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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, 
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak, volt munkatársaknak, ismerő-
söknek, akik drága szerettünk

Berezvai József
temetésén megjelentek, virágaikkal fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család 
Szegvár

LAPZÁRTA
2014. október 29. (szerda) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb 
beadni a szerkesztőség részére, hogy le-
gyen idő begépelni a számítógépbe. 
A fenti időpontig kérjük elektronikus 
eszközön, vagy e-mailen elküldeni a 
közlésre szánt írásokat, hogy a szerkesz-
tők időben összeállíthassák a következő 
számot. 
Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai személyesen 
elérhetők minden hétfőn és pénteken 15 és 17 
óra között a művelődési házban. Írásait, javas-
latait bedobhatja ugyanitt az épület hátsó ajtaja 
melletti postaládába is.

Családi események
2014. szeptember

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde anya-
könyvvezető)

Születések: 
Kulcsár Lászlónak és Ternai Annamáriának 
(Dabas) LOTTI HANNA; 
Holozsai Andrásnak és Gábor Tündének  
(Úsztató u. 1.) ANDRÁS; 
Szűcs Zoltánnak és Sárik Melindának  
(Farkas u. 10.) ALÍZ; 
Rácz Zsoltnak és Udvardi Erikának  
(Mindszenti u. 64) ZSOLT KEVIN.

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: 
Berezvai József Szegvár, Bem J. u. 13.  
(95 éves); 
Halász Ferencné Rozgonyi Margit Szegvár,  
V. külterület tanya 29. (88 éves); 
Kovács József Szegvár, Régitemető u. 8.  
(82 éves).

Világ- és emléknapok  
a következő időszakban
Október 9.   A természeti katasztrófák csök-

kentésének 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 fehér bot 

nemzetközi napja, A kézmosás 
világnapja

Október 16. Élelmezési világnap, A kenyér 
világnapja

Október 17. A szegénység elleni küzdelem 
világnapja

Október 20. A csontritkulás nemzetközi napja
Október 21. Földünkért világnap
Október 22. A dadogás világnapja
Október 24. Az ENSZ világnapja – A Fejlő-

désről való tájékoztatás világnapja
Október 31. Takarékossági világnap
November 1. Mindenszentek
November 2. Halottak napja
November 9. A berlini fal leomlásának évfor-

dulója
November 10. A tudomány világnapja a béké-

ért és a fejlődésért
November 11. Az első világháború végének 

emléknapja
November 12. Minőségügyi világnap, A szo-

ciális munka világnapja
November 14. Diabetes világnap

Önkormányzati választás 2014
Településünkön az alábbi jelöltek indulnak a szavazólapra kerülésük sorrendjében:

Polgármester jelöltek: 
1. Gémes László    FIDESZ-KDNP jelölt
2. Szabó Tibor   független jelölt

Önkormányzati képviselő-jelöltek:
1. Tóth Péter     független jelölt
2. Tasi Katalin   független jelölt
3. Czibulya Ferenc   független jelölt
4. Puskásné Halál Ágnes  független jelölt
5. Bölcskei-Molnár Zoltán  független jelölt
6. Dr. Vigh-Molnár Henriett  független jelölt
7. Szabó Tibor   független jelölt
8. Piti János    független jelölt
9. Döbrőssyné Dr. Seres Ilona  független jelölt
10. Csatordai Endre   független jelölt
11. Lukács Istvánné   független jelölt
12. Határné Bottyán Erika  független jelölt
13. Szarvas Ferenc    független jelölt
14. Sinka Zsolt   FIDESZ-KDNP jelölt
15. Keller Tamás   független jelölt

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek:
1. Lakatos Antal   „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.  
2. Csikós Jánosné Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei Szervezete
3. Berta Sándor „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.  
4. Csikós János  Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei Szervezete
5. Ajtainé Kondor Katalin   Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z megyei Szervezete
6. Varga Ferenc „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.  
7. Mihály Mária „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szöv.  
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1956-RA EMLÉKEZÜNK
A közeli napokban nemzeti ünnep szólít 

bennünket az emlékezésre. 1956 forradal-
mának és szabadságharcának dicső napjait 
idézzük föl. A magyar történelemnek azt a 
pillanatát, amikor a világnak immár nem 
először mutatva példát, a nemzet kiegye-
nesítette idegen és belső elnyomók által 

megtiport gerincét, s békés megoldás híján 
fegyverrel lépett fel demokratikus jogai-
ért, a nemzeti függetlenség kivívásáért.

„OKTÓBER 23: AZ 1956. ÉVI FOR-
RADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
KEZDETÉNEK, VALAMINT A MA-
GYAR KÖZTÁRSASÁG 1989. ÉVI KI-
KIÁLTÁSÁNAK NAPJA

1956. október 23-án a budapesti esemé-
nyekkel kezdődött a magyar nép diktatúra 
elleni forradalma és a szovjet megszállás 
elleni fegyveres felkelése. 1956 október 
második felében a kommunista diktatúra 
ellen - főleg az egyetemi diákság részéről 
- országszerte meginduló tiltakozások ok-
tóber 23-án Budapesten válnak forradalmi 
tömegmozgalommá. A Bem-szobornál 
tartott szimpátiatüntetés hamarosan rend-
szerellenes tömegdemonstrációvá vált, ezt 
kifejezve a tömeg átvonult a Parlament elé, 
ahol a közel kétszázezer főre gyarapodott 
tiltakozók meghallgatták Nagy Imre refor-
mokat ígérő beszédét. Közben a tüntetők 
ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin-
szobrot, a kommunista diktatúra egyik jel-
képét. A Magyar Rádió épületénél estére 
ostromállapot alakult ki, s a fegyverhez 
jutott felkelők hajnalra elfoglalják azt. A 

forradalmat majd a szovjet csapatok fegy-
verrel fojtják vérbe, melyet a hatalomra 
emelt Kádár-rezsim megtorlása követ.

Természetesen a forradalom leverését 
követően tilos volt nemhogy október 23-
át megünnepelni, de még forradalomként 
említeni is. A hivatalos álláspont szerint 

„ellenforradalom” zajlott, me-
lyet „reakciós” és „köztörvényes 
elemek” szerveztek. Október 
23-a emlékét a külföldre emig-
ráltak őrizhették nyíltan, itthon 
legfeljebb titokban lehetett szó-
ba hozni. Az 1980-as évek vé-
gén a rendszer gyengülésével 
párhuzamosan kezd ’56 valódi 
története nyilvánosságot kapni, 
1988-ban követelik Nagy Imre 
és a kivégzett mártírok rehabi-
litációját, s rá egy évre, 1989-
ben több százezres tömeg előtt 
temetik újra a kivégzett minisz-
terelnököt és társait. Október 
23-a jelképpé válását jelzi, hogy 
1989. október 23-án az akkori 
megbízott államfő, Szűrös Má-
tyás a Parlamentnél összegyűlt 
százezres tömeg előtt kiáltja ki 
a III. Magyar Demokratikus 
Köztársaságot. Az új, demokra-
tikusan választott Országgyűlés 
1991-ben hivatalos nemzeti ün-
neppé nyilvánítja.”

(Forrás: A Magyar Köztársa-
ság állami ünnepéről szóló 1991. 
évi VIII. törvény)

Albert Camus: A magyarok vére (részlet)

„Nem tartozom azok közé, akik azt kí-
vánják, hogy a magyar nép újra fegyvert 
fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt 
felkelésbe – a nyugati világ szeme láttára, 
amely nem takarékoskodnék sem tapssal, 
sem könnyel, hanem hazamenne, felvenné 
házi papucsát, mint a futball-szurkolók a 
vasárnapi kupamérkőzés után.

Túl sok a halott már a magyar történe-
lemben, és az ember csak saját vérével 
takarékoskodhat. A magyar vér oly nagy 
értéke Európának és a szabadságnak, hogy 
óvnunk kell minden cseppjét. …

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz 
esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betömő, szemét elta-
karó nyugati társadalom, sok magyar vér-
nek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most 
már alvad az emlékezetben.

(A Nobel-díjas francia író a forradalom 
huszadik évfordulóján emlékezett a ma-
gyarok harcára.)

Antóni Sándor: 

1956 
Emlékezzünk

(részlet)

Emlékezzünk, hisz van mire emlékeznünk.
Sok ezer honfitársunkra, kiket elvesztettünk.
Forradalom volt, azt elmondhatjuk ma már.

Közös sírjuk fölött egy kopjafa áll.
Emlékezzünk rájuk, a bátor ifjakra,

Kik életüket adták a Magyar forradalomban.

Ezerkilencszázötvenhat ködös őszén,
Történelmet írt a magyar nép a hősök vérén.
Sok családban hagytak fájdalmat és bánatot.

Tudjuk nem ezt akarták, csak egy szabad országot.
Magyarok voltak ők, kik szerették a hazát,

Munkások, tanulók és egyetemisták.

…

Sok ifjú és talpig Magyarok,
Kiknek vére áztatta a pesti aszfaltot.
Nagy árat fizettünk a szabadságért,
Sok ezren adták életüket a hazáért.

Kilencszázötvenhat október hónapja,
Tisztességgel emlékezzünk bátor fiainkra.
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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
október 6-10.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken ½ 8-11 óráig
október 13-17.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig
október 20-22.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken ½ 8-11 óráig
október 27-31.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig

Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
október. 6-9.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
október 13-15.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig

Hasznos tudnivalók!
október 20-22.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
október 27-30.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig

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
okt. 4-5. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
okt. 11-12. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
okt. 19. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
okt. 23-26. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)

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

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 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  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 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 telefonszámai:
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

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon:06-63/311-433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

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

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: 06-30/417-4425

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 telefonszámán.

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
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Szeptember 6-án olyan napra virradt a szeg-
vári Kastély, anno Nevelőotthon, amely sok-
sok éve nem történt meg vele. Öreg falai közt 
régi ismerősök gyülekeztek.

Találkozóra gyülekeztünk, volt nevelőott-
honos gyerekek és volt dolgozók: nevelők, 
óvónők, gyermekfelügyelők, konyhás nénik, 
takarító nénik, varrodások. Nagy volt az izga-

lom a nagy folyosón, ahová betoppantunk és 
nézegettük egymást a volt gyerekekkel. Igen-
csak meg kellett erőltetni az emlékezetünket, 
hogy egyik is, másik is kicsoda, mert hát az 
idő eljárt felettünk és a gyerekek felett is. Fel-
nőttek, megváltoztak, csak amikor a nevüket 
mondták akkor „nahát, Te vagy az”! – felkiál-
tással ismertük meg őket. A gyerekek részéről 
nem volt annyi kérdőjel, mert ami igaz mi is 
megöregedtünk, de még felismerhetőek va-
gyunk hála Istennek. Jó pár puszi és ölelgetés 
után felmentünk az emeletre, a nagyterembe. 
Szemünk-szánk tátva maradt, amint belép-
tünk. Roskadásig megrakott, szépen terített 
asztalok, szebbnél-szebb és finomabbnál fi-
nomabb süteményekkel, szendvicsekkel és 
üdítőkkel.

Amikor mindenki helyet foglalt, a zsongás 
elcsendesedett, kezdetét vette az ünnepség, 
amit jelenlétével megtisztelt Gémes László 
polgármester úr és Lukács Istvánné képviselő 
asszony.

Szép, szívhez szóló verset mondott Puskás 
Viktória az egyik „unoka”. Verssel köszöntötte 
még az egybegyűlteket Szűcs Zoltán is. Utá-
na Lantos Erika, a főszervező (aki kicsi korá-
tól itt nőtt fel) köszöntötte a megjelenteket. Itt 
kell elmondanom, hogy olyan gyönyörűen és 
ügyesen megszervezte, megrendezte ezt a ta-
lálkozót, hogy minden elismerést megérdemel. 

Majd egy volt dolgozó felolvasta azt a levelet, 
amit a megyei központtól küldtek és benne üd-
vözölték a találkozónkat. Tapssal köszöntük 
meg, hogy gondoltak ránk. 

Ezek után néma felállással emlékeztünk 
azokra a dolgozókra és gyerekekre, akik már 
nem ünnepelhettek velünk, csak az égi abla-
kokból figyelhettek ránk.

Majd Puskásné Dudás Etelka vezényletével 
sorba mindenki röviden beszámolt honnan-ho-
vá jutott az eddigi élete során. Rövid, de meg-
ható beszámolók követték egymást. 

Meg kell, hogy jegyezzem nagyon szép 
számmal kb. 150-en jelentünk meg. Akik eljöt-
tek, szívesen jöttek, a sok-sok eltöltött évre em-
lékezve és szeretettel gondolva vissza a sok-sok 
kedves percre és emlékekre. Bizonyára jól is 
érezték magukat e falak között úgy a gyerekek, 
mint a felnőttek, hogy vették a fáradtságot, azt 
bizonyítja, hogy találkozni akartak. Köszönet 
és tisztelet érte minden megjelentnek.

A hivatalos rész után Erika mindenkit jó 
szívvel invitált a sütemények és szendvicsek 
fogyasztására. Falatozás közben kezdetét vette 
a kötetlen beszélgetés. Úgy zsibongtunk, mint 
a régi szép időkben. Sokan bejárták a régi ter-
meket, helyeket, közben meg lehetett tekinteni 
a Babamúzeumot, amit lehetővé tett Antal Pé-
ter és kedves felesége.

Ezek után megköszönjük elsősorban azok-
nak, akik Erikának önzetlenül segítettek a ta-
lálkozó lebonyolításában. Hálás köszönet érte.

Külön köszönet azoknak, akik a rengeteg 
süteményt készítették és adományoztak erre az 
alkalomra.

Köszönet és hála azoknak, akik bármilyen 
segítséggel támogatták ezt a páratlanul jól si-
került találkozót. 

Támogatóink voltak:
Türr István Képző és Kutató Intézet, 
Bozóné Ágoston Mária és Bozó Zoltán – Szen-
tes, 
Abonyi Imre – Makó, 
Bandula Györgyi
Dr. Csikai Miklós – Árpád Agrár Zrt – Szentes, 
Bugyi Jánosné 

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény
Gila Antalné
Gránicz Ilona
Molnár Rita egyéni vállalkozó 
Piros Attila egyéni vállalkozó 
Puskásné Dudás Etelka 
Puskás Zoltán és Puskás Zoltánné 
Rácz Jánosné
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgál-
tató Nonprofit Kft
Tóth József egyéni vállalkozó 
Tatár László egyéni vállalkozó 
Bánfi Jánosné
Farkas Erzsébet és fia Barna István 
Barabás Enikő
Szép István 
Győri Istvánné 
Vigh Jánosné 
Bacsa Ernő 
Rácz Ferencné  
Antal Péter és felesége 
Kurca-parti Óvoda 

További erőt és egészséget kívánok minden-
kinek, hogy három év múlva újra találkozhas-
sunk és örülhessünk egymásnak. 
Szeretettel:  Joó Ferencné 

volt nevelőotthoni dolgozó
Foto: Purgel Zoltán

Találkoztunk!
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Szegvár az elmúlt évtizedekben nemzet-
közi mértékkel mérve is jelentős sportoló-
kat adott hazánknak. Egyetlen hasonló lé-
lekszámú település sem dicsekedhet olyan 
sportolókkal, eredményekkel, mint Szeg-
vár. Két atléta öt egymást követő olimpián 
képviselte a települést, és Magyarországot a 
versenyeken. Dr. Szécsényi József, és Tégla 
Ferenc diszkoszvetők személyében, Kovács 
Kálmán ifjúsági Európa Bajnokságon sze-
repelt, és győzött szintén diszkoszvetésben. 
Katona Sándor tizenkétszeres francia baj-
nokként, világbajnokként szintén diszkosz-
vetésben a mai napig szegvárinak vallja 
magát.

Fentiek is igazolják, és a fel nem sorolt 
kiváló eredményeket felmutató más dobó-
atléták is, hogy Szegvár tudományosan meg 
nem magyarázható okoknál fogva kiváló at-
léták szülőhelye! A jelenben is büszkélked-
hetünk Világ és Európa-bajnokokkal a világ 
egyik legkeményebb küzdősport nemében, 
a Kyokushinkai Karatéban Erdei Sándornak 
köszönhetően. De vannak megmaradt csapa-
tok is NB1-ben és a Szuperligában résztevő 
szegvári tekecsapat vagy akár a Sakkozók is 
Szegvárt képviselik.

A jövő bajnokai most is közöttünk járnak, 
tanulnak, dolgoznak, és lehet, hogy nem is 
tudják egy nagyon kis odafigyeléssel, ke-
mény munkával a világ legjobbjai lehetnek, 
amennyiben a feltételek adottak ehhez a te-
lepülésen.

Sportpálya
A szegvári labdarúgó pálya páratlan adott-

ságokkal rendelkezik ahhoz, hogy eredmé-
nyes nevelőmunkával lehetőséget kínáljon 
az ifjúság számára tehetségének kibontako-
zásához.

A versenysport mellett kiváló lehetősége-
ket nyújt tömegsport számára is.

Soha nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a versenysport mellett a lakosság fi-
zikai állapotának javulása, az állóképesség 
fejlesztése a település vezetésének, az egész-
ségi állapot javulása a munkaadóknak, és 
foglalkoztatóknak is elemi érdeke, hiszen az 
egészséges lakosság teljesítőképessége jóval 
az átlag feletti. Több felmérés igazolja ennek 
az állításnak valóságtartalmát.

A tömegsport mellett a fiatalok, az isko-
lások számára is megfelelő tantervbe illeszt-
hető foglalkoztatások lehetőségét kínálja, és 
a tanulók számára is népszerű iskolán kívüli 
munkára ad lehetőséget.

Egy négyszáz méter hosszúságú körpá-
lya már országos versenyek, és diákolimpiai 
rendezések lehetőségét kínálja.

A sportpálya adottságai lehetőséget kínál-
nak a település idegenforgalmának fejleszté-
sére is.

A magyar és külföldi sportegyesületek 
folyamatosan kutatják a jó, és költségkímélő 
lehetőségeket edzőtáborozásra, ahol nyugodt 
körülmények között folytathatják a felkészü-
lésüket, és távol tudják tartani versenyzőiket 
a nagyvárosok kihívásaitól, és lehetőséget 
kínálnak a teljesen zavartalan felkészülésre. 
Nem véletlen, hogy a nagy és népszerű edző-
táborok Tata, Mátraháza, mind távol esnek a 
nyüzsgő nagyvárosoktól.

Dobóatlétika
Az atlétika egyik ága a dobóatlétika, mely 

diszkoszvetésből, súlylökésből, kalapácsve-
tésből, gerelyhajításból áll. A dobószámok 
rendkívül kis eszközigényűek az atlétika 
más ágához viszonyítottan. Két dobókör, és 
egy gerelyhajító nekifutó megépítése négy 
millió forintból kivitelezhető. A használt 
szerek, és felszerelések költségei töredékei 
más sportág felszerelési igényének. 

Ahhoz azonban, hogy a tömegsport-igé-
nyeket az oktatási intézmények igényeit, és 
az edzőtáborozási igényeket is kielégítse fel-
tétlenül szükséges egy futópálya kiépítése.

Ennek költségei már sokkal nagyobbak, 
de a kormányzat által megnyíló pályázati 
rendszerek nagy segítséget nyújthatnak a 
megvalósításban, amelyek irányában tettünk 
lépéseket. Folynak a tárgyalások az Atléti-
kai Szövetséggel, valamit a Sport Államtit-
kársággal, készen van a beadandó pályázati 
anyag, előzetes információk szerint október-
november hónapban akár alapkő letételre is 
sor kerülhet Szegváron.

Az elmúlt évek diákatlétikai rendezvényei 
selejtezők, megyei, és régiós versenyek ösz-
szesen százhúszezer fiatal versenyeztetését 
jelentik.

Amennyiben megfelelő dobópályával ren-
delkezik a település, és felépülhet egy hat 
sávos futópálya a régió néhány ezer diák 
atlétája látogathat el Szegvárra egy évben 
többször is és veheti igénybe az egyéb szol-
gáltatásokat is, étkezés, szállás stb.

Ugyanez vonatkozik az atlétikai korosz-
tályos bajnokságokra is. Ezek rendezési jo-
gának megszerzése csupán sportdiplomáciai 
feladat.

A SZEGVÁRI SPORTPÁLYA
FEJLESZTÉSI TERVE

2014-2015

Fenntartás
A létesítmény fenntartása az ésszerű okok 

alapján önkormányzati, azaz tulajdonosi fel-
adat. Amennyiben a létesítmény használatát 
sportegyesületi formában kívánják üzemel-
tetni, az egyesület szintén pályázati eszkö-
zökkel finanszírozhatja a fenntartást, illetve 
a fejlesztéseket, valamint a kihasználtságot, 
ezért célszerű a projektet közösen kivitelez-
ni, valamint hosszú távon együttműködni.

Az atlétika része annak a négy sportág-
nak, akik TAO támogatás igénybevételére 
jogosultak, melyből fejlesztésre és működte-
tésre is fordíthatnak pénzeszközöket.

A fentiek figyelembe vételével ez egy, 
a közösséget szolgáló létesítmény, hiszen 
nemcsak szorosan egy sportágat kiszolgáló, 
hanem egyéb rendezvényeknek is helyt adó 
komplexum lenne. A fenntartás és a kivite-
lezésért felelős a Maximus Sportegyesület és 
a DODO SPORT Kft. Természetesen a mun-
kálatokat a Falufejlesztő Kft végezné, ezzel 
is több munkát adva a Szegváron dolgozni 
akaróknak.

Benkő István, Maximus Se elnök és 
Sinka Zsolt, sportdiplomata

Még egyszer  
a parlagfűről  

és a szennyvíz- 
beruházásról

Tisztelt Szegváriak!

A Szegvári Napló szeptemberi számában 
már szó volt a parlagfüves napraforgó táblá-
ról. Szegvár polgármestere, mint gazdálkodó 
kifejtette véleményét, amely szerint a par-
lagfű elhatalmasodásának az eső, valamint a 
túlszaporodott nyulak az okai.

Nos, nekem más a véleményem. Létezik 
minden növény termesztéséhez termesztési 
technológia, melyhez kapcsolódni kell a ter-
melő lelkiismeretes szándékának, tudásának 
és időben elvégett védekezésnek. 

Mert az időben végzett szelektív gyomirtó 
használata nagyon fontos művelet. Gondo-
lom, sokan alkalmazzák is, hiszen sok táblát 
lehetett látni parlagfűmentes állapotban.

Van még egy tévedés az írásban. Idézet: 
„most a betakarítás és parlagfű virágzás 
előtt kell totális gyomirtóval lepermetezni.”

Tény, hogy a parlagfű folyamatosan vi-
rágzik, nem szeptemberben éri el azt az ál-
lapotot, hanem sokkal korábban. Mivel nem 
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történt időben védekezés, augusztus végére 
a parlagfű elkerülte növekedésben a nyulak 
által meghagyott napraforgót. Csak azon 
csodálkozom, hogy a repülő ezt az állapotot 
nem észlelte. Így aztán kérdezem: egyáltalán 
kell-e parlagfüvet irtani?

Csatornázás! 
Ez kimondottan mélyépítési kategória. 

Fontos része a földmunka. Lényeges a precíz 
munkaárok kialakítás és a csőfektetés utáni 
munkaárok visszatöltése, tömörítése, a visz-
szatöltött felület járhatóvá tétele. Szegváron 
ez csak ritka esetben történt meg. Ma is sok 
utca alig járható. Az Árpád utcában 8-10 
helyen átvágták az útburkolatot, közel egy 
hónapig semmilyen munkát nem végeztek 
rajra. Ez csak egy példa, de sorolhatnám a 
balesetveszélyes kátyúkat, alig járható uta-
kat. (Széchenyi utca és az Árpád utca közötti 
szakasz.)

A szennyvíztisztítóról annyit, hogy a bio-
lógiai szennyvíztisztítás nem újdonság, mi-
nősíteni pedig a tisztított szennyvíz alapján 
lehet majd. Csak remélni lehet, hogy levél-
zöldségek öntözésére alkalmas lesz, és bíz-
va abban, hogy soha nem lesz üzemzavar a 
szennyvíztisztításban. 

Egy gondolat erejéig még a csatornázás-
ról! Ha a szennyvízcsatorna szakszerű épí-
tését szeretné látni valaki, – mondjuk pol-
gármester úr és a képviselőink, a sokféle 
konzorciumi tagok – javaslom most nézzék 
meg a Mindszent főutcáján folyó munkát.

Röviden a munkahelyteremtésről! 
Természetesen nagyon fontos az infrast-

ruktúra, ami feltétele lehet a munkahelyte-
remtő beruházásoknak. (Talán a Hunyadi 
utcai építkezés már az?)

Itt van például Fábiánsebestyén, ahol a te-
henészeti telep modernizálására EU-s pénz-
ből 1,8 milliárdot tudtak fordítani.

Szegváron miről számolhatunk be? Annál, 
hogy több év alatt 2500 férőhelyes tehené-
szetből 550 férőhelyes lett. A telepek egy 
része kiürült és állaguk sajnos keményen 
romlik. A Vangelban nem régen készült el 
a trágyalé-kezelő rendszer úgy 80-90 milli-
óból, EU-s támogatással. Lehet, hogy ez is 
kárbavész, de az is lehet, hogy az új tulaj-
donos ezt is betudta az amúgy is sekély vé-
telárba.

Úgy gondolom, hogy egy település veze-
tőinek, ha a háttérből is, de segítséget kell 
nyújtani a gyengélkedő vállalkozásoknak, 
egyesületeknek és civileknek. Sajnos nálunk 
a feladatok ezen részét ismeretlennek tartják. 

Az elutasított fiatalgazda pályázatokról 
most nem írok, de várom a lehetőséget azok 
ismertetésére.

Köszönöm, hogy áttekintették.
Kádár György

Mire megvénülünk…
Október elseje az idősek világnapja volt. 

Jókai Mór fenti című regénye az író kiáb-
rándult, pesszimista hangulatú művei közé 
tartozik, most mégis segítségül hívtam a 
regénycímet, pedig nem szeretnék sem ki-
ábrándult, sem pesszimista lenni. Egy szüle-
tésnap kapcsán gondolkodtam el azon, hogy 
„mire megvénülünk”, sok-sok minden meg-
változik bennünk, körülöttünk. Másként lát-
juk a világot, másként a környezetünket is. 

Fiatal koromban azt gondoltam, ha az em-
ber megöregszik egyben bölcs emberré is vá-
lik. Ebben azonban csalatkoznom kell újra és 
újra. Folyton zsörtölődő, a kákán is csomót 
kereső időseket látok magam körül. Hol van 
itt a békés öregkor?

Azt mondják, az idős ember a sok tapasz-
talat nyomán tisztábban lát, lassan felül-
emelkedik a világ dolgain. Hegycsúcsra ér 
fel, ahonnan a visszatekintés is gyönyörű, 
de előre is messzebb lát a csúcsok között. 
Megszépül a küzdelmes út. Életkorával 
együtt jár, hogy nyugodtabb, nincs már 
benne a lázas keresés izgalma, mint a fia-
taloknál. Jelen és múlt van, s annak ered-
ményét élvezheti; míg a fiatal küzd a jövő-
ért, ő már mosolyogva a megtett utat nézi. 
Az ilyen kiegyensúlyozott öregekkel öröm 
együtt élni. Tele vannak boldog megelége-
déssel, hálával és örömmel. 

Azonban lehet kegyetlenül nehéz is az 
öregség, ha – a tapasztalatokon nyugvó 
bölcs tisztánlátás hiánya miatt – az idős em-
ber nem érti az új időket, s az ifjúságot sem. 
Mindenben hanyatlást lát, görcsösen ragasz-
kodik régen alkotott, de már idejétmúlt néze-
téhez, saját elgondolásaihoz. 

Az idős kor legnagyobb feladata a türe-
lem: türelemmel kivárni – bár az idő néha 
szűkre szabott – amíg a fiatalok megvívják 
a saját csatáikat, természetesen ha igénylik, 
segítsük őket. Nem lehetünk akadályok, 
hagyjuk őket békében dolgozni, építeni-
szépíteni szűkebb és tágabb környezetüket. 

Morgolódhatunk, hogy ez nem jó, az nem 
jó, de vajon mi mindig mindent megtettünk 
annak idején azért, hogy jobbá tegyük a 
világot? Mi soha nem vétettünk, soha nem 
hibáztunk? Elég körültekintőek voltunk, s 
a dolgok mögé láttunk? És vajon ránk nem 
zsörtölődtek ugyanígy az akkori idősek?

„A legnagyobb művészet tudod mi? 
Derűs szívvel megöregedni… 
Pihenni ott, hol tenni vágyol, 
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. 
Nem lenni bús, reményvesztett, 
Csendben elviselni a keresztet! 
Irigység nélkül nézni végig 
Mások erős, tevékeny éltit.

Kezedet betenni öledbe 
S hagyni, hogy gondod más viselje. 
Hol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen, 
Hogy erre most már nincs erőd, 
Nem vagy olyan, mint azelőtt
S járni emellett vidáman,
Istentől rádszabott igában!”

(Idézet Sík Sándor:  
A legnagyobb művészet c. verséből)

Úgy gondolom, ha sokat perlekedünk 
környezetünkkel, az elsősorban a saját elé-
gedetlenségünkből fakad. Idős korban elége-
detlennek lenni a legszörnyűbb dolog, mert 
azt jelenti, hogy az elégedetlenkedő ember 
mögött egy nem túl sikeres élet áll. A lelki-
ismerete háborog, talán mert nem tett meg 
mindent, amit megtehetett, de ezért nem má-
sokat kellene hibáztatni… 

Az idős kornak az egyik legnagyobb aján-
déka, ha megelégedett, békés, szeretetben el-
töltött nyugdíjas éveket élhetünk családunk, 
barátaink körében. 

Szabó Irén

Nádudvari Nagy János: Óhajtás ősszel
Egy kis melegség kéne még
a gyorsan tűnő nyári fényből,
a lelkem borzadva fél a közelgő 
tél zord hidegétől.

Egy kis gyöngédség kéne még,
felvidító, igazi jóság,
hiszen élni kell akkor is,
ha nem hajt a vágy,  
a csók-mohóság.

Egy kis megértés kéne még,
nem zord szavak hideg pengéje,
amik úgy döfnek belém, mint
bárány szívébe a hentes kése.

Egy kis szeretet kéne még,
hisz ez az éle íze, sója:
mi lényünket a végső úton
a nagy bukásoktól megóvja.
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JEGYES HÉTVÉGE
Kedves Jegyespár! Készültök a házasságra, 

bár sok elrontott, felbomlott házasságot láttok 
magatok körül, a környezetetekben, de ugye 
hiszitek, hogy a Tietek nem ilyen lesz? Mit 
tesztek ennek érdekében? A hivatásotokra-
szakmátokra 12-20 évig tanultok. Szeretnétek 
a házasságra is tudatosan, keresztény felelős-
séggel készülni?

Ebben segíthet Nektek is a Jegyes Hétvége! A 
Jegyes Hétvége péntek délutántól vasárnap dél-
utánig tart, 13 egymásra épülő témát dolgoz fel.

Ezek a témák fel-
ölelik a párkapcso-
lat legkülönfélébb 
területeit, és abban 
segítenek benne-
teket, hogy felelős 
döntést hozzatok 
közös jövőtökről!

Nem (ki) oktatni 
szeretnénk Benne-
teket, csak tapasz-
talatunkból néhány ötletet, gondolatot átadni, 
amelyek mentén Ti ketten átgondolhatjátok 
kapcsolatotokat, jövőtöket!

50-60-70 évre szóló döntést készültök meg-
hozni. Áldozzatok hát rá egy hétvégét, amit 
csak egymásnak szántok!

Jelentkezés vagy további információ: Noé 
Zoltán és Gabi, gazo.noe@gmail.com,  (segít-
ség számunkra, ha a levél tárgya: Jegyes Hét-
vége) 

Helyszín és időpont: Szeged-Szentmihály 
2014. november 14-16. 

PÉCSRE UTAZTUNK
2014. szeptember 27-én tartották Pécsett a 

XXIII. Katolikus Karizmatikus találkozót. 
Egyházközségünkből 10-en utaztunk erre a 

találkozóra. Korán reggel nagy várakozással 
indultunk útnak. 5 órányi buszozás után érkez-
tünk meg a sportcsarnokba ahol nagy szeretet-
tel várták az ide érkező testvéreket. 

A program dicsőítéssel kezdődött majd John 
Pridmore tanúságtétele következett. 

Az előadó kábítószeres volt... onnan jött ki 
az Úr által... Teréz anya munkatársa lett... a 
történetek önmagukban is csodák… de tükröz-
ték a gondolkodását… fejlődését az Úrban... és 
mind egy irányba mutatott... az Eucharisztia 
élő erejére. 

Utána szentségimádás, ami alatt próféciák 
hangzottak el. Majd halk zene kíséretében kör-
bejárt az Úr Jézus a csarnokban és megáldotta 
az embereket. Nagyon szívet érintő volt. 

Ebédszünet után ismét tanúságtétel és ta-
nítás következett. A megbocsátásról, gyó-
gyulásokról, szabadulásokról és Isten csodá-
latos irgalmáról. Majd 4 órakor szentmisével 
zárult az aznapi program. 

A szentmise számomra mindig nagyon fel-
emelő és csodálatos ezeken a találkozókon. 
Gyönyörű a sok-sok pap és ministráns bejö-
vetele a szentek szentjébe ahol Jézus megváltó 
tettét ünnepeljük. Isten szeretete most is puha 
takaróként ereszkedett a csarnokra. A csodá-
latos szívet érintő dalok könnyeket csaltak az 
emberek szemébe. A Szentlélek most is túl-
csordulóan töltötte be a szívünket. 

Mise után egy fergeteges dicsőítés és tánc 
vette kezdetét, amibe mi is bekapcsolódtunk a 
buszunk indulásáig. 

Íme, egy kis részlet John Pridmore tanúság-
tételéből: 

„Bár katolikusnak kereszteltek, nem kaptam 
vallásos nevelést. 10 éves koromban elváltak 
a szüleim és én eldöntöttem, hogy soha többet 
nem fogok szeretni. Ez a bűnbandák, drogok 
és rablások világába vezetett. London egyik 
bandájának vezető egyénisége lettem. De ér-
telmetlennek éreztem az életem. Majd egy ír-
országi ifjúsági lelkigyakorlaton megváltozott 
az életem. A gyónáson keresztül megértettem 
Jézus mélységes szeretetét felém és személye-
sen találkoztam Vele. Teljesen megváltozott az 
életem, nem sokkal később már Kalkuttai Teréz 
Anyával dolgoztam, majd megalapítottam a 
Szt. Patrik közösséget.”

/Sz. Rózsika/

SZEPTEMBERI ESEMÉNYEK
Szeptember elején már hálát adtunk ez év-

ben kapott terményekért. Hoztak a testvérek 
gyümölcsöket, zöldségeket, gabonaféléket, 
zöldbabot, szárazbabot, burgonyát, hagymát, 
céklát, padlizsánt, paradicsomot, uborkát, ku-

koricát és az oltárra kihelyeztük, hogy lássuk 
mennyi jóval elhalmozott minket a Teremtő Is-
ten. Szentmise végén megköszöntem Istennek 
hogy az Ő közreműködésével mennyi mindent 

előállíthattunk, és hálát adtam azért is Isten-
nek, hogy a hívek is fontosnak tartották az 
imát, megáldottam a terményeket, mindazokat, 
akik megtermelésükben fáradoztak. Minden 
munkánkat imával kezdjük és azzal is fejezzük 
be, mert a mezőgazdász nagyon jól tudja, hogy 
a termés az Isteni gondviseléstől is függ.

Szeptember elején volt templomunk búcsú 
ünnepe, Kisboldogasszony ünnepe. Szentesről 
dr. Gruber László atya jött és tartotta a szent-
misét és a körmenetet, majd a Szentháromság 
szobrot szentelte fel a templomkertben. Mária 
„születése” nagy ünnep, megszületik az, aki a 
világnak adja a Megváltót. Ezért Mária közel 
áll hozzánk, szívesen imádkozzuk a rózsafü-
zért, különösen most októberben.

A rózsafüzérnek történeti és hitbeli alap-
ja van: Minden nehéz helyzetet a rózsafüzér 
imádkozásával meg tudunk oldani. A szentol-
vasóval fogjuk magunkat megmenteni, meg-
szentelni, vele fogjuk Urunkat vigasztalni és 
számtalan lélek üdvözülését elérni.”

Természetesen, a leghatásosabb ima, mellyel 
Isten szívét meghathatjuk.

„A rózsafüzér számba veszi Urunk életének 
azon titkait, melyeket a liturgia a karácsonyi és 
húsvéti ciklusban ünnepel, és a maga módján 

szemléli őket, mialatt figyelmét explicit arra a 
szerepre tereli, melyet a Boldogságos Szűzanya 
ezekben a történésekben játszott”.

Szent Domonkos kialakított egy új imamó-
dot – melyet rózsafüzérnek vagy a Boldogsá-
gos Szűz Mária zsoltárának neveznek –, melyet 
ezután az egész római Egyházban propagálni 
kezdett. Ez az imamód abból áll, hogy a Bol-
dogságos Szűz Máriát 150 Ave Mária – Dávid 
zsoltárai számának megfelelően – felmondásá-
val tiszteljük, miközben minden 10 Ave Mária 
után egy Miatyánkot toldunk be, valamint a mi 
Urunk Jézus Krisztus élete titkainak szemlé-
lését.

Szent Domonkos óta a rózsafüzér lett az 
Egyház egyik fegyvere ellenségei ellen. Egye-
dül Isten kegyelme képes a lelkek rejtett ellen-
állását megtörni, és ezt a kegyelmet csak az 
ima segítségével lehet megszerezni. 

Mi is imádkozzuk a rózsafűzér imádságot. 
Szükség van rá, hogy gyermekek befogad-
ják Jézust az életükbe, családok megtérjenek, 
megújuljanak és az idős emberekért, hogy 
felkészülve, szentségekkel ellátva menjenek a 
nagy útra.

Égi édesanyánk búcsúi körmenete után egy 
kedves meglepetésben volt részünk. Kulbert 
György egy fatömbből faragott Szenthárom-
ság szobrot és ezt a templomnak ajándékozta. 
Polgármester úr felajánlotta, hogy segít a szo-
bor felállításában. Egész héten nagy nyüzsgés, 
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szorgos munka folyt, az önkormányzat embe-
rei kivették a földbe maradt tuskót és a helyét 
kibetonozva az alapul szolgált. Téglából na-
gyon szép szobor alapot raktak és a környékét 

téglával zárták le. Géppel hozták a szobrot a 
szomszédból és három helyen rögzítve végle-
ges helyére került a szentháromság szobor. A 
körmenet után a szentelést László atya el is 

végezte. Mindannyian gyönyörködtünk a szép 
munkában, méltó helye lesz itt a templomkert-
ben. Virágvasárnap és nagyszombaton a sza-

badtéri liturgia fényét emeli majd és napközben 
is, ha valaki akar, betérhet, imádkozhat, éne-
kelhet az Úrnak.

Végül megköszönöm mindazok munkáját, 
akik részt vettek a templomi nagytakarításban, 
a kerti munkálatokat végző: Túri Szabolcsnak 
és testvérének, valamint Kovácsné Erzsikének. 
Külön szeretnék, köszönetet mondani az aján-
dékba kapott szoborért: Kulbert Györgynek. A 
talapzatot készítőknek: Tamás Pálnak, Kovács 
Lászlónak, Sebesi Bálintnak, az Önkormány-
zatnak a segítségért. Gémes László polgármes-
ternek és Gyömbér Ferencnek munkájáért. Az 
alkotás állagát hogy megvédjük, még egy szo-
borfülkét kap.

Szeptember 14-én 
volt a szent kereszt 
felmagasztalásának 
az ünnepe, melyet 
kint a kápolna he-
lyén terveztük, a sok 
eső miatt a templom-
ba maradtunk. Ek-
kor meglepetés érte 
azokat, akik eljöttek 
a szentmisére, mert 
a szent kereszterek-
lye előtt hódolhattunk. Jézus keresztjének egy 
szilánkja előtt. A kereszt a szeretet emlékmű-
ve, sokat jelent nekünk, mert ezen történt a mi 
megváltásunk. Ezért is jó megérinteni a szent 
kereszt ereklyét, mert kegyelmet közvetít szá-
munkra.

/Zsadányi József/

JUBILÁLÓ HÁZASOK 2014
Ebben az évben is elküldtünk 91 jubiláló há-

zaspárnak meghívót az ünnepre. Ebből 26 pár 
megjelent a szentmisén, 8-10 pár visszajelzett, 
hogy betegség, más elfoglaltság miatt nem tud-
nak eljönni. 

Nagy esemény volt mindannyiuk életében, 
amikor eldöntötték, hogy összekötik életüket. 
Talán akkor, 65-55-45-40-35-30-25-20-15-10 
évvel ezelőtt nem tudták mire is vállalkoznak. 
A szerelem, majd a szeretet mindent megold, 
és bátran elindultak közös útjukra. Volt ahol 
gyorsan születtek a gyermekek, volt ahol ké-
sőbb, vagy még később sem, de az élet min-
dennapjai, a munka, a teendők és a nehézségek 
legyőzése kitöltötte a szürke hétköznapokat. 
Bizonyára minden családban voltak nehezebb 
napok, de az Úr Isten előtt köttetett ez a szö-
vetség, Ő adott erőt, és segítséget a küzdel-
mes napokban, ötleteket a nehézségek idején. 
Valóban megáldott lett ez a házasság, és aho-
gyan Isten nem hagyta magára a megteremtett 
világot, most is gondoskodik róla, így a há-
zastársakat is megáldja újra és újra, ha kérik, 
ha szükségük van erre, mert Isten mindegyi-
künkről gondoskodik továbbra is, mert szeret, 
mert kedvesek vagyunk számára, mert az Övéi 
vagyunk. A hála érzése is átjárja szívünket és 
örömmel idézzük fel szép emlékeinket. Ebben 
már természetesen benne vannak nemcsak a 
szűk családtagok, hanem a bővebb család is, 

akik együtt örvendeznek velünk. Most ezen a 
vasárnapon az egész egyházközség hálát adott 
az ünnepeltekért, az Ő életük példáját követ-
ve talán mások is házasságra lépnek, és szép 
családi életet alakítanak ebben a mai világban.

Pió atya áldása házaspároknak: „Áldjon meg 
benneteket az Úr, és tegye könnyűvé számo-
tokra a család igáját! Legyetek mindig jók! Ne 
feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kö-
telességek járnak, melyeken csak az isteni ke-
gyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt 
a kegyelemet! És az Úr őrizzen meg titeket a 
harmadik és a negyedik nemzedékig!”

(PM)

HÍREK-ESEMÉNYEK
Szeptemberben elkezdődött a tanítás, ezzel 

együtt a hitoktatás is az iskolában és az óvo-
dában. 1-2. és 5-6. osztályban az órarendben 
vannak az órák, azoknak a tanulóknak, akik-
nek szülei a hit- és erkölcstan oktatást kérték 
gyermekük részére. A többi évfolyamban is 
van lehetőség hittanórán részt venni, csatlako-
zó órákban.

Tisztelettel kérjük a kedves Szülőket, tá-
mogassák gyermekeiket, hogy a hittanórára 
is rendszeresen felszereléssel (könyv, füzet, 
tolltartó, illetve ahol használják Szentírással) 
együtt jelenjenek meg. 

Szeptember 30-án elkezdődtek a Bibliaórák 
a katolikus körben, jó lehetőség arra, hogy a 
teljes katolikus tanítást megismerhesse valaki. 
A régi és az új résztvevőket szeretettel várják a 
szentmise után.

Október hónapban minden este a szentmise 
előtt a rózsafüzér imádsággal köszöntjük és 
kérjük a Szűzanyát.

Október 8. Magyarok Nagyasszonya ünne-
pe. Szent István királyunk halála előtt Szűz 
Máriának ajánlotta fel országát. Ezért szólítja 
Isten anyját Nagyasszonynak népünk imádsá-
gaiban, énekeiben. 1896-ban XIII. Leó pápa 
engedélyezte ezt az ünnepet, Szent X. Piusz 
pápa tette erre a napra. 1980-ban II. János Pál 
pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter-
bazilika altemplomában lévő Magyarok Nagy-
asszony kápolnát. Szentmise templomunkban 
este 6 órakor lesz. 

Temetői szertartás, sírkőszentelés november 
1-én Mindenszentek ünnepén lesz.

Újfalusi temetőben délelőtt fél 11-kor, 
Öregfalusi temetőben délután 2 órakor. Mind-
két temetőben igeliturgia a keresztnél, majd a 
bejelentett sírkövek szentelése lesz. Sírkőszen-
telést lehet kérni hivatalos időben a plébáni-
án, (hétfő-szerda délelőtt 9.00-11.00, délután 
14.00-16.00, péntek délelőtt 9.00-11.00 között), 
vagy szentmisék után a sekrestyében.

November 2-án halottak napja, az esti szent-
mise az összes elhunytért lesz felajánlva.

 (Rozgonyi Mária)
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Megújult  
a Szent János 

szobor
Szeptember hónap végén töb-

ben megálltak a Szent János 
szobor körül, ahol Szarvas János 
kőfaragó dolgozott. Önkéntes 
felajánlást tett, miszerint az évek 
óta elhanyagolt szobor külsejét 
legjobb tudása szerint, saját költ-
ségén helyreállítja, azaz állagvé-
dő anyaggal kezeli le a felületét. 
Nagyon hálásak vagyunk, hogy 
erre is odafigyel és törekszik a 
falukép harmonikus kialakításá-
ra. Köszönjük szépen!

Purgel Nóra

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2014/2015. tanév eleji adatai

osztály osztályfőnök tanulói létszám napközis fel-
ügyeletet igényel étkezők fejlesztést kap

gyermekvédelmi 
támogatásban 

részesülők
1.a Halász Ottóné 15 10 11 1 4

1.b Hegedűsné Ternai Ágnes, 
Ternainé Kovács Anna 16 14 15 0 6

2.a Papné Benkő Mónika 19 13 15 2 6

2.b Bereczkiné Buza Anett 17 16 16 1 10

3.a Lukács Istvánné 16 12 15 4 5

3.b Dr. Lehoczkyné Kehrer 
Anikó 17 11 15 3 4

4.a Laskovicsné Ágoston 
Sarolta 18 8 15 4 3

4.b Vassné Lucz Klára 16 13 17 2 4

5.a Pólyáné Téli Éva 19 8 17 6 11

5.b Rozgonyi Zoltán 18 8 16 4 8

6.a Vass Tibor 22 2 10 1 5

6.b Vigh Nóra 24 9 18 3 8

7.o. Vighné Németh Ildikó 27 8 17 4 9

8.a Papné Mészáros Réka 16 4 7 3 0

8.b Tóth Péterné 15 2 5 1 6

összesen 275 138 209 39 89

Fejlesztésben a sajátos nevelési igényű tanulók részesül-
nek, hogy a részképességi zavarukat javíthassa fejlesztő 
gyógypedagógus. Fejlesztést tanulóink 14%-a kap. Gyer-
mekvédelmi havonkénti támogatásban részesülnek azon 
tanulók, akiknél a családban az egy főre eső jövedelem 
alacsony. Gyermekvédelmi támogatásra szorul gyerme-
keink 32%. Az Új Iskola épületében 5 osztály, 84 tanulója 

van. A Központi Iskola épületében 10 osztály, 191 diákja 
dolgozik. A teljes diákság 50%-a igényelt napközis ellá-
tást. A néptáncos tagozatban átmenetileg  Paulik Erika és 
Forgó Edit helyettesíti Magyar Nóra kollégánkat a szülési 
szabadsága idejére. A szintetizátor-keyboard és zongora 
tanszakon Forgó Róbert és Csúcs-Ádok Anita oktat.

Vighné Németh Ildikó, ivh.
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AUTÓBUSZ MENETREND
Szegvár, kendergyár

Szentes felé
04:47, 05:02, 05:14, 05:47 (munkanap), 06:07, 

06:42 (munkanap), 07:02 (munkanap), 07:18 
(munkanap), 07:22, 08:27, 08:52 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 09:18, 10:17, 11:18, 11:52, 
12:47, 13:07 (munkanap), 13:18, 14:23 (tanév 
tartama alatt munkanapokon), 14:27, 15:18, 
15:22, 15:37 (munkaszüneti napok kivételével 
naponta), 16:42 (munkanap), 17:18, 17:32 (mun-
kanap), 18:52, 19:18, 20:07, 21:17, 23:17.

Hódmezővásárhely felé
04:12, 05:33, 06:08 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:12, 06:43, 07:18, 07:48, 08:12, 
08:53, 09:38, 10:12, 10:48, 12:12, 12:28, 13:18, 
13:48 (munkaszüneti napok kivételével napon-
ta), 14:12, 14:47 (tanév tartama alatt munkanap-
okon), 15:08, 15:53, 16:22, 17:03 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta), 17:23, 18:12, 18:53 
(munkanap), 19:43, 20:33, 22:43.

Szeged felé
04:12, 06:08 (tanév tartama alatt munkanap-

okon), 06:12, 08:12, 10:12, 12:12, 13:18, 14:12, 
16:22, 17:23, 18:12.

Pusztai köz

Szentes felé
04:45, 05:00, 05:45 (munkanap), 06:05, 06:40 

(munkanap), 07:00 (munkanap), 07:20, 08:25, 
08.50 (tanév tartama alatt munkanapokon), 
10:15, 11:50, 12:45, 13:05 (munkanap), 14:22 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 14:25, 
15:20, 15:35 (munkaszüneti napok kivételével 
naponta), 16:40 (munkanap), 17:30 (munka-
nap), 18:50, 20:05, 21:15, 23:16.

Hódmezővásárhely felé
05:35, 06:10 (tanév tartama alatt munkanap-

okon), 06:45, 07:20, 07:50, 08:55, 09:40, 10:50, 
12:30, 13:20, 13:50 (munkaszüneti napok ki-
vételével naponta), 14:48 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 15:10, 15:55, 17:05 (munka-
szüneti napok kivételével naponta) 17:25, 18:55 
(munkanap), 19:45, 20:35, 22:44.

Szeged felé
06:10 (tanév tartama alatt munkanapokon), 

07:50, 10:50, 13:20, 17:25.

Szegvár autóbusz váróterem

Szentes felé
04:44, 04:59, 05:13, 05:44 (munkanap), 

06:04, 06:39 (munkanap), 06:59 (munkanap), 
07:16 (munkanap), 07:19, 08:24, 08:49, 09:16, 
10:14, 11:16, 11:49, 12:44, 13:04 (munkanap), 
13:16, 14:21 (tanév tartama alatt munkanap-
okon), 14:24, 15:16, 15:19, 15:34 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta), 16:39 (munkanap), 
17:16, 17:29 (munkanap), 18:49, 19:16, 20:04, 
21:14, 23:15.

Hódmezővásárhely felé
04:15, 05:36, 06:05 (munkanap), 06:11 (tan-

év tartama alatt munkanapokon), 06:15, 06:46, 

07:21, 07:51, 08:15, 08:56, 09:41, 10:15, 10:51, 
12:15, 12:31, 13:21, 13:51 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta), 14:15, 14:49 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 15:11, 15:56, 16:25, 17:06 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 17:26, 
18:15, 18:56 (munkanap), 19:46, 20:36, 22:45.

Szeged felé
04:15, 06:11 (tanév tartama alatt munkanap-

okon), 06:15, 07:50,08:15, 10:15, 10:51, 12:15, 
13:21, 14:15, 16:25, 17:26, 18:15

Szegvár italbolt

Szentes felé
04:42, 04:57, 05:11, 05:42 (munkanap), 06:02, 

06:37 (munkanap), 06:57 (munkanap), 07:13 
(munkanap), 07:17, 08:22, 08:47 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 09:13, 10:12, 11:13, 
11:47, 12:42, 13:02, 13:13, 14:19 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 14:22, 15:13, 15:17, 15:32 
(munkaszüneti napok kivételével naponta), 
16:37 (munkanap),17:13, 17:27 (munkanap), 
18:47, 19:13, 20:02, 21:12, 23:13.

Hódmezővásárhely felé
04:17, 05:38, 06:07 (munkanap), 06:13 (tan-

év tartama alatt munkanapokon), 06:17, 06:48, 
07:23, 07:53, 08:17, 08:58, 09:43, 10:17, 10:53, 
12:17, 12:33, 13:23, 13:53 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta), 14:17, 14:51 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 15:13, 15:58, 16:27, 
17:08 (munkaszüneti napok kivételével na-
ponta), 17:28, 18:17, 18:58 (munkanap), 19:48, 
20:38, 22:47.

Szeged felé
04:17, 06:13 (tanév tartama alatt munkanap-

okon), 06:17, 07:53, 08:17, 10:17, 10:53, 12:17, 
13:23, 14:17, 16:27, 17:28, 18:17.

Kórógyszentgyörgy

Szentes felé
04:40, 04:55, 05:40 (munkanap), 06:00, 

06:35 (tanév tartama alatt munkanap), 06:55 
(munkanap), 07:15, 08:20, 8:45 (tanév tartama 
alatt munkanapokon),10:10, 11:45, 12:40, 13:00 
(munkanap), 14:18 (tanév tartama alatt mun-
kanapokon) 14:20, 15:15, 15:30 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta), 16:35 (munkanap), 
17:25 (munkanap), 18:45, 20:00, 21:10, 23:11.

Hódmezővásárhely felé
05:40, 06:09 (munkanap), 06:15 (tanév tarta-

ma alatt munkanapokon), 06:50, 07:25, 07:55, 
09:00, 09:45, 10:55, 12:35, 13:25, 13:55 (mun-
kaszüneti napok kivételével naponta), 14:52 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 15:15, 
16:00, 17:10 (munkaszüneti napok kivételé-
vel naponta), 17:30, 19:00 (munkanap), 19:50, 
20:40, 22:49.

Szeged felé
06:15 (tanév tartama alatt munkanapokon), 

07:55, 10:55, 13:25, 17:30.

VASúTI MENETREND
Szentes felé
6:21, 8:21, 10:21, 12:21, 14:21, 16:21, 18:21, 

20:21

Hódmezővásárhely felé
04:40, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 14:40, 

16:40, 18:40, 20:40 (vasárnap)

EGYÜTT EGYMÁSÉRT, 
ESÉLYEGYENLŐSÉG
Közös program a 

Szegvári Mozgáskorlá-
tozottak Egyesületével

A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2014. szeptember 19-én, pén-
teken Máté napi akadályversenyt szervezett. A 
téma: Együtt egymásért, esélyegyenlőség, kö-
zös program a Szegvári Mozgáskorlátozottak 
Egyesületével. 

Délelőtt 8.00 órakor Forray Mátéra emléke-
zett az iskolánk diákifjúsága. Azt követte az 
akadályverseny.

Az alsó tagozatban Résztvevők: 1., 2., 3., 4. 
osztályok

1. Az Új Iskola aulájában Magyar Dénes lá-
tássérült ember saját történetét osztotta meg, a 
gyerekekkel, beszélt a vak vezető kutyája fel-
adatairól.

2. A füves pályán bekötött szemmel sorver-
senyt bonyolítottak le az osztályok tanulói. 

3. Az iskola udvarán „Vigyázzunk egymás-
ra” kerékpáros ügyességi versenyt szerveztek 
a polgárőrök.

4. A Művelődési Ház udvarán Egészségün-
kért, mások elfogadásáért címmel rövid tájé-
koztatót tartott a helyi védőnő.    

5. A Községi Könyvtárban rajzolni kellett 
bekötött szemmel (őszi kép)

6. A parkban bekötött szemmel érzékenyítő 
játék játszására került sor

7. A Szökőkútnál mimikai játék és érintés 
játék volt

8. A Hivatal előtt Jelelés bemutatóra került sor
9. Az Új iskola udvarán az asztalnál graffiti-

falat készítettek a gyerekek (mindenki rajta 
hagyhatta kéznyomát)

10. A Mozgáskorlátozottak vezetőjével talál-
kozhattak a diákok

A forgatókönyvet készítette Lukács Istvánné 
alsó tagozatos DÖK vezető.

A felső tagozatban: Résztvevők: az 5., 6., 7., 
8. osztályok

1.  A feladat gyakorlati, egy felrajzolt úttest, 
útkereszteződés, és az közlekedés irányításá-
nak bemutatása kézjelekkel, azon belül szituá-
ciós játék a helyi rendőr irányításával.

Folytatás a 12. oldalon
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2. Sportos, ügyességi feladat, becsukott 
szemmel, fel kellett ismerni a táskában lévő 
tárgyakat.

3. Találkozás a Mozgáskorlátozottak vezető-
jével

4. Rövid tájékoztató, hogyan élhetünk egész-
ségesen, hogyan vigyázhatunk magunk és má-
sok egészségére. Segítő a helyi védőnő volt.

5. Kerékpáros ügyességi verseny, ne-
hezített feladattal, akadályokkal, víz szállítása 
pohárban.

6. Hogyan ismerem fel társamat bekötött 
szemmel? Hogyan tudok felöltözni bekötött 
szemmel?

7. Esélyegyenlőségi totó kitöltése 
A forgatókönyvet készítette Rozgonyiné 

Szabó Mária felső tagozatos DÖK vezető
A feladatok lebonyolításáért felelősek voltak 

a külsős, meghívott személyek, a tanítók, taná-
rok és a napközis nevelők. 

Az esélyegyenlőség minden ember számára 
fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek 
esélye legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az 
esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előny-

A 11. oldal folytatása

ben részesítését az élet minden területén, füg-
getlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges 
vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete.

A nap célja volt – ahogy sok egyéb, hasonló 
program esetében – a személyesen átélt megta-
pasztalás egy mélyebb elfogadás a toleránsabb 
hozzáállás kialakítása érdekében.

Ezen a napon a gyerekek ilyen formában bi-
zonyíthatták, hogy értékeik és tudásuk révén ők 
maguk is a társadalom egyenlő értékű tagjai. 

Egy látónak sosem lesznek olyan élményei, 
mint amilyeneket egy vak ember kifinomult 
halló, tapintó, szagló képességei adhatnak. 

Minden ember külön világ.
Köszönjük a külsős személyek: Pitiné Szabó 

Éva, Határné Bottyán Erika, Arany Lajosné és 
társai, Zsombó Zoltán, Bihari Ferenc, Víghné 
Somodi Rita, Bodnár Zoltán és kollégái, Ma-
gyar Dénes, Szabóné Sipos Krisztina, valamint 
a pedagógusok segítő munkáját.

Lukács Istvánné
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Ősszel is kézműveskedünk!

Képek a 16. oldalon

A mai mesevetélkedőn irtózatos küzdelmek-
ben, emberfeletti erőfeszítések árán kialakult 
végeredmények:

3-4. osztály: 
1. A négy kiscoca (Csík Dominika, Szabó 

Maja, Borka Andrea, Hegedűs Dániel)

A Magyar Népmese Napja a könyvtárban

A múzeumi foglalkozások nyár végén kez-
dődtek és az iskola kezdetével sem maradtak el. 
Augusztus végén domborítással, agyagozással, 
nemezeléssel búcsúztattuk a nyári vakációt. A 
legkreatívabb alkotások (állatok, edények stb.) 
agyagból készültek. A veretek domborított 
mintáit a régészeti kiállítás honfoglaláskori 
anyagából merítettük. 

Szeptemberben az iskolai órák keretében 
parasztházat készítettünk, mely alapján a régi 
helyiségelosztást (szoba, konyha, kamra) ismer-
hették meg a gyerekek. Gila Györgyné tanárnő 

segítette az 5. osztályos gyerekeket a kivágás és 
ragasztás folyamatában. Később az alsó tago-
zat másodikosai is ellátogatottak a múzeumba: 
a falu régi épületeit séta keretében felkerestük, 
majd a múzeum udvarán énekeltek, játszottak a 
gyerekek. Természetesen a kiállításokat is meg-
tekintették, ahol a korosztályuknak megfelelő 
tudásanyagot ismertettem velük. Bernáth Ildikó 
igazgatónő kísérte el a gyerekeket az összetett 
ismereteket adó tanórára. 

Szombat délelőtti foglalkozásaink e hónap-
ban illatzsák varrás és asztaldísz készítés volt. 

A kisméretű zsákokat illatos levendulával töl-
töttük meg, melyre szép virágokat festettek a 
gyerekek. Az asztaldíszeket sok-sok őszi ter-
méssel (dióval, mogyoróval, tobozzal, gesz-
tenyével stb.) borostyán, tölgy és tuja levéllel 
díszítettük.

Október hónapban is várom a kézműveskedni 
vágyó gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

Purgel Nóra

2. Sárkányok (Édelkraut Ádám, Bihari Regi-
na, Kovács Szemirámisz, Szabó Dániel)

3. Az okos kismalacok (Süli Viktória, 
Szenczi Anna, Kovács Kamilla, Szatmári Ka-
milla)

5-6. osztály:
1. Kentaúrok (...és Kentahölgyek: Csillag-

kúti Jácint, Morzsik Antónia, Szilvási Martin, 
Rácz Lea)

2. Vödrös keksz (Kovács Brigitta, Kispál 
Aliz, Csapi Lorena, Kanalas Ivett, Katona Re-
náta)

3. Nevetlenek (Orosz Dalma, Benkő Sára, 
Kozma Kincső, Süli Cintia)
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Polgárőr és rendőr hírek
Településünkön nagy hagyománya van 

a böngészésnek. Természetesen nem az 
internetes keresésről, nézelődésről be-
szélek, sokkal inkább a más földterületén 
történő illegális termény betakarításról. 
Igen, illegális még akkor is, ha az ara-
tás után történik. Arról nem is beszélve, 
hogy a félig aratott táblát még véletlen 
sem szabad böngészni, hisz azon még 
a betakarítás folyik, csak időlegesen 
felfüggesztették. Persze vannak gazdák, 
akik aratás után megengedik a böngé-
szést, és ez rendben is van. Itt csak egy 
a kritérium a böngésző rendelkezzen a 
tulajdonos írásos engedélyével. Akinél 
nincs írásos dokumentum, az szabálysér-
tést illetve bűncselekményt követ el a va-
gyoni értéktől függően.  

Ugyanígy a fa tolvajok, nincs mód és 
lehetőség még hordalék ág gyűjtésére 
sem engedély nélkül. Nincs állami erdő. 
Itt, mármint Szegvár környékén minden 
erdő, illetve fásított terület valaki tulaj-
donát képzi. Az ő írásos engedélye nél-
kül nem lehet az erdőben még favágásra 
alkalmas eszközzel sem tartózkodni. Ha 
valakit ilyen cselekményen érnek, a rend-
őr köteles az eszközt, eszközöket azon-
nal lefoglalni. (Itt beletartozik, a szállí-
tójármű is legyen az személyautó vagy 
traktor… Teljesen mindegy.) Mindenkit 
kérek! Aki bármilyen gyanús eseményt 
tapasztal, vagy szokatlan mozgást észlel, 
az jelezze! Akár a rendőrnek, akár a pol-
gárőrnek. Mi mindent megteszünk, hogy 
értékeinket megóvjuk.

Semmi nem példázza ezt jobban, mint a 
közelmúltban történt eset:

Zsombó Zoltán főtőrzszászlós szegvári 
körzeti megbízott terület bejárás közben 
felfigyelt arra, hogy a hódmezővásárhe-
lyi út melletti egyik lakatlan tanyáról az 
ott felállított fóliabordák kezdenek el-
tünedezni. A földbe beledarabolt vasak 
egyértelművé tették számára, hogy lopás 
történt. 

A zsákmány egy része szállításra elő 
volt készítve, így semmit nem mozdított 
el és szólt a polgárőröknek. Az nap estére 
a Szegvári Polgárőr Egyesület négy tagja 
kivonult figyelőszolgálatra. Szinte a szol-
gálat kezdetén munkazajra lettek figyel-
mesek. Miután meggyőződtek róla, hogy 
a tolvajok tevékenykednek, értesítették 
a körzeti megbízottat, aki a szentesi jár-
őrökkel megerősítve érkezet a helyszínre, 
utasította a polgárőröket a terület körül-
zárására az esetleges menekülők miatt. 

Majd megközelítették a tetthelyet, ahol a 
munkába elmerülő tetteseket meglepték. 
Olyannyira, hogy még a fűrészt sem volt 
idejük elhajítani.

A tetten ért tolvajok szentesi illetőségű-
ek voltak, együttműködtek, őket a Szente-
si Rendőrkapitányságra szállították be.

Beköszöntött az ősz, ez hidegebb idő-
járást is jelent. Az utak csapadékosak 
lehetnek, csúszósabbá válhatnak, kérek, 
mindenki figyeljen oda jobban a vezetés-
re. Valamint felhívom mindenki figyel-
mét, hogy ha a hőmérséklet tartósan 7 
fok alá süllyed, cserélje le a nyári gumi-
kat télire. 

Hamarabb sötétedik. A kerékpárosok vi-
seljék a láthatósági mellényt, ha sötétben 
vagy rossz látási viszonyok közt közleked-
nek. Ne múljon senki élete azon a pár száz 
forinton, és ez nem is divat kérdése. A szü-
lök, ügyeljenek rá, hogy gyermeküknél is 
legyen mérethelyes mellény, ha este megy 
haza. A világítást is ellenőrizzék le útba 
indulás előtt.

Különösebb forgalmi rendváltozásra 
nem lehet számítani. Kivétel talán október 
12., a szavazó körök környékén sűrűsödhet 
a forgalom, de fennakadást ez sem okoz-
hat. Rendőreink és polgárőreink egyaránt 
szolgálatban lesznek, forduljanak hozzá-
juk bizalommal.

November elseje halottak napja. Ezen a 
napon biztosan nagy forgalom lesz a teme-
tők környékén. Természetesen itt is szolgá-
latban lesz mindkét szerv.

Hosszú évek tapasztalata, hogy lopják a 
koszorút és a virágot is. Legtöbb esetben 
nem is kerül ki a temetőből csak átteszik 
egy másik sírra. De ha ki is viszik, nem 
lehet azonosítani sem a virágot, sem a ko-
szorút. Mi próbálunk mindent megtenni, 
hogy visszaszorítsuk a lopásokat, de saj-
nos ez sokszor eredménytelen, nem tu-
dunk odaállni minden sírhoz bármennyire 
is szeretnénk. Hisz átérezzük azt a fájdal-
mat, amikor elhunyt szerettünkről viszik 
el azt a pár száll virágot, amit tiszteletünk, 
szeretetünk jeléül teszünk oda. Szomorú, 
hogy vannak emberek, akik így akarnak 
nyerészkedni.

Köszönöm megtisztelő figyelmét. To-
vábbi információkat munkánkról, szer-
vezetünkről és aktualitásokról olvashat 
facebook oldalunkon. 

Tisztelettel: 
B. S.

A Szegvári  
Takarék TSE  

tekecsapatának 
eredményei

1. forduló:
Szegvári Takarék TSE - Gázművek 

MTE 7-1 (3083-2985)
Pontszerzők: Rácz József 501 fa, 

Staberecz Mihály 509 fa, Rácz Róbert 524 
fa, Márkus László 519 fa, Ács Tamás 559 
fa.

2. forduló:
Salgótarjáni TK - Szegvári Takarék TSE 

6-2 (3274-3205)
Pontszerzők: Staberecz Mihály 545 fa, 

Ács Tamás 530 fa.

3. forduló:
Szegvári Takarék TSE - Ózdi VFTC 3-5 

(3132-3109)
Pontszerző: Rácz Róbert 547 fa.

4. forduló:
Vilati Eger SE - Szegvári Takarék TSE 

6-2 (3157-3087)
Pontszerzők: Szabics Krisztián 540 fa, 

Szabó Gábor 535 fa.

5. forduló:
Szegvári Takarék TSE - Fővárosi Víz-

művek SK 8-0 (3225-3009)
Pontszerzők: Rácz József 527 fa, 

Staberecz Mihály 517 fa, Rácz Róbert 532 
fa, Márkus László 561 fa, Szabó Gábor 555 
fa, Szabics Krisztián 540 fa.

Következő mérkőzések: 

6. forduló: 2014.10.10 szombat 14:00 ó, 
Szegvári Takarék TSE - Tiszakécske VSE

7. forduló: 2014.10.18 szombat 10:00 ó, 
Ceglédi VSE - Szegvári Takarék TSE

8. forduló: 2014.10.25 szombat 14:00 ó, 
Szegvári Takarék TSE - Budapesti Erőmű 
SE 

9. forduló: 2014.11.08 szombat 10:00 ó, 
Szolnoki MÁV SE - Szegvári Takarék TSE

10. forduló: 2014.11.15 szombat 14:00 ó, 
Szegvári Takarék TSE - Köfém SC

11. forduló: 2014.11.30 vasárnap 10:00 ó, 
Oroszlány SZE - Szegvári Takarék TSE
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A süni, aki simogatásra vágyott
Egyszer volt, hol nem volt, kerek erdő 

közepén élt egyszer egy sündisznó. Na-
gyon mogorva sündisznó volt, legalábbis 
ezt tartották róla.

Mindenkivel csak morgott, mindennel 
elégedetlen volt, és még ha jószándékkal 
közeledtek hozzá, akkor is tüskés gom-
bóccá gömbölyödött, csak úgy meredeztek 
kifelé a tüskéi. Nem is közeledett hát hoz-
zá senki jószándékkal sündisznó-emléke-
zet óta. Az erdő állatai már nem is tudták, 
honnan olyan biztosak benne, hogy a sün-
disznóhoz nem érdemes jószándékkal kö-
zeledni. Egyszerűen csak biztosak voltak 
benne. Egymás között csak morogtak rá, 
és ha néha mégis szóba elegyedtek vele, 
legfeljebb csak az időjárásról folyt a kurta 
társalgás.

Azt viszont soha senkinek nem jutott 
eszébe megkérdezni tőle, fáj-e a szíve. 
Pedig bizony nagyon fájt a szíve. Világéle-
tében arra vágyott, hogy megsimogassák. 
De a szúrós tüskéktől senki sem fért hoz-
zá. Valaha régen akadtak néhányan, akik 
megpróbálták, de ahogy tüskéivel meg-
bökte őket, mind megharagudtak. Azóta 
senki sem próbálkozott.

Így éldegélt a sündisznó napról napra 
és évről évre, míg egyszer éppen az erdei 
ösvény egyik szélétől igyekezett a másik 
felé, amikor vidáman ugrándozó lépteket 
hallott. Egy kislány közeledett, aki szinte 
repült lefelé a lejtőn, s közben egy víg da-
locskát énekelt. Amint a sündisznó észre-
vette a kislányt, abban a szempillantásban 
összegömbölyödött, amint ez már szokása 
volt. A kislány csak ekkor figyelt fel a tüs-
kés gombócra.

„Süni!” – kiáltott fel nagy örömmel, és 
leguggolt a sündisznó mellé. A sündisznó 
szerette volna szemügyre venni a kislányt, 
de az orrát sem merte kidugni.

„Kedves Süni, bújj elő a kedvemért! Kér-
lelte a kislány: – Szeretnélek megsimogatni!”

A sündisznó szíve megdobbant a tüskék 
alatt. Ilyesmit már olyan régen mondtak 
neki, hogy talán nem is mondtak sohasem. 
Már majdnem kidugta a fejét tüskés pán-
célja alól, de valami mégis visszatartotta. 
A kislány tovább kérlelte.

„Kedves Süni, kérlek csak az orrocs-
kádat, hadd érintsem meg.” – a süninek 
könny szökött a szemébe. Szerencsére nem 
láthatta senki biztonságos rejtekében. Va-
lami kedveset akart válaszolni a kislány-
nak, már a nyelvén is volt, aztán mégis 
más lett belőle.

„Hagyj békén. Engem nem lehet megsi-
mogatni.” - morogta, és abban a pillanat-
ban meg is bánta, de nem volt ereje bocsá-
natot kérni. A kislány elszomorodott.

„Ne haragudj rám, én csak jót akartam.”
„Persze, persze, hm…” – mormogta a 

sündisznó, mert nem tudta, mit is mondjon.
„Hát, akkor Isten veled, kedves Süni. 

Talán majd máskor.” – és a kislány tovább-
indult, egy kicsit lassabban, mint ahogyan 
jött, de az erdő szépsége hamarosan visz-
szaszerezte jókedvét.

A sündisznó a távolból még hallotta 
dudorászását. Szeretett volna utána kiál-
tani – „Gyere vissza!” De egy hang sem 
jött ki a torkán. Teltek-múltak a napok, és 
mindegyre ez járt az eszében: talán majd 
máskor. Magának sem merte bevallani, de 
a szíve mélyén egyre csak arra várt, hogy 
a kislány egyszer majd visszatér.

S a kislány hamarosan visszatért. Most 
már messziről észrevette a sünit. Halkan és 
óvatosan közeledett, nehogy megijessze. A 
süni is észrevette a kislányt. A biztonság 
kedvéért most is összegömbölyödött, de 
előzőleg még titkon alaposan szemügyre 
vette a várva várt jövevényt. Csak úgy vert 
a szíve a tüskerengeteg alatt. A kislány 
halkan és finoman ereszkedett le mellé.

„Itt vagyok.” - suttogta. A süni borzasz-
tóan izgult, hogy megint elrontja az egészet.

„Hát, Isten hozott.” - mondta akadozva, 
és nagyon megkönnyebbült, hogy sikerült 
kimondania.

„Most megengeded, hogy megsimogas-
salak?” - a sündisznó összeszedte minden 
bátorságát, és félénken kidugta az orrát. A 
kislány feléje nyúlt, hogy megsimogassa, 
de amint a keze odaért volna, a sündisznó 
összerezzent, visszahúzta az orrát, és me-
redező tüskéi a kislány ujjába szaladtak. 
Még a vér is kiserkent belőle. A kislány 
feljajdult, ujját a szájába kapta, és sírva 
fakadt.

„Látod, mondtam én, előre megmond-
tam!” – morgott a sün – „Jobb lett vol-
na, ha sohase szólsz hozzám. Menj innét, 
hagyj magamra!”

„Hálátlan vagy és igazságtalan! És utá-
latos!” – sírt a kislány, és elrohant. A sün-
disznó most már kétségbeesetten kiabált 
utána:

„Várj! Gyere vissza! Én nem akartam! 
Nem így akartam. Én világéletemben arra 
vágytam, hogy megsimogassanak! Soha 
senki nem simogatott meg! Te voltál az 
egyetlen, aki…” – már nem tudta folytatni. 

Hangja zokogásba fulladt. Csak úgy rázkód-
tak a tüskéi. A kislány még mindent hallott.

Mégsem fordult vissza. Szaladt, csak 
szaladt, amíg egy patakhoz érkezett. To-
vább már nem bírta a lába. Leült egy kőre a 
parton, és hatalmas könnycseppeket hulla-
tott a patak vizébe. A patak meg csak hal-
kan locsogott, és magával vitte a könny-
cseppeket. Így ült ott egy darabig. A patak 
olyan halkan locsogott, hogy egyszercsak 
a szívében is csend lett. És akkor fülébe 
csengtek a sündisznó szavai, amelyeket 
már nem akart meghallgatni.

„Soha senki nem simogatott meg!” - mi-
lyen türelmetlen voltam, és milyen értetlen 
gondolta. Megbuktam szeretetből. És újra 
könnyek gördültek végig az arcán. De ezek 
már nem a sértettség, hanem a megbánás 
tisztító könnyei voltak.

„Te voltál az egyetlen, aki... az egyetlen!” 
- egy pillanatig még erőt gyűjtött, aztán le-
törölte könnyeit, és szaladt árkon-bokron 
át, vissza a sündisznóhoz, s ahogy rátalált, 
nem törődve a tüskékkel, úgy, amint volt, 
fölkapta és magához ölelte. A sün megle-
petésében még összegömbölyödni is el-
felejtett, becsületből még kapálózott egy 
kicsit, és mondott valami olyasmit, hogy 
eressz el, vigyázz, meg foglak szúrni, de 
közben boldogan simult a kislányhoz, még 
a szíve dobogását is érezte.

„Én így szeretlek téged, a tüskéid-
del együtt! És a barátod akarok lenni.” 
– mondta a kislány, az örömtől elcsukló 
hangon. És csodák csodája, a tüskék nem 
szúrtak többé! Puhák és bársonyosak let-
tek, mint a selymes zöld pázsit.

Mindnyájan félreismertünk mondta a 
kislány. Te kedves vagy és melegszívű, 
jó és szeretetreméltó. A sün nem is tudta, 
hová legyen a boldogságtól. Világéletében 
arra vágyott, hogy megsimogassák, de azt 
legtitkosabb álmaiban sem merte remélni, 
hogy egyszer lesz valaki, aki magához öle-
li. A sün és a kislány attól fogva barátok 
lettek. Az erdő állatai pedig mind ámultak 
a sündisznó átváltozásán.
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A 13. oldal folytatása

Ősszel is kézműveskedünk!

Múzeumi foglalkozások
2014. október 4. (szombat)

KUKORICA-
MORZSOLÁS,

SZŐLŐPRÉSELÉS
  

október 11. (szombat)
SZAPPANÖNTÉS 

A FOGLALKOZÁS DÍJA: 200 Ft/fő

Mindenkit szeretettel várok!
Purgel Nóra


