
„A Katolikus Karitász a 2012-ben alapított 
Caritas Hungarica díjjal ismeri el azon önkén-
tesek munkáját, akik hosszú évek óta szolgál-
ják rászoruló, magányos, beteg embertársaikat. 
A díj célja biztosítani a Karitász önkénteseket 
arról, hogy az egyház értékeli a rászorulóknak 
nyújtott karitatív munkájukat, valamint buzdí-
tani a híveket a karitatív tevékenységre, példa-
képül állítva mások elé azokat a köztünk élő 
híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül 
segítenek a rászorulókon.

Az elismerő oklevelet, valamint a díjjal járó 
aranyozott Karitász-kitűzőt és kerámia plasz-
tikát Budapesten, a Magyar Szentek Templo-
mában Beer Miklós püspök atya és Écsy Gábor 
atya, a segélyszervezet országos igazgatója 
adta át a kitüntetetteknek. 

A 2014. október 4-én tartott CARITAS 
HUNGARICA-DÍJ átadásán elhangzott mélta-
tás Szabó Juditról:

Judit 1995 óta lelkiismeretesen vezeti a 
szegvári plébániai karitász csoportot. Önzetlen 
segítője mindenkinek, legyen az akár nehéz 
helyzetben lévő rászoruló vagy épp önkéntes 
társa. Hitoktatóként sok gyermekkel, fiatal-
lal van kapcsolatban, akik felé életkoruknak 
megfelelő módon igyekszik a segítségnyújtás 
sokszínűségét bemutatni. Így a nagymamák 
napjának megünneplésével sok olyan időset is 
megörvendeztet a gyermekek kedves játéká-
val, akiknek nincs, vagy távol él az unokája. 
Ugyanakkor az idősek fontosságát, tapaszta-
latát is kamatoztatja pl. a nyári napközis tábo-
rokban, ahol többek között szőni vagy kosarat 
fonni tanultak meg a gyermekek.

Tanítványai közül többen is szívesen be-
kapcsolódnak a karitász programokba. Remek 
szervező. A legváratlanabb helyzeteket is jól 
tudja kezelni. A karitász csoport tagjai nagyon 
sokat tanultak tőle a hosszú évek alatt.”

Forrás: Magyar Katolikus Karitász, 
A képet Thaler Tamás készítette
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KITÜNTETÉS
Caritas Hungarica díjat kapott Szabó Judit 

a szegvári Karitász Csoport vezetője

Rajki Miklós: 
Tőlük kaptam

Anyámtól s Apámtól
Kaptam a gondolat javát,
Tőlük, hogy kiálljam
A rám váró sok próbát.
Tőlük tudom:
Amit mondasz, az úgy legyen,
Most is, s akár túl ezer éveken.
S amit teszel, az tett legyen,
Ne csak valami szürkén semleges.
Segítsd azt, aki rászorul,
Segítsd, aki már magától nem mozdul.
Ha meg netán tévednél,
Akkor vállald és állj oda,
Köszörüld a csorbát,
Hogy senkiben sem maradjon nyoma.
S ott a legfőbb példa, a Nagyapám,
Aki szilárdan állta, ahogy vadul faragták.
Most is látom szálfaegyenes alakját.
Aki soha nem adta el becsületét,
Pedig az utolsó szemig,
Mindenét elvették.
A példa az, ami nevel igazán.
Olyanná válsz, amit elődeidtől látsz.
ha az ő gerincük egyenes,
Bármi teher alatt, görnyedhetsz eleget,
Akkor sem görbülsz, mert van tartásod.
Nagy örökség ez, ha ilyet anyád s apád,
Örökül rád hagyott.
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Megemlékezés

„Tudjuk, hogy nem jöhet,  
mégis egyre várjuk.

Enyhíti hiányát,  
ha álmunkban látjuk.

Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd elmegyünk,  

ahol ő van, oda.
Élet múlik, de akit szeretünk,  

arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk.”

Fájdalommal megtört szívvel  
emlékezünk drága szerettünkre

Szecskóné  
Ágoston Rozáliára
halálának 10. évfordulóján.

Szerető édesanyád, 
három fiad: Róbert, Zsolt, Péter 

és testvéred és családja

Megemlékezés

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

akkor voltál boldog, ha örömet szereztél.
Emléked bennünk élni fog örökké.”

Szerető szívvel emlékezünk  
drága jó férjem

Kozma István
zenész

halálának 6. évfordulójára

Szerető felesége 
és soha nem felejtő családja

Szegvár a sajtóban
Elfogták a szegvári zsarolót – 

Délmagyarország. – 2014. október 14., 6.o. – V. 
János csalással szerzett meg egy házat.

Meghalt a csónakban. – Délmagyarország. – 
2014. október 29., 5.o. – A Kurcán találtak rá 
helyi lakosok a vásárhelyi horgászra

Családi események
2014. október

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Fazekas Zsoltnak és Virág Zsu-
zsannának (Jókai u. 4.) BALÁZS ZSOLT; Vigh 
Márknak és Bihari Annamáriának (Alkotmány 
u. 22.) ANNA; Szlapák Sándornak és Magyar 
Nórának (Kontra u. 34.) HANNA GIZELLA; 
Pécsi Ferencnek és Otáva Évának (Régitemető 
u. 16.) SÁRA ZOÉ.

Házasságkötés: Deél Lajos János és Magyar 
Ilona Szegvár, József A. u. 23. szám alatti la-
kosok.

Halálesetek: Farkas Sándor Szegvár, Bat-
thyány u. 17. (58 éves); Kóbor Gézáné Juhász 
Mária Szegvár, Szentesi u. 8. (72 éves); Nagy 
Sándor Györgyné Magyar Mária Valéria Szeg-
vár, Napkelet u. 6. (75 éves); Vásári Róbert 
Tibor Szegvár, Kontra u. 18. (45 éves), Mezei 
János Szegvár, Rozmaring u. 15. (86 éves).

Egy csónakban találtak rá  
a férfira

A hétfői nap utolsó riasztása délután 4 óra-
kor érkezett Szegvárról. A Kurca egyik csó-
nakjában egy férfit találtak a helyi lakosok, aki 
nem adott életjeleket. A helyszínre a szentesi 
egységek érkeztek, akik a tűzoltók kishajójával 
közelítették meg a csónakot. A ladikot a partra 
vontatták, majd a férfit átadták a mentőszolgá-
lat munkatársainak. A haláleset körülményeit a 
rendőrség vizsgálja.

Forrás: katasztrófavédelem

A maffiára hivatkozva zsarolt
A sértettől elvett házban fogták el a gyanúsí-

tottat a rendőrök.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 

V. János 2013 decemberében felajánlotta a sér-
tettnek, hogy megveszi tőle a szegvári ingat-
lanát. A tulajdonos az alacsony vételár miatt 
visszautasította az ajánlatott. A gyanúsított ek-
kor két emberét küldte a sértettre, akik családja 
kiirtásával fenyegették meg a fiatalembert, aki 
így már engedelmeskedett. Ügyvéd előtt aláírt 
egy adásvételi szerződést, amelyben a vételár 
átvételét is elismerte. A gyanúsított tulajdonjo-
gát a földhivatal ez alapján bejegyezte az ingat-
lan-nyilvántartásba.

A gyanúsított 2014 januárjában ismét meg-
kereste a korábbi sértettet. Ekkor azt ajánlot-

ta neki, hogy vegyen át tőle egy prosperáló 
gazdasági társaságot. Azt a hamis látszatott 
keltette, hogy a sértett egy per-, teher- és adós-
ságmentes céghez jut ezáltal, amiből jelentős 
bevételre tehet szert. Az adásvételi szerződés 
aláírásának napján azonban kiderült a valóság, 
ugyanis a NAV köztartozás miatt végrehajtási 
eljárást kezdeményezett a gazdasági társaság-
gal szemben.

V. János 2014 augusztusában egy másik 
szegvári házra is szemet vetett. Az ott lakót 
azzal fenyegette meg, hogy egy korábbi kár-
okozása miatt a maffia jelentős pénzt követel 
tőle, ha nem fizet, megölik. Felajánlotta, hogy 
kiegyenlíti a tartozást, de cserébe az ingatla-
na tulajdonjogát kérte. Mivel azonban a házra 
elidegenítési tilalmat jegyeztek be, ezért arra 
csak adásvételi előszerződést kötöttek, amiben 
a sértett elismerte, hogy a vételárat megkapta. 
Ebből a lakásból a sértett ki is költözött, he-
lyette a gyanúsított és családja rendezkedett be.

A Szentesi Rendőrkapitányság nyomozói a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság spe-
ciális támogató egységének közreműködésével 
itt fogták el V. Jánost 2014. október 8-án haj-
nalban.

Ellene zsarolás bűntette, csalás bűntette, va-
lamint hamis magánokirat felhasználása vétsé-
gének megalapozott gyanúja miatt indult bün-
tetőeljárás a Szentesi Rendőrkapitányságon. 
A rendőrök V. Jánost őrizetbe vették és kez-
deményezték az ügyészségen, hogy tegyenek 
indítványt a bíróságon a gyanúsított előzetes 
letartóztatására.

Forrás: police.hu

Személyes  
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai  
személyesen elérhetők  

minden hétfőn 15-17 óra,  
csütörtökön 16-18 óra között  

a művelődési házban.  

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az 
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.

Szegvár az elektronikus sajtóban
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Újra Advent!
Ez az év is gyorsan eltelt, hisz mindjárt 

itt van az Advent, a karácsonyi készülődés. 
Szegváron tavaly rendeztük meg először 
az adventi ünnepélyes gyertyagyújtásokat. 
Amikor Vajda Gabriellával elkezdtük szer-
vezni, két dologért mindig izgultunk. Vajon 
hányan vesznek részt az ünnepségeken, és 
milyen lesz az időjárás. Nagyon sok segítő-
kéznek köszönhetően elkészült az adventi 
koszorú és a betlehemet is felállítottuk, so-
kak örömére.

Már az első gyertyagyújtásnál kellemes 
meglepetésünkre és nagy örömünkre na-
gyon nagy volt az érdeklődés. Ahogy telt 
az idő úgy jöttek mindig többen. Gyorsan 
híre ment (nemcsak Szegváron) a rendez-
vénynek. Sokan meglátogatták az adventi 
koszorút és a betlehemet. Olyanok is vol-
tak, akik kocsival haladtak el a falunk köz-
pontján keresztül és megálltak megnézni a 
díszkivilágítást. Sok kicsi gyermek akkor 
szembesült először a betlehemi csodával, 
Jézus születésének történetével. A gyere-
kek szívesen simogatták a kicsi Jézuskát és 
a báránykát.

A rendezvény egyik fénypontja volt, ami-
kor a Mikulás is ellátogatott a rendezvé-
nyünkre. A Mikulás bácsi derekasan helyt 
állt, hisz minden gyermek, de még sok fel-
nőtt is megsimogatta a szakállát, és közös 
fotón pózoltak vele. Még akkor azt az ígé-
retet tette, hogy ebben az évben is ellátogat 
hozzánk, mindnyájunk nagy örömére.

A szegvári emberek és civil szervezetek 
is kitettek magukért, hisz minden egyes al-
kalommal felhívásunkra nagyon-nagyon sok 
felajánlást kaptunk. Szeretnénk ezt a hagyo-
mányt is folytatni, amit a művelődési ház 
munkatársai koordinálnak. 

Minden egyes gyertyagyújtás után a mű-
velődési házban volt baráti beszélgetés, ahol 
a szegvári háziasszonyok finomabbnál-fi-
nomabb süteményeivel láttuk egymást ven-
dégül. Az asztalok roskadásig meg voltak 
rakva. Nagyon nagy örömet szereztek sok 
gyermeknek-felnőttnek ezzel a nemes gesz-
tussal, hisz mindenki a saját költségén sütött. 
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb elismerés 
mindig az volt, hogy az utolsó falatig minden 
alkalommal elfogytak a finomságok.

Ezt a nagyon szép hagyományt is szeret-
nénk folytatni. Aki csak teheti arra kérjük, 
hogy süteményével támogassa a mostani 
rendezvényeinket is.

A program megjelenik a Szegvári Nap-
lóban, a Kurca TV-ben is hirdetjük. Ha va-
lamilyen változás lesz, időben értesítjük a 
lakosságot. 

Minden érdeklődőt, szomszédját, munka-
társát, szomszéd település lakóit nagy szere-
tettel várunk az adventi ünnepi gyertyagyúj-
tásra és az azt követő kötetlen beszélgetésre 
a művelődési házba.

Várjuk együtt karácsony eljövetelét.
Vajda Gabriella, 
Bucsányi László Folytatás a 12. oldalon

Októberi múzeumi 
foglalkozások

Október hónap a szüret, a betakarítás idő-
szaka. A múzeumi foglalkozások is ezt követ-
ték, hiszen 4-én szőlőt préseltek és kukoricát 
morzsoltunk a múzeum előtt. Az esős idő elle-
nére szép számmal jöttek el gyerekek és felnőt-
tek egyaránt. Apró kezeikkel nagyon ügyesen 
húzták le a csuhét a kukoricáról, majd a régi 
kukoricamorzsolót meghajtva potyogtak le a 
szemek a teknőbe. 

A szőlőpréselés nagyobb energiát követelt, 
így szülői segítséggel sikerült kipréselni a sző-
lő levét, melyet jóízűen megittunk. A kézmű-
ves foglalkozáson papírcsíkokból szőlőképet 
készítettünk.
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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
november 3-7.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
november 10-14.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig
november 17-21.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
november 24-28.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig
december 1-5.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig

Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
november 3-6.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
november 10-13.
Hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig

Hasznos tudnivalók!
november 17-20.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
november 24-27.
Hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig
december 1-5.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 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
nov. 1-2. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
nov. 8-9. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
nov. 15-16. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
nov. 22-23. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
nov. 29-30 dr. Lehoczky János (30/945-3764)

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

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:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

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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Szegvár Nagyközség 
megválasztott képviselői

Dr. Vigh-Molnár Henriett, Határné Bottyán Erika, 
Döbrőssyné Dr. Seres Ilona, Gémes László, Tóth Péter, 

Puskásné Halál Ágnes, Lukács Istvánné

Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
megválasztott tagjai

Varga Ferenc, Lakatos Antal, Berta Sándor

Tisztelt Szegvári  
Választópolgárok! 
Kedves Szegváriak!

Ezúton szeretném köszönetem kifejezni 
minden szegvári választópolgárnak, aki 
részt vett az október 12-i választáson. Kö-
szönöm mindazoknak, akik bizalmukkal 
megtiszteltek, programom támogatták, így 
a 3. polgármesteri ciklusomat kezdhettem 
meg. Az 1100 szavazat megerősített, hogy 
ezt a munkát folytassam. 

A személyes találkozások, a lakossági 
fórumon elhangzott észrevételek tovább 
erősítették azt a meggyőződésemet, hogy a 
8 évvel ezelőtt elkezdett út helyes, de az is 
világossá vált, hogy van még feladat, ami 
megoldásra vár. 

A megalakult képviselő testülettel Önö-
kért, Szegvárért fogunk dolgozni, figye-
lembe véve helyi adottságainkat, szükség-
leteinket. Ezt a munkát, azonban továbbra 
is csak Önökkel együtt tudjuk végezni, így 
kérem Önöket, jelezzék észrevételeiket 
Szegvárral kapcsolatban. 

Külön köszönöm a választás napján dol-
gozók munkáját, akik segítették a zökke-
nőmentes szavazás lebonyolítását.

Tisztelettel: 
Gémes László

Szegvár polgármestere

Tisztelt Szegváriak!
Ezúton szeretném megköszönni mind-

azoknak, akik szavazataikkal támogattak 
az önkormányzati választásokon. Ígérem, 
hogy megbízatásomnak ezután is becsü-
lettel eleget teszek.

Tisztelettel: 
Tóth Péter

Tisztelt Szegváriak!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 

mindazon szavazópolgároknak, akik tá-
mogattak abban, hogy a 6. önkormányzati 
ciklusomat is elkezdjem. Az 1173 szavazat 
felhatalmaz arra, hogy Szegvárért dolgoz-
zam továbbra is a Képviselő-testülettel és 
Önökkel együtt!

Köszönettel:
 Lukács Istvánné
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Önkormányzati választások
2014. október 12.

Kapott érvényes szavazat
szavazókör 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. összesen

érvényes szavazatok száma 371 407 361 341 294 283 18 2113

1. Tóth Péter Pál 226 205 189 224 149 145 9 1147
2. Tasi Katalin 139 138 119 104 93 85 6 684
3. Czibulya Ferenc 62 72 71 61 85 70 7 428
4. Puskásné Halál Ágnes 198 246 198 198 162 168 11 1181
5. Bölcskei-Molnár Zoltán 143 135 104 112 96 78 7 675
6. Dr. Vigh-Molnár Henriett 136 177 160 146 119 106 7 851
7. Szabó Tibor 111 102 110 108 84 98 6 619
8. Piti János 94 92 84 65 56 57 6 454
9. Döbrőssyné Dr. Seres Ilona 158 153 109 115 11 94 8 748
10. Csatordai Endre 102 136 120 124 102 78 9 671
11. Lukács Istvánné 192 267 195 212 146 158 3 1173
12. Határné Bottyán Erika 137 162 137 146 114 124 7 827
13. Szarvas Ferenc Mihály 80 60 56 32 33 25 3 289
14. Sinka Zsolt 36 35 36 35 41 30 7 220
15. Keller Tamás 73 68 95 46 40 41 1 364

Polgármester-választás eredménye:
1. Gémes László 1.100 szavazat - 52,66%
2. Szabó Tibor György 989 szavazat - 47,34%

Szavazókörök: 
1. Régitemető u. 1. (Külső Iskola)

2. Régiposta u. 1. (Művelődési Ház)
3. Hunyadi u. 27. (Gondozási Központ)
4. Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 3. tanterem)
5. Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 1. tanterem)
6. Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 2. tanterem)
7. V. Külterület 53. (Puskin Tsz. Hunyadi Üe.)

2014. október 27-én került sor az újon-
nan megválasztott képviselő-testület ala-
kuló ülésére. Elsőként a helyi választási 
bizottság elnöke ismertette a választási 
eredményeket. Majd a képviselők és a pol-
gármester eskütétele következett.

Az eskütétel után a polgármester ismer-
tette programját. Legelőször is a futó pá-
lyázatokat kell befejezni, majd az intézmé-
nyek felújítása, karbantartása következik. 
Fontos a sportélet támogatása, valamint az 
emberekkel való kapcsolattartás – sorolta 
a legfontosabb feladatokat a polgármester.

A következő napirendi pont az alpolgár-
mester megválasztása volt. Gémes László 
jogával élve Lukács Istvánnét ajánlotta 
erre a tisztségre. A héttagú testület titkos 
szavazással döntött, és jóváhagyta a pol-
gármester javaslatát. 

Lukács Istvánné kért szót:
Megtiszteltetés számomra, hogy polgár-

mester úr engem jelölt helyettesének. Kö-
szönöm valamennyi képviselő szavazatát 
is. Köszönöm a bizalmat, úgy szeretnék 
továbbra is dolgozni, mint 20 éven keresz-
tül tettem. A mi feladatunk, hogy Szegvár 

fejlődéséért dolgozzunk közösen a lakos-
sággal együtt.

A két bizottság tagjait is megválasztot-
ták. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnöke Puskásné Halál Ágnes, elnökhe-
lyettese Tóth Péter, külsős tagja Piti János 
lett. Az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elnöke Dr. Vigh Molnár Henri-
ett, elnökhelyettese Döbrőssyné Dr. Seres 
Ilona, tagja Határné Bottyán Erika, külsős 
tagjai Pitiné Szabó Éva és Pap János lettek. 

Az ülés jegyzőkönyvének kivonatát a 
következő számban közöljük.

Megtartotta községünk új képviselő-testülete alakuló ülését
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Polgárőr  
és rendőr hírek

Tisztelt Olvasó!

Az ősz vége fele közeledünk. Jönnek a 
hűvös, esős, jeges idők. Tisztelettel felhí-
vom a gépjárművezetők figyelmét, hogy a 
járművek téli időszakra való felkészítését 
tegyék meg, mert a balesetek nagy része 
elkerülhető, ha az autó jól fel van készít-
ve műszakilag. A kerékpárosok figyelmét 
a láthatósági mellény használatára. Egyre 
hosszabbak az éjszakák, ködösek a nappa-
lok, ha valakit látnak, jobban vigyáznak rá.

A falopások ismét kezdenek elszaporod-
ni a falu környékén. A napokban is tetten 
értünk egy fa tolvajt. Kézikocsival próbált 
eltulajdonítani kisebb mennyiségű tüzelőt 
a malmi úton lévő erdészeti lerakatból. A 
tettessel visszapakoltattuk a fát. Termé-
szetesen a „jutalmát” is megkapta bírság 
formájában.

Közeleg a tél, a pihenés időszaka. A 
föld- és tanyatulajdonosok kezdenek 
téliesíteni. Kérem őket, hogy semmilyen 
értéket ne hagyjanak kint. Még egy gázpa-
lackért is képesek feltörni az ingatlant. Ne 
hozzuk kísértésbe a tolvajt, tolvajokat. Ha 
fel is törik a tanyát, minél kevesebb kárt 
okozzanak.

A facebook oldalunkon feltüntetett talált 
kerékpárokat eddig minden alkalommal 
elvitték a gazdáik. Így ezt a kezdeménye-
zést továbra is folytatjuk. Valamint pró-
bálunk minél több színes hírt is feltenni, 
hogy érdekessé tegyük oldalunkat. Itt 
szeretném megköszönni mindenkinek aki 
kedvelte oldalunkat. 

Közelednek az ünnepek. Halottak napja 
után mindjárt itt a karácsony. Ügyeljünk 

Szentmihályi  
Szabó Péter: 

Köszönöm
Köszönöm, Uram, ezt a halk zenét,
az éjszakai friss levegőt, a csendet,
köszönöm, bárhogyan is – az életemet.
Tanú lehettem a végtelen egyetlen röpke 
pillanatában:
kipillanthattam a gyorsvonat ablakain.

Köszönöm, hogy éltem.
A füveket, madarakat,
a folyókat, tengereket,
testvér-embereket és testvér-könyveket,
a templomokat és menedékhelyeket.

Köszönöm a Helyet és az Időt.
Köszönöm, hogy engedtél vétkezni elle-
ned,
próbaidőre bocsátottál, s látod,
a nevedben énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is – az életemet.

Köszönöm anyámat, apámat,
feleségemet, gyermekeimet,
barátaimat, ellenségeimet,
köszönöm, hogy most is Veled lehetek.
Látod, Neked énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is – az életemet.

egymásra, hogy az ünnep mindenkinek 
szép lehessen.

Végül egy felhívással fordulok a lakos-
sághoz: 

A Szegvári Polgárőr Egyesület  
tagokat keres soraiba! 

Minden olyan szegvári lakost várunk, 
aki elhivatott, tettre kész. Nemcsak élni 
akar ezen a településen, tenni is akar érte. 
Nem kell mást tenni csak hívja a követke-
ző telefonszámot: 06/30/6777-662. 

Ha szereted lakóhelyed, ha fontosnak 
tartod családod és vagyonod biztonságát. 
Ha más bajba jutott embertársadon segíte-
ni akarsz köztünk a helyed! Várunk! 

Próbáld ki magad! Ha középiskolás vagy 
és még nem döntötted el hol töltöd le az 
ötven óra közmunkádat ezt nálunk is meg-
teheted.

Tisztelettel: 
B.S.

Ha még egyszer 
élhetnék

A napokban valaki megkérdezte: ha a 
halál után még egyszer visszatérhetnék, 
másként élném-e az életemet? Hirtelen 
azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis 
elgondolkoztam és…

Ha életemet újra kezdhetném, keveseb-
bet beszélnék és többet hallgatnék.

Azért, hogy a lakásom tapétája kifakult 
és a heverőm anyaga is színét vesztette, 
nem gondolnék arra, hogy egyelőre nem 
hívok vendégeket.

A nappaliban mernék kenyeret enni, 
nem félve a morzsáktól és nem izgatna a 
kandalló körüli rendetlenség sem.

Türelemmel hallgatnám nagyapámat, 
amikor fiatal éveiről mesél.

Nem követelném meg, hogy egy meleg 
nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húz-
va, mert összeborzolódik a frizurám.

Nem engedném, hogy a rózsa formájú 
gyertyám megolvadjon az egyik ablak-
ban, hanem gyakrabban meggyújtanám.

Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a 
parkban játszani és kevesebbet gondolnék 
a fű által okozott zöld foltokra.

Tévézés közben kevesebbet nevetnék 
és könnyeznék, inkább figyelnék az élet 
nehézségeire.

Férjemmel jobban megosztanám a fele-
lősséget.

A heveny rosszullét esetén is lefeküd-
nék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a 
hivatalban megáll a világ.

Nem várnám, hogy állapotosságom ki-
lenc hónapja gyorsan elmúljon, inkább 
örvendenék minden pillanatban, hogy a 
bennem fejlődő élet az egyetlen módja az 
Isten csodás tervével való együttműkö-
désnek.

Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza 
a játékból, nem mondanám: „Elég volt, 
hagyd abba, mosakodjál meg, mert már 
kész a vacsora!”

Gyakran mondanám: „Szeretlek” és 
ritkábban „Nagyon sajnálom…”, de min-
denekelőtt, ha újból kezdhetnék mindent, 
minden percet tudatosan élnék meg…, 
addig figyelnék, míg tényleg meglátok 
mindent… átélném, és nem engedném el 
soha.

Kovács Tibor-Szathmáry Sándor: 
Szeretet naptár című könyvéből
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ELISMERÉS
Caritas Hungarica Díjat kapott Szabó Judit 

október 4-én, Budapesten a Magyar Szentek 
Templomában. Magyarország tizenkét egy-
házmegyéjéből voltak a kitüntetettek. Egyház-
megyénként maximum három fő kaphatja ezt 
a díjat. 

Az ünnepség 11 órakor hálaadó szentmisével 
kezdődött, melyet Beer Miklós püspök celebrált.

Szabó Judit már hosszú évek óta minden 
ellenszolgáltatás nélkül végez kiváló munkát. 
Akár az EU-s élelmiszerek osztásában, akár 
a gyerektáborok szervezésében, akár az idő-
sekkel való foglalkozásban, vagy a karácsonyi 
programok szervezésében, díszek készítéséből 
tevékenyen kivette a részét. Sok gyermeket 
megörvendeztetett, sok idősnek szerzett bol-
dog pillanatot.

Fiatal tanítványai közül többen is szívesen 
bekapcsolódnak a karitász programokba. Re-
mek szervező a legváratlanabb helyzeteket is 
jól tudta kezelni. A karitász csoport tagjai na-
gyon sokat tanultak tőle a hosszú idő alatt. 

Természetesen az ő kitüntetésében benne 
vannak a karitász csoport tagjai is, mert a rész-
vételük, közös munkájuk által tudnak sok jót 
tenni a szegvári emberekért.

Gratulálunk a kitüntetéshez az egész karitász 
csoportnak, de legfőként a vezetőjüknek, Ju-
ditnak, Isten gazdag áldása legyen rajtuk.

(Zsadányi József)
A képeket Thaler Tamás készítette

SZEMTŐL SZEMBE  
TALÁLKOZNI ISTENNEL!

Szemtől szemben a halállal felébred bennünk 
a félelem, hogy 
mindörökre meg-
semmisülünk. A 
gondolatot, hogy 
saját létezésünk 
esetleg végleg 
elmúlhat, ösztö-
nösen elutasítjuk, 
ugyanakkor tehe-
tetlenek vagyunk 
a halál elkerül-
hetetlen valósá-
gával szemben. 

A halállal szembeni természetes lázadás és a 
halhatatlanság utáni vágy nem más, mint ma-
gának Krisztusnak a hangja, aki arra szólít fel 
mindenkit, hogy a hit által ragaszkodjon hoz-
zá. A halál fölötti győzelmet, vagyis az örök 
élet ajándékát egyedül a feltámadt Krisztus 
adja meg. Csak neki van hatalma arra, hogy 
a halálból átvezessen minket az örök életbe. 
A Szentírás hangsúlyozza: „Nincs üdvösség 
senki másban. Mert nem adatott más név az 
ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhet-
nénk” (ApCsel 4,12). 

A halhatatlanságot nem biztosíthatja szá-
munkra sem a pénz, sem a dicsőség, sem a kor-
szerű technika, sem az orvostudomány, sem 
a különféle gyógyítók vagy guruk. Az örök 
életet nem Buddha, Krisna vagy más istensé-
gek biztosítják nekünk. Semmilyen mágikus 
erő, semmiféle meditációs technika vagy jóga-
gyakorlat nem ment meg minket. Az egyedüli 
Üdvözítő Jézus Krisztus, a valóságos Isten, 
aki valóságos emberré lett, hogy üdvözítsen 
bennünket, s hogy halálával és feltámadásával 
végérvényesen legyőzze a halált, és megszaba-
dítson minket az ördög rabságából. Az üdvös-
ség, amelyet Jézus ad nekünk, olyan ajándék, 
amit valóban ingyen kaptunk. Csak akarnunk 
kell hittel elfogadni ezt az ajándékot. „Ke-
gyelemből részesültetek a megváltásban, a hit 
által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem 
Isten ajándéka” (Ef 2,8). 

A földi élet egyedülálló és megismételhe-
tetlen

Az ember csak egyszer él a földön. Isten 
életre hívta őt, hogy a földi életben, a hit „ho-
mályában” élve, megérjen arra, hogy szemtől 

szembe találkozzon Istennel a halál pillanatá-
ban. Ekkor dől el az örökkévalósága - az üd-
vössége vagy a kárhozata: „az ember számára 
az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, 
és utána ítéletben legyen része”(Zsid 9,27). A 
halál után már nincs visszatérés a földi életbe. 
Isten így figyelmeztet: „Ne felejtsd el soha: 
nincsen visszatérés” (Sir 38,21a). Tehát az az 
állítás, hogy létezik reinkarnáció, csupán az ör-
dög hazugsága. Nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy a halál pillanatában véget ér a hit, s 
az ember szemtől szembe találkozik Krisztus-
sal. Amikor az ember megtapasztalja Krisztus 
szeretetének teljességét, végleges döntést kell 
hoznia, hogy elfogadja-e, avagy visszautasítja. 
Ha igent mondunk Jézusnak, ő mennyország 
vagy tisztítótűz lesz a számunkra, míg szerete-
tének elutasítása a pokol lesz.

Jézus Krisztus minden embert meg fog ítél-
ni a halála pillanatában. Olyan lesz, mint egy 
tükör, amelyben az ember meglátja egész sze-
mélyiségének képét, minden jó és rossz csele-
kedetével együtt. Maga Krisztus beszél arról, 
hogyan megy majd végbe ez az ítélet: „Ez az 
ítélet: a világosság a világba jött, de az embe-
rek jobban szerették a sötétséget, mint a vilá-
gosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert 
mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a vilá-
gosságot, s nem megy a világosságra, nehogy 
kiderüljenek a tettei. Aki ellenben az igazság-
hoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd 
derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben 
vitt végbe” (Jn 3,19-21). A halál pillanatában az 
egyetlen kritérium, mely alapján Jézus ítélni 
fog, a szeretet. 

Az ítéletkor, a halál pillanatában, amikor 
az ember teljes igazságában látja meg önma-
gát, véglegesen állást foglal Krisztus szeretete 
mellett vagy ellen. A válasz attól függ majd, 
milyen volt az illető teljes földi élete. Tudato-
sítanunk kell, hogy a szándékos rossz tönkre-
teszi az ember szeretetkészségét, és elmélyíti 
benne az önzést. Ugyanakkor a jó gyakorlásá-
val növekszik a szabadsága, és érettebb lesz a 
szeretetre. Tehát a halál pillanatában az ember 
maga fog választani és dönteni. Aki földi élete 
során a szándékos rossz cselekedetekkel telje-
sen tönkretette magában a szeretetre való ké-
pességét, az a halál pillanatában, a Krisztussal 
való találkozáskor meggyűlöli és eltaszítja a 
szeretetet, mellyel Krisztus szereti őt. Az íté-
let pillanatában mindenki megkapja azt, amire 
vágyik; s az ember csak arra fog vágyni, amit a 
földi életében is választott.

A Teremtő terveiben a földi élet az üdvös-
ségünk ideje - a 
teremtés művének 
folytatódása. Ez 
alatt az idő alatt 
szentekké kell 
válnunk - egészen 
szeretve Istent és 
az embereket. Ha 
az ember hisz és 
tökéletesen bízik 
Istenben, akkor 
megvalósul üd-
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vössége csodája, s megszabadul a bűn és a 
gonosz hatalmak szolgaságából. Amikor Isten 
üdvözít minket, egyúttal mintegy megistenít, 
tehát saját isteni természete részeseivé leszünk 
(2Pt 1,4), azaz Isten mihamarabb szentekké 
tesz minket, akik képesek szeretni és részesül-
ni a teljes isteni boldogságban. 

Ez azonban csak akkor történik meg, ha éle-
tünk legnagyobb kincseként őrizzük az Istenbe 
vetett hitet, és meggyőződésünk, hogy a bol-
dogsághoz csakis arra az egyedülálló szeretet-
re van szükségünk, amelyet Jézus Krisztusnak 
hívnak. Életünk legfontosabb feladata tehát az 
életszentségre való törekvés. Jézus ezekkel a 
szavakkal hív fel minket erre: „Legyetek hát 
tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéle-
tes!” (Mt 5,48) 

(Közreadta: Zs. J.)

HALOTTAK NAPJÁN
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és 

legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, 
november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyer-
het. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a 
pápa szándékára. Az év többi napján részleges 
búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. 
Akik halottak napján meglátogatnak egy temp-
lomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút 
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látoga-
táskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell 
imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző 
vagy következő vasárnapon és Mindenszentek 
ünnepén is.

ÉRTÉKES EMBEREK
A mai nemzedék egy rohanó világban él. 

Olyan sok szép értéket látunk, teszünk, alko-
tunk, és talán még több az, amit észre sem ve-
szünk, mert elszaladunk, igyekszünk, és egyre 
azt tapasztaljuk, hogy már megint eltelt egy 
hét, egy év.

Ahogy idősö-
dünk, úgy kez-
dünk lassulni, és 
talán felfedezni a 
körülöttünk lévő 
értékeket is. Elő-
ször talán csak 
tárgyak ragadnak 
meg, majd az em-
berek is, akik azt 
létrehozták, vagy 
éppen bemutatják. 

Én egyre inkább meglátom a tárgyak mögött az 
embereket, az emberi nagyszerűséget, és azt, 
hogy mindenki egy igazi drágagyöngy, melyet 
nem véletlenül alkotott az Isten, és teremtette 
ide éppen a mi falunkba Azokat, akikről most 
szeretnék írni.

A nyáron hallottam valakitől, hogy bizony 
meg kellene már megint renoválni a Szent Já-
nos szobrot, mert igen csak mállik szét. Persze 
csak rohanok arra, de nem igen nézegettem, 

ám eszembe jutott, hogy kb. 25 évvel ezelőtt 
az Egyházközség közreműködésével sikerült 
restaurálni azt. Pár héttel később látom ám, 
hogy fel van állványozva és Szarvas Jani bácsi 
nagyon munkálkodik ott, azóta már a Kórógy 
tónál lévő kereszt is megújult.

Megkérdeztem Őt, hogyan került erre a nagy 
munkálatra sor? Kinek az ötlete volt, hogy Ő 
ilyen „nagy fába vágja a fejszét”?

- Nap mint nap ott járok el, és láttam milyen 
állapotban van már a Nepomuki Szt. János 
szobor. Szégyelltem, hogy ilyen a falunk, nem 
törődik vele senki. A nyáron német vendégek 
fényképezték a szobrainkat, és megállapítot-
ták, hogy nagyon elhanyagolt állapotok ural-
kodnak itt. – mondta Szarvas János kőfaragó 
mester.

- Megnéztem közelebbről is a szobrot, és 
amikor megemeltem a Szentnek könyöktől le-
jött a keze. Ez egy értékes szobor, sokat ér. El-
határoztam - folytatja Jani bácsi - hogy én ezt 
rendbe hozom, ezt meg kell csinálni. Szóltam 
pár embernek, akik anyagi segítséget adtak, 
majd a KHT-hoz mentem, és kértem tőlük áll-
ványt. Pölös Attila azonnal el is jött és felállvá-
nyozta a szobrot. Így kezdődött el a munka. Ezt 
követte a Kórógy tónál álló kereszt, ami szin-
tén nagyon lepusztult állapotban volt. Annak 
még az árok ásásnál a gépek, és talán a jármű-
vek súlya és mozgása is megingatta a talapza-
tát. Kilazult, amit helyre kellett igazítani. Alul 
beműköveztem, csiszoltam… stb.

- Szegváron 11 műtárgy, kereszt van, amit 
már én javítottam, restauráltam. Az Újfalusi 
temetőben pedig én készítettem a keresztet. 
Van ezek között olyan, amit már kétszer is re-
nováltam. Nem szabad, hogy ledőljön, tönkre 
menjenek ezek a szép és értékes kincseink – 
fejezte be Jani bácsi az interjút.

Ennek az ügynek kapcsán derült ki számom-
ra, hogy létezik a faluban egy: „Szegváriak 
Baráti Társasága” – amely 5-6 tagból áll (ám 
bárki csatlakozhat hozzájuk), és fő feladatuk-
nak tartják a közterületeken lévő értékek állag-
megóvását, védelmét. Ők szponzorálták ezeket 
a munkálatokat, melyet Jani bácsi szakmai 
hozzáértéssel, szívvel-lélekkel önként bevál-
lalt. Nagyon nagy köszönettel tartozunk első-

sorban Szarvas Jánosnak, és a kis csapatnak, 
hogy ilyen gonddal és törődéssel figyeltek fel 
szobraink szobraink állagmegóvására. Jó len-
ne, ha a kiöregedés után, a fiatalok is követnék 
azokat, akik ilyen gondoskodással, időt, pénzt 
nem sajnálva falunk szépségeiért áldoznak. 

(Piti Magdolna)

HÍREK – ESEMÉNYEK
Gyerekmise: november 8-án, december 6-án 

15 órakor lesz a templomban. Szeretettel hív-
juk és várjuk az óvodás és alsó tagozatos gye-
rekeket szüleikkel együtt!

November 9-én vasárnap délután 15 órakor 
kezdődő szentmise keretében lesz a Szentkenet 
ünnepélyes kiszolgáltatása illetve, felvétele itt 
a templomban. Ezen a vasárnapon este 6 óra-
kor már külön nem lesz szentmise!

November 13. Magyar szentek és boldogok. 
Azoknak a magyar szenteknek és boldogoknak 
ünnepét tartjuk, akiknek liturgikus ünnepét 
külön nem ünnepeljük, de emlékezetét szí-
vünkben, ereklyéiket templomainkban őriz-
zük. Szentmise reggel 7 órakor lesz templo-
munkban.

Szentmise beírás a 2015-ös évre: november 
19-én (szerdán), 20-án (csütörtök) lesz. Mind-
két nap csak délelőtt 9.00-12.00 óra között. A 
szentmise a legnagyobb érték, amit szerette-
inknek tudunk adni! 

Tisztelettel kérjük a kedves híveket, ezt a két 
napot használják fel szentmisék íratására. Ez 
egyben jó alkalom, az éves egyházi hozzájáru-
lás rendezésére is.

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepe. Erzsébet valószínűleg a sárospataki 
várban született 1207-ben. Lajos türingiai tar-
tománygróf felesége lett, három gyermek édes-
anyja. Férje halála utána szegénységet válasz-
totta, sok megpróbáltatás után 1231-ben halt 
meg Marburgban.

November 22. Szent Cecília szűz és vértanú 
ünnepe. Ő az egyházzene mennyei patrónusa.

November 23. Krisztus a Mindenség Királya 
ünnep, az egyházi év utolsó vasárnapja.

November 30. Advent 1. vasárnapja, az új 
egyházi év kezdete.

Adventben december 1-től, hétfőtől csütör-
tökkel bezárólag, hajnali misék lesznek reggel 
6 órai kezdettel, péntek, szombat, vasárnap a 
szokott időben lesznek a szentmisék.

Adventi lelkigyakorlat: december 11-én (csü-
törtök) 12-én (péntek) este 18 órakor kezdődő 
szentmisében lesz. A lelkigyakorlatos elmél-
kedéseket Fabisz Ákos magyarbánhegyesi 
plébános atyától hallhatjuk. Gyónási lehetőség 
mindkét nap 16.30-tól!

Használjuk fel a lehető-
séget karácsonyi készület-
ként a lelki tisztulásra.

Tisztelettel kérjük a szü-
lőket, hogy gyermekük, ha 
már volt elsőáldozó küld-
jék, hozzák a szentgyónás 
elvégzésére!

(Rozgonyi Mária)
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Világ- és emléknapok 
a következő  
időszakban

November 12. Minőségügyi világnap, A szoci-
ális munka világnapja
November 14. Diabetes világnap
November 16. A tolerancia nemzetközi napja
November 17. A közlekedési balesetek áldoza-
tainak emléknapja
November 18. A koraszülöttek világnapja
November 20. A gyermekek jogainak világ-
napja
November 21. Dohányzásmentes világnap
November 27. A magyar véradók napja
November 29. Ne vásárolj semmit! nap
December 1. AIDS elleni világnap
December 3. Fogyatékos emberek nemzetközi 
napja
December 9. Korrupcióellenes világnap
December 10. Emberi jogok napja

LAPZÁRTA
2014. november 27.  
(csütörtök) 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 tu-
dósításokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 

Telefonszám: 06-30/278-5640

A SZEGVÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

Felvetődött bennünk az ötlet, mely szerint 
valamikor az év vége felé rendezhetnénk egy 
szilveszteri bulit…, én mondjuk augusztusra 
gondoltam, de leszavaztak, így maradtunk a 

decemberben, annak pedig – hosszú órák  
véres-verejtékes fejtörése után – 31. napját  

jelöltük ki eme neves eseményre. 

Elemózsiáról – jelesül vacsoráról, rétesről, virsliről 
– valamint egy pohár pezsgőről gondoskodunk, 

üdítőitalokkal, alkoholtartalmú italokkal,  
továbbá alkoholtartalmú üdítőitalokkal  

mindenki saját magát hivatott ellátni. 

Rejtőt idézve (kis módosítással):  
Belépés 3500 forint, kilépés bizonytalan!

Jelentkezési és befizetési határidő:  
december 15.

Pöszmet Zsolt

SZILVESZTERI MULATSÁG 

Elkészült  
a Tűzköves  
Alapítvány  
tanulmánya

2014 nyarán a Tűzköves Alapítvány két 
megbízott munkatársa felmérését végzett a 
helyi 16-30 éves fiatalok körében, melyben 
az említett korosztály kulturális aktivitá-
sát, rejtett értékeit kutatták. A tanulmány 
2014 őszén elkészült.

A felmérés érdekében közel 200 fiatalt 
kerestünk meg, akiknek többsége a 16-24 
éves korosztály tagja. 

Külön tekintettel voltunk a különböző 
érdekvédelmi szempontokra, így anonim 
részvételt biztosítottunk az érdeklődők-
nek. A kérdőív összeállításánál elsődleges 
célunk az volt, hogy felmérjük, milyen rej-
tett értékek lapulnak a helyi fiatalokban, 
valamint, hogy ők maguk hogyan látják 
saját kulturális életüket, valamint hogyan 
töltenék el szívesen szabadidejüket.

Tanulmányunk készítése során megta-
pasztalhattuk, hogy él akaraterős, tettre 
kész fiatal a közösségben, aki nem tud 
kellőképp kibontakozni. Szembesülnünk 
kellett azzal, hogy a 25-30 éves korosztály 
mennyire inaktív jelenpillanatban a lokális 
közösségi életben, valamint, hogy milyen 
mértékben elzárkóznak a különböző fel-
mérések elől. 

Megbizonyosodhattunk arról, hogy az 
emberek szeretnének tartozni valahova, ha 
segítenének nekik elindulni, megkeresni 
azt a bizonyos közösséget, ahol számítása-
ikra lelnek, barátokat szereznek, s közben 
észrevétlen is hozzájárulnak építő munká-
jukkal a település fejlődéséhez. Továbbá 
módunkban állt rálátást nyerni az egyes 
emberek személyiség jegyeire, vélemé-
nyeire.

Tanulmányunk eredményei, s a benne 
felsorakoztatott következtetések, adatok 
reméljük, hasznára lesznek a faluban te-
vékenykedő szervezeteknek és civileknek 
egyaránt. Megmutatják mind a két olda-
nak, hogy megéri keresni a másik fél társa-
ságát, csak lépni és bízni kell, hogy valami 
újat, jót, hasznosat teremtsenek a község 
számára.

Jelen tanulmány megtekinthető az ala-
pítvány Facebook oldalán, valamint igyek-
szünk eljuttatni azon szervezeteknek, 
egyesületeknek, akik a továbbiakban hasz-
nosítani tudják.
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Kedves Olvasók!
Az októberi iskolai eseményekről szeretnék 

Önöknek beszámolni.
Az Aradi Vértanúkról emlékeztünk meg a 

Forray Máté Általános Iskola 7. osztályával. 
Már szeptemberben elkezdtünk ráhangolódni 
az osztály szinte teljes létszámával, ismertetve 
a történelmi eseményeket, majd szép lassan a 
műsor forgatókönyvét. A szerepeket képessé-
gek szerint osztottuk ki, és gyakoroltunk szinte 
minden nap. Projektoros kivetítés is volt, ame-
lyet a gyerekek csináltak meg. Igyekeztünk ze-
nei aláfestéssel is hatásosabbak lenni. Dekorá-

ció, a Vértanúk képei, mellette gyertyák, ezek 
is segítettek az átélésben. Október 6-án, isko-
lánk tanulói előtt sikeresen előadtuk a műso-
runkat, melynek felelősei: Rozgonyiné Szabó 
Mária és Vighné Németh Ildikó. A hangosítá-
sért: Szabó Ferenc, a zenéért Kovács Ida felelt.

Október 22-én iskolai szintű megemlékezést 
tartottunk a Művelődési Házban. A 8. osztá-
lyosok nagyon színvonalas műsort adtak elő. 
Élethűen átélték az eseményeket. A színpadi 
dekoráció is önmagáért beszélt. A 23-i közsé-
gi ünnepségre is sokan eljöttek. A szülők kí-
váncsiak voltak gyermekükre. Nagyon szépen 
előadták itt is a műsort a tanulók. Köszönet 

Diákvilág
a felkészítőknek: Papné Mészáros Rékának, 
Tóth Péternének, Csák Benedeknek a gitár kí-
séretért, valamint Szabó Ferencnek a hangosí-
tásért.

Hulladékgyűjtés is volt iskolánkban. Az alsó 
tagozat 7392 kg, míg a felső tagozat 11505 kg 
papírt gyűjtött. A befolyt összeget, ami 285.675 
Ft, az iskola Furioso nevű alapítványára aján-
lották fel a gyerekek. Ez az alapítvány a tanu-
lók kulturális, tanulmányi tevékenységének 
segítését hívatott betölteni. Az iskola vezetősé-
ge, a kollégák, az alapítvány tagjai köszönetet 
mondanak mindazoknak, akik segítettek ebben 

a nagyszerű összefogásban és támogatásban. 
A hulladékgyűjtés dobogós osztályai a kö-

vetkezők:
Alsó tagozat
1. 1.a osztály 92 kg/fő of: Halász Ottóné
2. 4.a osztály 66 kg/fő of: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta
3. 3.a osztály 61 kg/fő of: Lukács Istvánné
Felső tagozat:
1. 6.a osztály 142 kg/fő of: Vass Tibor
2. 8.b osztály 134 kg/fő of: Tóth Péterné
3. 6.b osztály   72 kg/fő of: Vígh Nóra

Az első helyezett osztályok jutalma 1 kirán-
dulásra kapott nap. Az 1.a osztály már igénybe 

vette és a szentesi Kalandparkba kirándult. A 
6.a osztály a jövő évben használja fel ezt az 1 
napot.

A dobogós helyezettek édességcsomagot, a 
többi osztály tagjai pedig cukrot, csokoládét 
kapnak. Osztályfőnöki dicséretet is kaptak 
mindazon tanulók, akik részt vettek a hulla-
dékgyűjtésben.

Hamuba sült pogácsa címmel mesemondó 
versenyt szerveztek Szentesen a Deák Ferenc 
Általános Iskolában. A programra a Szente-
si Járási oktatási intézményekből 24, sajátos 
nevelési igényű kisdiák nevezett, Három alsó 
tagozatos tanulónk is részt vett részt ezen a 
megmérettetésen, a következő eredmények 
születtek:

2. helyezett lett Magyar Tibor 2.b osztályos 
tanuló, felkészítője: Bereczkiné Buza Anett

Különdíjat kapott Édelkraut Ádám 2.a osz-
tályos tanuló, felkészítője Lukács Istvánné, és 
szintén különdíjas lett Pusztai Evelin 4.b osz-
tályos tanuló, felkészítője Vassné Lucz Klára.

Gratulálunk!
A Kézmosás Világnapja alkalmából játé-

kos vetélkedőt szerveztek az alsós nevelők 
Bereczkiné Buza Anett gyermekvédelmi fele-
lős vezetésével. A gyerekek élvezték az ügyes-
ségi feladatok megoldását. Nagyon jól érezték 
magukat ezen a délutánon. Köszönjük a tanító 
nénik munkáját.

Mit kínálunk november hónapban?
- Mesemondó verseny lesz az alsó tagozato-

sok számára
- 7-én Szüreti mulatságot szervez iskolánk a 

Furioso Művészeti Alapítvány támogatásával 
a Művelődési Házban. Program a következő: 
17 órakor műsort adnak iskolánk tanulói, majd 
egy játékos vetélkedőre invitáljuk a szülőkből, 
gyerekekből alakult csapatokat. Kihirdetjük 
a hulladékgyűjtés eredményét és átadjuk az 
ajándékokat. Utána 19 órától zenét szolgáltat a 
Gazsó-Szűcs duó.

A Gyenes büfé étellel, itallal várja a vendé-
geket.

A felnőtt belépő 500 Ft/fő, a gyermek belépő 
250 Ft/fő.

Szeretettel várunk mindenkit!
- Nyílt tanítási órák lesznek az alsó és felső 

tagozatban.
- Pályaválasztási szülői értekezletre is sor 

kerül.
Lukács Istvánné,  

az iskola vezetősége megbízásából 
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A következő hétvégén, 11-én – a kézmosási 
világnap nyomán – szappant öntöttünk. Beve-
zetésként vetítést láthattak a résztvevők a régi 
szappanfőzésről, mosásról, tisztálkodásról. Ez-
után videó fi lmen néztük meg, hogyan készítik 
manapság a boltokban kapható szappanokat. 

Mindenki nagyon várta a kézműveskedést, 
néhányan még saját kiöntő formát is hoztak. 
Színes, különböző formájú szappanokat készí-
tettünk, melyeket kihűlés után vettünk ki a for-
mából. 18 gyerek vett részt a tevékenységben, 
így a gyerekek két csoportra osztódtak: egyik 
csoporttal az udvaron játszottunk, míg a töb-
biek a foglalkoztató teremben a szülők segít-
ségével formálták a szappanokat. Köszönöm a 
szülők közreműködését! Lássuk képeken is az 
eseményeket!

Purgel Nóra

Folytatás a 3. oldalról

Októberi múzeumi foglalkozásokMÚZEUMI PROGRAMAJÁNLÓ
2014. november 8.

9.0011.00 óra

„ELJÖTT MÁRTON…”
libalakoma és libahajtás,

kézműves foglalkozás
A részvétel ingyenes!

november 22én 9 órától

GYÖNGYFŰZÉS

december 6án 9 órától

MIKLÓS-NAPI FOGLALKOZÁS
A részvételi díj 200 Ft/fő.

Mindenkit szeretettel várunk!

 Vastüzép K� .
 Mindszenti telepén

Tüzelőanyagok készletről:

Lignit  1560 Ft/100 kg - 15,6 Ft/kg
Herkules dió  4990 Ft/100 kg - 49,9 Ft/kg
Lengyel lángborsó 

 6990 Ft/100 kg - 69,9 Ft/kg
Keményfa Brikett 25 kg-os  1750 Ft/zsák

Akác, tölgy, szelezék kalodás tűzifa 
folyamatosan kapható!

Építőanyagok készletről:

OSB lap 6 - 15 mm  2900 Ft/db-tól

Gipszkarton normál  1300 Ft/db
Gipszkarton impregnált  2100 Ft/db
Gipszkarton pro� lok széles választékban!
Hullámpala 158x110 cm  2550 Ft/db
Hullámpala színes 165x98 cm  2150 Ft/db
Lambéria 5,76 m2/csomag  12500 Ft/db

Vasanyagok:
Térháló, betonvas, zártszelvények, laposvas

Hőszigetelő:
Polisztirol, üveg és kőzetgyapot

Elérhetőségek:
Vastüzép K� .

6630 Mindszent, Vasút u 2.
+36/30/606-1729

E-mail: info@vastuzep.hu
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Ötödször táboroztunk
Augusztus 17-23 között rendeztük meg az 

ötödik karate sátortábort. Az utóbbi évekhez 
hasonlóan az idei is nyitott volt az érdeklő-
dők számára. Akadtak, akik ki is próbálták az 
edzésekkel, játékokkal fűszerezett „nomád” 
életet. Az idén is jöttek hozzánk Szentesről, 
Derekegyházról és Mindszentről. Szülőkkel 
együtt átlagban 50-55-en voltunk. Igyekeztünk 
a szervezőkkel a jubileumi tábort a játék és a 
jókedv szellemében végig vinni. Tanulva az 
eddigi hibáinkból nem hagytuk a gyerekeket 
unatkozni. Minden percben volt mit csinálni-
uk. Felsorolhatatlan mennyi mindent játszot-
tunk. A legsikeresebb „foglalkozás” megint a 
számháború volt, amelynek majdnem minden 
változatát kipróbáltuk pl. szülők a gyerekek 
ellen (a gyerekek győztek), lányok a fiúk ellen 
és még sorolhatnám. A legkisebbek jelhábo-
rút játszottak, így ők sem maradtak ki ebből 

a programból. A Kórógy-tó fás, bokros és kü-
lönböző tereptárgyaival nehezített, de szépen 
gondozott külsejével ideális helynek bizonyult 
a játék lebonyolításához. A táborlakók között 
csapatversenyt hirdettünk. A csoportokra osz-
tás után mindenkinek az volt a feladata, hogy 
tetteivel, viselkedésével pontokat gyűjtsön 
csapatának. Természetesen helytelen magatar-
tással értékes pontokat lehetet veszíteni. Óriási 
versengés indult meg a csapatok között. Egyre 
felül akarták múlni egymást. Nagyon szoros 
lett a végeredmény. A díjkiosztóra egy hetet 
kellett várniuk a résztvevőknek. Egy családi 
nap keretében lettek ismertetve a helyezések. 
Az ajándéktárgyak mellett a kitalált feladatok 
nagyon jól megalapozták a napot, amelyben 
természetesen fő helyre került megint csak a 
számháború. Remélem, jövőre újra találko-
zunk, és együtt töltünk egy újabb felejthetetlen 
hetet. Már most lehet tervezni, mert terveim 
szerint 2015. augusztus 16-tól (vasárnap) 23-ig 
tart majd a hatodik karate sátortábor.

Erdei Sándor 
(szervező)

Újabb Európa Kupa 
győzelmek

Október 18-án egy újabb komoly megméret-
tetés várt a szegvári és mindszenti karatésokra. 
Ugyanis ezen a napon rendezték meg Budapes-
ten a Bushido Utánpótlás Európa Kupát, amely 
több ország, azon belül is több szervezet közel 
250 harcosával az idei év egyik legnagyobb 
versenye volt. Az országok, a szervezetek és 
a versenyzők megmutatták, hogy lehet a sport 
által újra egységet teremteni ott is, ahol ellenté-
tek és nézetbeli különbségek vannak. A jól elő-
készített és megrendezett versenyre 12 harcos-
sal érkeztem. Mindenki esélyesként jött, hiszen 
sokszoros bajnokok és a feltörekvő generáció 
kiváló küzdői érkeztek erre a viadalra a győze-
lem reményében. Eredményeink: 

I. hely: Gyermán Lili (Szegvár), Gémes Ger-
gő (Mindszent)

II. hely: Magyar Bianka (Szegvár), Suti Ge-
orgina (Szegvár)

III. hely: Kukovecz Jázmin (Szegvár), Sza-
bó Hédi (Szegvár), Erdei Daniella (Szegvár), 
Korom Lili (Mindszent), Német Enikő (Mind-
szent), Győri Csanád (Mindszent).

Nem sikerült eredményt elérnie az erős me-
zőnyben Gojdár Csanádnak és Vigh Dorisnak 
(Szegvár). 

Nézve a névsort büszke lehetek és az is va-
gyok, hogy ilyen erős és jól képzett harcosok 
képezik a két klubbot. És ez csak egyharmada 
kiváló versenyzőimnek. Ebből a mezőnyből 
most egy valakit emelnék ki. Magyar Bianka 
teljesítménye fogott meg leginkább. Az is igaz, 
hogy nem láttam minden versenyzőmet, mert 
néha három küzdő téren is karatékáim mér-
ték össze tudásukat. De biztos vagyok benne, 
hogy mindenki a legtöbbet hozta ki magából. 
Visszatérve Biankára, Ő egy körmérkőzé-
ses rendszerben versenyzett. Egyik ellenfele 
„régi” rutinos versenyző a másik egy nagyon 
harcos, de nem annyira technikás harcos volt. 
Első küzdelem Biankáé volt. Az előbb említett 
versenyzőt, de nem csak őt, hanem engem és 
a küzdelmet figyelő nézőket, szülőket, ver-
senyzőket, edzőket és bírókat is meglepte Bi-
anka második másodpercben indított rúgása 
és tiszta találata, amivel vezetéshez jutott. Ezt 

követően az eredmény őrzését szem előtt tartva 
nagyon fegyelmezetten az utasításokat ponto-
san betartva megnyerte a küzdelmet. Második 
küzdelmét Bianka elveszítette, mert felvette 
az ellenfele küzdő modorát, ami nekünk nem 
annyira feküdt. Egy győzelemmel és egy vere-
séggel, Bianka ezüstéremmel zárta az Európa 
Kupát.

Itt szeretném megköszönni segítő edzőim-
nek Senpai Gojdár Jánosnak és lányának, Ka-
millának a felkészítéseket, de mindenki büszke 
lehet, aki a fent említett versenyzőknek edző-
társa volt, mert a sikerhez Ők is nagymérték-
ben hozzájárultak.

Erdei Sándor

Eredményes karatésok
Elkezdődött az őszi versenyidőszak a karaté-

soknál. Első versenyünk 2014. szeptember 13.-
án Kispesten volt. Már hosszú időn keresztül 
mindig a legnépesebb létszámmal érkezünk 
a legtöbb versenyre. Ide, Szegvárról kilenc, 
Mindszentről nyolc versenyzőt neveztem. Mi-
vel nálunk nyáron sincs leállás, így bíztunk 
benne, hogy ha nem is erre a megmérettetésre 
készülve, azért egy-két dobogós helyezés ne-
künk is jut. Várakozásaimat igen csak felül-
múlták tanítványaim. Egyetlen kivétellel min-
denki felállhatott a dobogó valamelyik fokára. 

Első helyezettek: Szabó Hédi, Fodor Adrián, 
Szűcs Bianka, Bődi Sándor (Szegvár), Győri 
Csanád, Kulcsár Enikő (Mindszent)

Második helyezettek: Suti Georgina, 
Gyermán Lili, Erdei Daniella, Fodor József 
(Szegvár), Gémes Gergő, Német Enikő, Kul-
csár Gergő (Mindszent)

Harmadik helyezettek: Vigh Doris (Szeg-
vár), Korom Lili, Győri Dávid (Mindszent).

Egyetlen érem nélkül maradt versenyzőm 
a szegvári Gyenes Maximilián, aki most nem 
tudta azt nyújtani, amit valójában tud. Az ered-
mények tükrében úgy gondolom, bizakodva 
nézhetünk elébe az október 4-i egy másik szer-
vezet által megrendezésre kerülő nemzetkőzi 
versenynek.

Erdei Sándor
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Verseny?
Erről a versenyről nem szívesen írok. 

Amiért mégis tollat ragadtam az azért 
van, hogy bepillantást nyerjenek azok, 
akik azt gondolják, hogy eredményeiket 
teljesen ideális körülmények között a leg-
jobb feltételek mellett szerzik tanítványa-
im. 

Sajnos biztos vagyok abban, hogy a 
leírt események ellenére sem tudom úgy 
átadni a helyzet feszültségét és az érzel-
mi kitörések, hangulatváltozások által ki-
alakult légkörbe való bepillantást, ahogy 
szeretném. 

Ott kezdeném, hogy mint minden ver-
senyre általában a hajnali órákban indu-
lunk. Ez körülbelül 5.30 perces ébredést 
jelent. Ezen a napon esett az eső, ami 
nem lenne baj, de azért mégis meghatá-
rozó jelentése van egy utazáskor. Az úton 
minden rendben volt és időben érkeztünk, 
ahol szívélyesen fogadtak. Mindent úgy 
csináltunk, ahogy azt évek óta. Regiszt-
ráció, orvosi vizsgálat, kontroll mérlege-
lés és közös bemelegítés. Névsorolvasás 
csoportonként és indulhat a verseny, ha 
minden rendben van. 

Általában a legkisebbekkel kezdenek. 
Most is ezt jelentették be, így megkezd-
tük a bemelegítését Szabó Hédinek, Szeg-
várról és Német Enikőnek, Mindszentről. 
Amíg velük foglalkoztunk, addig meg-
változtatták a csoportok sorrendjét és 
már szólították is Erdei Daniellát, Szeg-
vár színeiben. 

El lehet képzelni, ahogy a lányok ül-
nek, beszélgetnek, talán egy falat csokit 
esznek vagy az üdítőjükből kortyolgat-
nak teljesen gyanútlanul, mert a tapasz-
talatukkal tudják, hogy akár egy órát is 
várhatnak, amíg sorra kerülnek. De most 
tévedtek. Ilyenkor csak arra van idő, 
hogy a védőfelszerelést felvegyék és né-
hány kar és térd körzést végezzenek, és 
máris tatamira kell lépniük. Ilyen esetben 
nincs sok különbség kezdő és tapasztalt 
versenyző között. Mindkettőjük szerve-
zete még nincs ráhangolódva a feladatra. 
Daniella küzdelmében ez meg is látszott. 
Látszólag gyengébb és kisebb tudással 
rendelkező ellenfelét nehezen győzte le. 

Következő versenyzőmnek Korom Lili-
nek, Mindszentről egy perccel jutott több 
ideje a ráhangolódásra. Sajnos Ő az első 
küzdelmét a későbbi győztessel kezdte. 
Azóta többször megnéztem a küzdelem-
ről készült videót és egyre jobban az az 
érzésem, hogy nem akarták, hogy Lili 

nyerjen. Nem látok különbséget a két lány 
között. 

Sokkal könnyebben eldönthető küz-
delmekben a „bírók” teljes bizonytalan-
ságban nem tudtak dönteni, jól dönteni. 
Lili egyenes kieséses rendszerben har-
colt. Neki ezzel a vereséggel véget ért ez 
a verseny. Bosszúságomnak hangot adva 
vártam, hogy szólítsák a folyamatos ké-
szenlétben levő fent említett harcosaimat, 
akik hol gimnasztikázva, hol ücsörögve, 
hol pedig fel-alá járkálva várakoztak. 
Még egyszer mondom, 9-10 éves gyere-
kekről van szó, három-négy versennyel a 
hátuk mögött, akik fél hatkor keltek két 
órát utaztak és már két órája várakoznak, 
hogy sorra kerüljenek. 13 óra, kezdődik 
az ünnepélyes megnyitó. Felsorakozás, 
bevonulás, beszédek, szabály magya-
rázat, alkalmanként a támogatók és ki-
emelkedő tevékenységet végzők emlék-
tárgyakkal való jutalmazása és végül egy 
bemutató. Újabb egy óra ment el. 

Délután két óra van. Szünet előtti kér-
désemre, hogy mikor jönnek a legkiseb-
bek, azt a választ kaptam, hogy szünet 
után velük kezdenek. Megint bemelegítés 
és hangolódás a küzdelemre. Látva a ta-
nítványaim fásultságát, kedvetlenségét az 
én hangulatom is negatív irányba válto-
zott. Egyre több hibát veszek észre a bírói 
döntéseknél és ennek hangot is adok. (ami 
nem helyes, de...) Várakozunk, de hiába. 
Ismételt kérdésemre a válasz a következő, 
hogy ne idegeskedjek. Kicsit amatőrnek 
tűnhettem, mert amikor megkérdezték, 
hogy ha már ennyire okos vagyok, mond-
jam már meg, hogy hány versenyt rendez-
tem. Kicsit beégett a bíró hölgy, mikor 
mondtam neki, hogy kettőt önállóan és 
aztán felsoroltam neki a szentesi diák-
olimpiákat, Európa kupát és végül hozzá 
tettem, hogy a budapesti világbajnokság 
szervezésében és a gyerekek világszín-
vonalú bemutatójában is oroszlánrészem 
volt. Nem tudtam és nem is akartam foly-
tatni a vitát. 

Szerencsére Daniellát szólították. Erre 
kellett figyelnem. Daniella nem küzdött 
jól, kikapott. Hozzá teszem jogosan és itt 
nem volt bírói tévedés. Nem sok idő telt el 
és egyetlen felnőtt versenyzőmhöz kellett 
sietnem. 

Kulcsár Enikő Mindszentről érkezett. 
Ez a második versenye. Nagy bizonyítási 
vággyal és akarattal indult neki ennek a 
versenynek. Hamar ráébresztették, hogy 

ez kevés. Sok éves rutin és versenyta-
pasztalat kell egy verseny megnyerésé-
hez, vagy szerencse. Enikő a küzdelem 
után ezt mondta. „Nem erre számítottam, 
de most már nem tudnak meglepni. Tu-
dom, hogyan kell felkészülni. A követ-
kező jobb lesz.” Eközben az idő szépen 
csendesen telt. 

Már délután fél négy van. Fiatal ver-
senyzőm elaludt édesapja karjaiban. Egy 
gondolat futott át rajtam. Ha most szólíta-
nák Hédit megkérném az édesapát hozza 
oda a karjában a lányát, hogy demonstrál-
juk mennyire nem átgondolt volt a szerve-
zés. Időközben sok kor- és súlycsoportban 
befejeződtek a küzdelmek. 

Délután négy óra három perckor fel-
hangzik a gyerek II. korcsoport felszólí-
tása. Végre! - de igazából nem öröm volt 
a hangomban. Mindegy. Készüljünk. Né-
met Enikő egy ígéretes mindszenti kis-
lány lesz az első küzdő. Felindultságom 
tovább fokozódott, amikor Enikő szép 
támadásait rendre értékelhetetlenek talál-

ták. Hozzá teszem, hogy amennyi szabá-
lyos találata volt tanítványomnak, azzal 
egy egész versenysorozatot meg lehetet 
volna nyerni. Döntetlen után hosszab-
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bítás. Semmi különbség az első részhez 
viszonyítva. Bírói döntés. Győz az ellen-
fél. Kész vagyok. Mit mondjak tanítvá-
nyomnak? - aki el van keseredve. Fenn 
kell benne tartanom a lelkesedést, hogy 
még nincs vége. Körmérkőzéses rend-
szerben van. Tud javítani, csak ne törjön 
össze. Szerencsére, Enikő nagy akarattal 
rendelkezik. Ezt bebizonyította már az 
iskolai programok és versenyek során. A 
következő küzdelmét, ahogy képzeltem 
tőle az egész versenyt, szép megoldások-
kal lehozta. 

Délután fél öt. Szabó Hédit szólítják. 
Hédiben tombol a versenyláz. Szeme-
in látszik a fáradtság, de harcolni akar. 
Ezért jött. Az egész verseny során min-
den női és férfi versenyzőnek használnia 
kellett (volna) altest védőt. Gyerek méret-
ben nincs, nem lehet kapni. Mindig ha-
zudtam a kérdésre, hogy van-e? Hédinél 
nem volt elég a hazugság. Megnézték. Így 
nem engedik küzdeni. A lányok szégyel-
lik ezt viselni. Nagyméretűt nem akartam 
ráadni. Valamelyik bíróban még az is fel-
merült, hogy adjunk rá fiú altest védőt. Itt 
aztán elszakadt a cérna. A „bírói” veze-
téssel összeveszve, úgy döntöttem, hogy 
Hédit nem teszem ki ilyen nevetséges 
helyzetnek, bár esélyes volt a végső győ-
zelemre. 

Végül is mindennek ellenére a ver-
senyen tanúsított helytállással és a két 
második és egy harmadik helyezéssel 
nem vallottunk szégyent. Megismerve a 
szabályokat a lebonyolítás menetét biztos 
vagyok benne, hogy a következő verseny 
után erről a csapatról fognak beszélni. 
Természetesen az eredmények láttán.

Erdei Sándor

Fésűs Éva: A búzaszem
Volt egyszer egy gazdag ember. Egész 

életében megvolt mindene. Három fiát szé-
pen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda 
kulcsával mégsem lehetett a betegséget 
kizárni a házból. az bizony őt is utolérte. 
Nagy bajában, öregségében csak a legki-
sebbik fia ápolta. A másik kettő ezalatt élte 
világát; szép feleséget, jó cimborákat sze-
reztek.

Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag 
ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok 
aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tor-
nyos házát, száz hordó borát a középsőnek 
ajándékozta, a legkisebbnek pedig nem ha-
gyott egyebet egyetlen búzaszemnél.

Alighogy eltemették, a két nagyobbik 
fiú hamarosan megvigasztalódott a kin-
cseken. Kinevették az öccsüket:

- No, te ugyan elmehetsz az öröksé-
geddel! Hiába kedveskedtél, hízelegtél az 
apánknak, mégis minket szeretett jobban!

Azzal el is kergették a háztól.
Futott szegény fiú, amíg csak látott, és 

estére egy rozoga csőszkunyhóban húzta 
meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. 
Sehogyan sem tudta megérteni, miért bánt 
vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel 
a búzaszemmel? …

Keserűségében el is hajította, s elhatá-
rozta, hogy másnap világgá megy.

Hát, amint reggel felébred, észreveszi 
ám, hogy a búzaszem kikelt az éjjel, és 
szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, aho-
gyan nézete. Mire a nap delelőre ért, gyö-
nyörű, dús kalász ringott a szélben.

- Ennek fele se tréfa! – gondolta a fiú, és 
leakasztotta válláról a vándortarisznyát. A 
kalászból a tenyerébe pergette a magokat, 
és mind egy szemig újra elvetette.

Másnap virradóra azok is kikeltek, szár-
ba szöktek, délre gazdag kalászokat hoz-
tak. A fiú akkorát füttyentett örömében, 
hogy a rigó is elcsodálkozott a fán.

Most már annyi búzája volt, hogy vetett 
is, maradt is. A maradékot két kő között 
megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Ép-

pen bele akart harapni, amikor arra jött 
egy vándor, de olyan fáradt volt, hogy már 
alig vánszorgott.

- Ennek nagyobb szüksége van a ke-
nyérre, mint nekem – gondolta a fiú, és 
jószívvel odaadta a cipót az öregnek.

Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodála-
tos búzaszemek másnap még több termést 
hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett 
magának. Ez így ment napról napra. Egyre 
több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága 
elmúlt, arca jókedvtől piroslott. Minek is 
szaporítsam a szót? … Hamarosan jómódú 
ember lett belőle. Mindig annyit vetett és 
annyit aratott, hogy minden rászorulónak 
adhatott a kenyeréből. Meg is szerették he-
tedhét országban.

… Esztendők múltak el, míg egyszer, 
egy zimankós estén toprongyos ember ko-
pogtatott be az ajtaján.

- Könyörülj meg rajtam egy falat kenyér-
rel, mert éhen halok! – kérlelte panaszosan.

A fiú mindjárt az asztalához ültette.
Alig ettek, egy másik didergő vándor is 

bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is meg-
vendégelte, és megkérdezte tőlük:

- Ugyan milyen nagy szerencsétlenség 
ért benneteket, hogy így kell a világban 
vándorolnotok?

Felsóhajtott az első:
- Volt nekem sok aranyam, de mind 

elköltöttem. Szép feleségemnek cicomá-
ra kellett. Elfogyott az arany – elhagyott 
mindenki!

A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy 
búsan mondta:

- Volt szép házam, száz hordó tüzes bo-
rom. A sok bort megittuk, a tornyos ház 
oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy mu-
latozásban.

- Én pedig csak egy búzaszemmel kezd-
tem – mondta csendesen a házigazda.

Elkerekedett erre a szeme a két idegen-
nek. Felugráltak az asztaltól:

- Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk! Hát 
nem mentél világgá bánatodban?

- Nem bizony – mondta boldogan a leg-
kisebbik fiú. – És most már mindent értek. 
Te, édes bátyám, csak holt aranyakat kap-
tál; te másik bátyám, elmálló köveket és az 
elfolyó borban hamis melegséget. De ne-
kem egyetlen búzaszemben örökül hagyta 
az apám a megújuló életet, a munka örö-
mét, a másokon való segítés boldogságát. 
Most már tudom, hogy az apám nagyon 
szeretett engem.
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