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A TARTALOMBÓL
Röplabda torna megyei

Iskola lett az életem
Torna diákolimpia országos...

Néptánc gála
Diákvilág

Időutazás a Szegvári Naplóval 4.
Falu-kép

Lendületben a karatésok
Hitélet

Testületi ülés jegyzőkönyve
A család éve 2011 

Olvasóink írták (Lucz jelenség)
Szegvár a sajtóban

Foci-torna Mindszenten
Faluszépítők közgyűléseSZEBB LESZ, MINT ÚJ KORÁBAN

MÁJUS 1-jei rendezvény
 a Művelődési Házban

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

MÁJUS 1-jén
kulturális és sport délutánt szervez a Művelődési Házban

Program:
Április 30-án este amatőr zenekarok mutatkoznak be 
a Piactéren az ÁSZ Söröző szervezésében
Május 1-jén:
15.30 óra   Kyokushin karate bemutató a Művelődési ház udvarán
16.30 óra   Ízisz hastánc csoport fellépése
16.50 óra   ifj. Rozgonyi Zoltán énekel
17.00 óra   Vígh Márk énekel
17.20 óra   A Stílus Alapfokú Oktatási Intézmény 
       Hipp-Hopp csoportja mutatkozik be
17.30 óra   Bugyi Bence énekel
17.45 óra   A Kelet Lányai hastánc egyesület fellépése
18.10 óra   Ágoston Anita zenés műsora
18.30 óra   A Dobbantó Néptánc együttes műsora
19.00 óra   Majzik Ferenc népdalokat énekel, kísér Szabó Lajos citerán
19.20 óra   Szűcs Zoltán énekel
19.40 óra   ifj. Ternai József nótákat énekel, közreműködik a Rozmaring dalkör

Ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozás a gyerekeknek.
A belépés díjtalan! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!
Lukács Istvánné

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
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Szegvár a sajtóban
Idegenben zártak: a Szeged Kaposváron, a 

Szegvár Kunfehértón játszik. – Délvilág. – 2011. 
március 5. 22 o. 

Nyerni kell a tekecsapatnak 3140 tulipán a 
megyétől. – Délvilág. – 2011. március 10. 4. o.

Gémes László megyei képviselő, Szegvár pol-
gármestere ötletére a nőnap alkalmából a Csongrád 
Megyei Önkormányzat dolgozóit köszöntötték

Nagy siker volt a szegvári Forray-torna. – 
Délvilág. – 2011. március 2. 14 o.

A Szegvári Diáksport Egyesület szervezésé-
ben lezajlott országos tornaverseny  Csongrád 
megyei eredményei

Most ennyi kellett. – Délvilág. – 2011. márci-
us 14. 18. o.

Szegvár 5:3-ra legyőzte a Fradit hazai pályán 
tekében

Eredményt duplázott a Szegvári Takarék: 
Előny-e, hogy 100 százalékban magyar? / 
Dömsödi Mihály. – Városi Visszhang. – 2011. 
március 18. 1. o.

Kis János elnök-ügyvezető igazgatóval ké-
szült a beszélgetés

Szegváron a testület. – Városi Visszhang. – 
2011.március 18. 7. o. 

Rövid hír a március 10-én tartott képviselő-tes-
tületi ülésről,ahol a költségvetésről és a belvízkárok 
vis major alapra történő bejelentésről szavaztak

Akik szívesen tornásznak / (te). – Városi 
Visszhang. – 2011. március 18. 8. o.

21. alkalommal rendezte meg a Forray Máté 
Általános Iskolában, a Szegvári Diáksport 
Egyesület a Forray-tornát 

Idegenben, előnyben / Délvilág. – 2011. már-
cius 19. 23. o.

A tekecsapat győzelméről
Mozgó húsbolt a falvakban / Králik Emese. - 

Délvilág. – 2011. április 1. 1. és 4. o.
Káré István mozgó húsboltjával járja a 

Csongrád és Szentes környéki településeket, 
köztük Szegvárt is.

Újabb rekordra készül Sinka Zsolt. – Délvi-
lág. – 2011. április 2. 1. és 9. o.

Májusban újabb csúcsot szeretne felállítani. 
Feleségével együtt a Csillag születik című te-
hetségkutató műsorba is jelentkeztek.

Családi események
(március)

Összeállította: 
Tóth Ferencné anyakönyvvezető

Születés nem volt.

Házasságkötés:
Vereb Tamás szentesi lakos és Dr. Juhász-

Bóka Judit szegedi lakos.

Haláleset:
Katona Lászlóné Torma Ilona Jaksa J. u. 18.  

(83 éves)
Aradi Istvánné Hegyi Jusztina Anna 

Régiposta u. 39. (74 éves)
Aradi István Régiposta u. 39. (79 éves)
Szolnoki Rudolfné Piros Erzsébet Alkot-

mány u. 25. (81 éves)
Tomán Sándorné Mészáros Borbála Etelka 

Mindszenti u. 32. (79 éves)
Papp Jánosné Dobó Irén Rozmaring u. 38. 

(87 éves)
Bónus Mihály Régiposta u. 34. (70 éves)
Barna Istvánné Bottyán Mária Jaksa J. u. 10. 

(66 éves) 

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik drága szerettünk
ARADI ISTVÁNNÉ
HEGYI JUSZTINA

búcsúztatásán velünk voltak, gyászunk-
ban osztoztak, virágaikkal részvétüket 

kifejezték.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-
noknak,  munkatársaknak, barátoknak, 

jó szomszédoknak, ismerősöknek,  
akik drága halottunk

SZABÓ PÉTER PÁL
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, fájdalmunkat  
enyhíteni igyekeztek. 

Külön mondunk köszönetet  
a házi orvosának odaadó fáradozásáért.

Gyászoló családja

Megemlékezés
Fogtam a kezed,
Úgy zokogtam Érted!
Hittem, hogy az erőm
visszatart majd Téged...
Az idő múlik, a fájdalom nő,
Nem hoz enyhülést a múló idő...
Olyan szomorú nélküled lenni,
Téged mindenütt hiába keresni,
Téged várni, ki nem jössz többé,
Szeretni fogunk mindörökké.

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk drága szerettünk

NAGY ANDRÁS 
kőfaragó

halálának kilencedik évfordulóján.
Szerető felesége

Csoportgyűlés
A helyi mozgáskorlátozottak csoportja 

április 28-án 3 órakor ünnepi csoportgyű-
lésen emlékezik meg a megyei egyesület 30 
éves születésnapjáról. A rendezvényen a ta-
gok alkotásaiból kiállítást rendezünk.

Erre az ünnepségre szeretettel várunk 
mindenkit a vezetőség nevében, 

Arany Lajosné
csoportvezető

FIGYELEM 
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2011. április 18 – 29-ig 800 és 1600 között

VÍZÓRAOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2011. április 30. (szombat)  1600

A megjelölt időponton túli vízóraál-
lás leadásokat nem tudjuk figyelembe 

venni!!!
Elérhetőségek:

Levelezési cím: 6635 Szegvár, Szabadság 
tér 2.

Telephelycím: 6635 Szegvár, Régitemető 
utca 1.

Mérőállások leadása, számlázás:
06-30/758-5399

Hibabejelentés: 06-30/709-4220
E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu

Megértésüket köszönjük!
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.

KIVÁLÓ  ÖTLETEK  VEGYES TÉMÁBAN

- Hihetetlen, de igaz: a csodás illatú rózsabo-
kor  jobban és kártevőktől mentesen virágzik, 
ha időnként fokhagymát,levendulát, rozmarin-
got  vagy kakukkfüvet ültetünk környezetébe.

- Arcbőre a mézből és tejszínből  álló arcpa-
kolást (mely olcsó és rendkívül hatékony) sugár-
zóan egészséges és kisímult hatással hálálja meg.

- Sütőpor segítségével nem csak  kitűnő sü-
teményeket készíthetünk, hanem még a sárgás 
zsírfoltokat is hatékonyan eltávolíthatjuk a 
szennyes ruhákból.

- A szőnyeg aljának négy sarkához illesz-
szünk (néhány öltéssel varrjuk oda vagy ra-
gasszuk fel) befőttesgumit (azt a szélesebbet), 
meggátolja  a szőnyeg zavaró csúszkálását, 
mindig a helyén marad.

- Csodaszer  szobanövényeknek a tojáshéj! 
A meszes tojáshéj rendkívüli tápanyag a növé-
nyek számára , akárcsak a kávézacc.

- Ha szegfűszeget szórunk szét a lakásban, 
amerre a hangyák járnak, a hangyák többnyi-
re  önként távoznak. Majd húzzunk krétával  a 
hangyák vonulási irányát  keresztező  vonalat 
– ezen nem tudnak átkelni a rovarok.

- Újra  sűrű és telt lesz hajkoronája, ha mosás 
előtt  hagymával dörzsöli be fejbőrét.

- Ha vendégeket vár, a sajttálhoz  a sajtokat 
vegye ki a hűtőből 1-2 órával előbb, mert a me-
legebb hőmérsékleten  érik el  a megfelelő  ízt 
és állagot.

- Világos falak – kevesebb villanyszámla! Fes-
se a falakat barátságos, világos színekre – sokkal 
kevesebb mesterséges fényforrásra lesz szüksége.

- Torokgyulladás esetén gargalizáljon  zsá-
lyateával, ugyanis hatékonyabb, mint a drága 
szopogtatós  cukorkák.

(Forrás: R. Digest)
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Focitorna 
Mindszenten

Március 27.-én ismét Mindszentre látogattak 
a szegvári U7 és U9-es korosztály labdarúgói, 
ahol egy színvonalas tornán vettek rész. A 
négycsapatos tornán a szegvári csapaton kívül 
részt vett még a szentesi HSZATÁK csapata, 
Földeák csapata és a mindszenti Mocorgók 
csapata. 

Az U7-e korosztályban ismét nagy verseny 
alakult ki, ahol a Szegvár csapata 2 győzelem 
és 1 döntetlen eredménnyel megszerezte az 
első helyezést. 10 rúgott és csak egy kapott 
góllal. Rendkívül fegyelmezetten játszottak a 
gyerekek.  A torna szervezője is megdicsérte a 
csapatot. A csapat tagjai voltak: Szilvási Mar-
tin, Joó Antal Armandó, Puskás Patrik, Laka-
tos Adrián, Szanyi Máté.

Az U9-es korosztályban sajnos nem sikerült 
ilyen jól a szereplés. Itt a csapatunk a 4. helyen 
végzett. Sajnos az utánpótlás hiány meglátszott 
a csapaton, mert a csapat nagyrészt azokból a 
gyerekből állt fel, akik előtte megnyerték az 
U7-es korosztályt. Így ők már fáradtan vettek 
részt a két évvel idősebbek között. Így is addig 
hajtottak, amíg az erejükből kitellett. 

A csapat tagjai voltak: Lakatos Adrián, 
Szilvási Marton, Szanyi Máté, Joó Antal 
Armandó, Varga Márk, Földi Bálint, Horváth 
Attila, Puskás Patrik.

Felhívás
Amennyiben kedved van velük focizni, és 

elmúltál 5 éves, de nem töltötted be a 10. évet 
gyere és jelentkezz a következő telefonszámon: 

Szűcs Sándor 06-30/457-25-79
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

KÖLTÉSZETNAPI SZAVALÓVERSENY
2011. április 12-én kedden 16 órakor

a községi könyvtárban

Várunk minden 
verset kedvelő 

gyereket a versenyre.
Az érdeklődő ven-

dégeket is szeretettel 
hívjuk.

Könyvtári hírek
A tavaszi nagytakarítás és kerti munkák 

közbeni pihenésre és esti kikapcsolódásra 
ajánljuk kölcsönzésre legújabb könyveinket, 
és a helyben olvasható folyóirataink régebbi 
számait.
Kiemelt könyvajánlatunk a húsvéti készülő-
déshez:
Csodás csokis sütemények
50 gyors desszert
Vendégváró lakomák
155 magyaros étel
155 aprósütemény
Egyszerű, gyors sütemények
Csábító házi sütemények 1-4.
Könyvek:
Müller Péter: Gondviselés
Courths-Mahler: Szótlan szivek
Wilbur Smitt: Elsötétült nap
Thomas Harris: Hannibál ; Hannibál ébredése
Diana Dorth: Mohada tánca
Harlan Copen: Senkinek egy szót se
Folyóiratok:
Amelie Fürge Ujjak, Autó-motor, Anyák Lapja, 
Buci Maci, Burda, Családi Lap, História, Heti 
Világgazdaság, Ifjúsági Magazin, Könyvtári 
Levelező/Lap, Lakáskultúra, Magyar Demok-
rata, Nők Lapja, Ötlet Mozaik, Pályázatfigye-
lő, Praktika, Sport Plusz, 168 óra, 100 x szép, 
Szentesi Élet, Vadon – Süni, Délvilág, Magyar 
Nemzet, Nemzeti Sport, Népszabadság
A Nemzeti Sport kedvelői/olvasói figyelem!

Április 1-től a Nemzeti Sport vasárnapi szá-
mai is olvashatók a könyvtárban!

Április 15-én a Titanic elsüllyedésének 100. 
évfordulóján nagy torpedós játékot szerve-
zünk. A látogatók kettesével tehetik próbára 
ügyességüket, a nagyobb csoportok nagy táb-
lán csapatmérkőzést játszhatnak. A nap fo-
lyamán könyv- és makett kiállítással várjuk a 
látogatókat. 

Igény szerint papírhajók hajtogatására lesz 
lehetőség egyénileg és csoportosan. 

Április 22-én Húsvéti kézműves foglalko-
zásra várjuk a gyerekeket 9-12 óráig.

Minden második szombaton délelőtt 9-12 
óráig rajzolásra, gyöngyfűzésre várjuk az ér-
deklődőket. Áprilisban 16-án és 30-án.

Várjuk olvasóinkat, látogatóinkat a könyvtár 
nyitva tartási idejében.

könyvtárosok

Közgyűlés a Faluszépí-
tő Egyesületben

Megint magunk mögött hagytunk egy évet. 
Eljött az értékelés ideje, valamint a tavasz vá-
rása.

„Várom már a tavaszt nagyon,
  legyünk túl havon, fagyon!
  Jöjjön már a szép kikelet,
  olvasszon fel minden jeget.”

Ezzel az Újvári Ágnestől vett idézettel indult 
a közgyűlés. A jó idő és a tavasz szele, illata 
lengte be a termet.

Antal Péter, az egyesület elnöke beszámolt 
arról, hogy az egyesületnek krónikus és akkut 
feladatai vannak évek óta.

Krónikus, visszatérő az emlékpark mun-
kálatai. Évek során végzett munka és ültetés 
eredménye, hogy mintegy 1000 növény virít a 
parkban. Azt is tudjuk, hogy oda akkor mennek 
az emberek, ha mi magunk valami rendezvényt 
viszünk oda. Ezen dolgozik ebben az évben az 
egyesület. Pályázott pénzre, hogy legyen ott 
több pad, víz, illemhely, esetleg szalonnasütő. 
Hisz mindez elengedhetetlen feltétele annak, 
hogy benépesítsük a parkot.

Az iskolával is tervezünk közös feladatokat. 
Velük megbeszélve gyakorlatban lehet majd az 
emlékparkban környezetvédelmi oktatás, ne-
velés.

De továbbra is elsődleges feladat a virágo-
sítás, fásítás, ez az akkut feladatok egyike. Ez 
meg lesz, mert az egynyári virágokat már meg-
rendelte az egyesület. Azok kiültetésre fognak 
kerülni.

Az egyesület kérése a lakosság felé, hogy az-
zal tudja segíteni ezt a munkát, ha a szükség 
szerint kivágott fák, bokrok helyére minden 
esetben ültetnek újakat. Gondozzák, szépítik 
a portájukat, utcafrontjukat. Az esetleg otthon 
feleslegessé váló virághagymákat, évelőket – 
megbeszélve a gyógyszertárban Antal Péter 
egyesületi elnökkel – ajánlják fel a közösbe, 
főként az emlékparkba, ott hatalmas hely van.

Jó kertészkedést, tavaszvárást kíván az 
egyesület vezetősége a lakosoknak!

Dolgozzunk együtt! Szépítsünk együtt!
Ötleteikkel, javaslataikkal keressenek ben-

nünket.
Elérhetőség: 63/364-822 Antal Péter
Az egyesület vezetősége nevében: 

Gila Antalné vezetőségi tag
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. A délután rendelés, nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig        Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig  Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 óráig 
Április 4 – 8. Dr. Ország Erzsébet
Április 11 – 15. Dr. Rosztóczy Levente
Április 18 – 22. Dr. Hégető Sára
Április 26 – 29. Dr. Ország Erzsébet
Május 2 – 6. Dr. Rosztóczy Levente
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 
ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
A MENTŐÁLLOMÁSON,
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig szom-
baton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson, Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)
KÜLÖN GYERMEK ELLÁTÁS
hétköznap 15 – 17 óráig szombat, vasárnap, 
ünnepnapokon: 9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63-313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63-
400-114 vagy 104 telefonszám.
Fogászat 
Rendel: Dr. Sipka Dénes 
telefonszáma: 364 -902
A fogászati rendelés 2010. januártól bejelentkezés 
alapján, időpont egyeztetéssel történik. Bejelent-
kezés személyesen a rendelőben, vagy a 63/364-
902 telefonszámon lehet. (Rendelési idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
Április 4 – 8. 8 – 12
Április 11 – 15.  14 – 18
Április 18 – 22.  8 – 12

Április 26 – 29.  14 – 18
Május 2 – 6. 8 – 12
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet  szerda  11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente  szerda  11.00 óra
Dr. Tóth Edit 
 minden hónap első keddjén 8.30 – 9.30 óra
Dr. Apró Zoltán 
 minden hónap utolsó szerdáján 12 – 13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9 – 10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30 – 10.30 óra
Védőnői fogadóóra: minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni.
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
ÚJ
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
Április 2 – 3.  
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
Április 9 – 10. 
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
Április 16 – 17. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
Április 23 – 24. 
dr. Kun-Szabó István (30/5688-998)
Április 25. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8 – 12 óráig
Kedd 13 – 16 óráig
Szerda –
Csütörtök 8 – 12, 13 – 16 óráig
Péntek  8 – 12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8 – 12 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása 
hétfőtől - péntekig 8-16 óráig
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
410-007
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek te-
lefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220

Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-5399
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80-440-141
06-80-820-141
A Katolikus Körben 
(Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda  13 – 17 óráig
csütörtök  13 – 17 óráig
péntek 8 - 12 óráig és 13 – 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Keddtől – péntekig 9 – 13 óra
Szombat – vasárnap 13 – 17 óráig
Egyéb időpontokban bejelentkezés alapján 
Purgel Nóra 20/567-92-98 telefonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés
nyitva tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-
223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap 6.30 – 14.00 óráig

A március 10-én tar-
tott képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyvéből
Az ülés elején egy perces néma felállással dr. 

Andrássy Gyula volt háziorvosra emlékeztek, 
aki a közelmúltban hunyt el. 

A fő napirendi pontok előtt Gémes Lász-
ló polgármester tájékoztatója hangzott el a 
két ülés közti eseményekről. Elmondta, hogy 
folytatódott a polgármesteri hivatal felújítása. 
A nyílászárók cseréje és a külső hőszigetelés 
megtörtént, jelenleg a koszorút készítik a fölső 
szinten. Március végére elkészül a tető. Meg-
érkeztek a véleményezett dokumentációk a 
szennyvízberuházásról. A közbeszerzési eljá-
rás április 1-jével indul. A minisztérium új mi-
nőségbiztosítási rendszert állított fel. Ellenőrzi 
a szakmai és technikai tartalmat, előzetesen 
véleményezi a közbeszerzési eljárásokat. 

Első napirendben a Szegvár Nagyközség 
Önkormányzat 2011. évi költségvetését tár-
gyalták a képviselők. Az önkormányzat költ-
ségvetésének főösszege 1.091.964 ezer forint. 
A tervezett bevételi és kiadási főösszeg a ter-
vezési szabályok szerint megegyezik. A bizott-
ságok elfogadásra javasolták az előterjesztést. 

A költségvetéssel kapcsolatosan a képviselő-
testület 6 igen szavazattal meghozta a 19/2011, 
(III.10.) KT. számú határozatát az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő települési ön-
kormányzatok 2011. évi támogatására vonatko-
zó igények benyújtása tárgyában. 

Az egyéb előterjesztések  között pályázatot 
írt ki a testület az egyesületek, civil szerveze-
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tek, közösségek, sportegyesületek támogatásá-
ra. A beadási határidő: Április 12.

A testület határozatot hozott arról, hogy tá-
mogatási igényt nyújt be a Vis Major terhére 
az Önkormányzati Minisztériumhoz, a 2010. 
december 2-án bejelentett 2. II. fokú belvíz-
védelmi készültség után keletkező védekezési 
költségek támogatására.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az Arany János utcai lakosok forgalomkorlá-
tozási kérelmét. A testület határozatában nem 
javasolta a jegyzőnek, mint a közút kezelőjének 
a súlykorlátozó tábla kihelyezését a Mindszen-
ti és az Arany János utca kereszteződésébe, 
ugyanis ezzel nem csak a kifogásolt gépjármű-
vek forgalmát tiltanák meg, hanem valamennyi 
gépjárműre vonatkozna. 

A képviselő-testület javasolta a kérelmet alá-
író lakosoknak, hogy egyeztessenek az érintett 
vállalkozókkal, keressenek kompromisszumos 
megoldást. Ehhez a testület felajánlotta segít-
ségét. 

Tóth Péter képviselő lakossági kérést tol-
mácsolt a képviselő-testület elé. Kifogásolták, 
hogy a Kórógy csatorna hídjánál a járda mé-
lyen meg van süllyedve. Emiatt korábban már 
történt baleset. A lakosok kérik a járda helyre-
állítását, korlát készítését.

Gémes László polgármester megköszönte a 
jelzést. Elmondta, a híd és az utolsó lakóház 
közötti részen korlátot fognak elhelyezni. A 
korlát rövid időn belül el fog készülni. Az em-
lített járdaszakasz a kerékpárút folytatása lesz, 
ezért az, a kerékpárút készítésével egyidőben 
fog kiépülni.

Bari Tiborné képviselő elmondta, bizottsági 
ülésen Bernáth Ildikó iskolaigazgató rövid tá-
jékoztatást adott az iskolát érintő néhány válto-
zásról. Felkérte az iskola igazgatóját, ismertes-
se az ott elhangzottakat.

 Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta 
részt vett a leendő elsősök szülői értekezletén. 
Sajnálatos tény, hogy kb. 30-31 leendő első 
osztályos tanulóra számíthatnak. Ez nem túl 
nagy létszám. Sokszor átbeszélték, és prakti-
kus okokból kifolyólag úgy határoztak, hogy 
egész napos rendszerben próbálják a gyerekek 
beiskolázását megoldani az újfalusi iskolában. 
Kis átalakítással a legideálisabb lenne az egész 
napos oktatás két kiváló tanítónővel. Kedvező 
és biztonságos a gyermekek számára a zárt 
udvar. A gyermekek rendelkezésére áll egy 
tornaterem, ahol a tornaórákat biztonságosan 
lehetne tartani.

Az új iskolában egy terem felszabadulásával 
ki lehetne alakítani egy tornaszobát és az étke-
ző sem lenne ennyire zsúfolt. A szülők partner-
ként támogatták az elképzelést.

Beszámolt arról, hogy megtartották a 7.osz-
tályosok szülői értekezletét is. Szintén kis 
létszámmal működött az osztály. Nagy va-
lószínűséggel a következő tanévben osztály-
összevonással kell számolni. Hosszú, közös 
beszélgetést követően sikerült meggyőzni a 
szülőket arról, hogy a jó képességű gyermeke-
ket ne vigyék el Szentesre. Elmondta, mindent 
megtesz annak érdekében, hogy az osztályban 
jó közösség alakuljon ki.

Bizonytalanságot lát a negyedik évfolyam-
ban. Fennáll a veszélye annak, hogy már más 
településről bejáró gyermekét a szülő a lakóhe-
lyén lévő iskolába fogja járatni. Elmondta, ezek 
egyelőre mind tervek. A szülőkkel, a fenntar-
tóval és a kollégákkal folyamatosan tartja a 
kapcsolatot. 

Gémes László polgármester megköszönte 
Bernáth Ildikó iskolaigazgató tájékoztatását. 
Elmondta, korábban már indítottak iskolaott-
hon jellegű oktatást, amely kitűnően működött.

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, je-
lenleg hány gyermek van beíratva? Hogyan 
történne a gyermekek ebédeltetése az újfalusi 
iskolában?

Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta, a 
beiratkozás folyamatos, még nem tud konkrét 
létszámot mondani. Kihangsúlyozta, nagyon 
örülne, ha az újfalusi iskolában megvalósul-
na az egész napos oktatás. Az ebédeltetés le-
hetőségéről még tárgyalnak, hiszen eddig az 
étkezés az új iskolában történt. Sokkal kom-
fortosabb életet tudnának biztosítani mind az 
újfalusi, mind az új iskola diákjainak. 

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, megtud-
ják-e a kollégák az esetleges létszámleépítést?

Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta örül-
ne 36-37 fős évfolyam létszámnak. Mindent meg 
fog tenni annak érdekében, hogy korrekt döntés 
szülessen az esetleges létszám leépítéskor. Első-
sorban a tantárgyakat kell megnézni. Elmondta, 
igazából nagy váltás a fölső tagozatban van. Ezt 
folyamatosan meg kell vizsgálni. Készített egy 
elégedettség vizsgáló lapot, amit megkaptak a 
szülők, a fenntartó és a képviselő-testület tagjai 
is. Kérte a képviselőket, töltsék ki. A gyermekek 
már kitöltötték ezeket a lapokat, azok feldolgo-
zásra kerültek. Ki kell deríteni, hogy fölső ta-
gozatban miért indult meg az elvándorlás, erre 
szakmailag választ fognak adni.

Gémes László polgármester elmondta, ben-
ne meg sem fogalmazódott az, hogy a létszám 
leépítésénél nem szakmai alapon fognak dön-
teni. Ez korábban is így volt. Mindennek az 
alapja a gyermek. Figyelembe kell venni a tan-
tárgyfelosztást és az óraszámot.

Bari Tiborné képviselő elmondta, fölső tago-
zatban vannak olyan szakemberek, akik több 
diplomával rendelkeznek.

Gémes László polgármester elmondta, az 
nem fordulhat elő, hogy, ha a szakos ellátásban 
túlkínálat van, akkor a szakos tanár helyett al-
sós tanítót építsünk le. Etikátlan lenne az alsós 
tanárral szemben, egy fölső tagozatos tanár 
megtartása csak azért, mert több diplomával 
rendelkezik. Véleménye szerint az alsó és felső 
tagozatot ilyen szempontból külön kell kezelni.

Tóth Péter képviselő elmondta, nem biztos 
abban, hogy az alsó tagozatban mindig minden 
rendben van. Van néhány óvodás gyermek, aki 
nem a szegvári iskolában fogja kezdeni az első 
osztályt. Megkérdezte, hogy az ÁMK-val kap-
csolatban milyen tervek vannak?

Gémes László polgármester elmondta, 
mindennek az alapja a gyermeklétszám, ezért 
az ÁMK-val kapcsolatban egyelőre választ 
nem tud adni. Az ÁMK sorsáról a képviselő-
testület bevonásával fognak dönteni.

Bernáth Ildikó iskolaigazgató Tóth Péter 
képviselő felvetésére elmondta, az alsó tago-
zatból olyan gyermekeket visznek át Szentes-
re, akiknek a szülei ott dolgoznak. Ez viszont 
minimális, a fölső tagozatban viszont nagyon 
nagy létszámú az elvándorlás. Ez szakmailag 
mélyen elgondolkodtató.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, az előző létszámleépítéskor is szó volt arról, 
hogy a képviselő-testületnek a létszámleépí-
téskor nem kompetenciája konkrét személyről 
dönteni. A képviselő-testület kizárólag lét-
számról dönt, személyekről nem.

Bari Tiborné képviselő elmondta, nem sze-
mélyek megnevezését kérte, azért hozta fel a 
témát, mert a pályázati kiírások most fognak 
majd megjelenni.

Gémes László polgármester elmondta, még 
az igazgatónő sem tud egyenlőre választ adni a 
létszámleépítésre vonatkozóan.

Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta, 
vezetőségi ülésen nyíltan elmondott mindent. 
Mindenki tud arról, hogy biztosan szükség 
lesz létszámleépítésre. Arra biztatta a tanáro-
kat, ha egy mód van rá és találnak állást, fogad-
ják el. Az iskola mindent meg fog tenni annak 
érdekében, hogy bárki is megy el, méltóképpen 
tegye azt. Ígérte, hogy nagyon komoly szakmai 
munka fogja megelőzni a létszámleépítésre vo-
natkozó döntést. Egyelőre személyekről nincs 
szó.

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, miért 
a létszámtól függ az ÁMK működése? Nem a 
képviselő-testület dönt ebben?

Gémes László polgármester elmondta, a 
beíratott gyermeklétszámtól függ a norma-
tív támogatás. Mindennek az alapja a beíra-
tott gyermekek létszáma. Elsődleges szem-
pont a finanszírozás. Bízik abban, hogy a 
lehető legjobb megoldást tudják majd vá-
lasztani. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, szí-
vén viseli az iskola sorsát tanítónőként is, és 
bizottsági elnökként is. A szülő mindig biz-
tonságban szereti érezni a gyermekét. Volt 
egy időszak, amikor nem ez volt tapasztalha-
tó. Elmondta, a szegvári iskola mindig is jó 
hírű iskola volt, és ma is az. Nagyon jó szak-
emberek dolgoznak és nagyon sok jó képes-
ségű gyermek került ki ebből az iskolából, 
akik megállják a helyüket az életben. Kihang-
súlyozta, mindenkinek kötelessége és felada-
ta, hogy a gyermekeket itt tartsák. Az alsó 
tagozatban nemigen tapasztalt elvándorlást. 
17 évi képviselőtagsága alatt azt tapasztalta, 
hogy az önkormányzat mindig megtett annak 
érdekében mindent, hogy az intézmények za-
vartalanul tudjanak működni. Így van ez most 
is. Össze kell fogni annak érdekében, hogy az 
iskola visszakapja a jó hírnevét. Kérte, hogy 
ennek érdekében mindenki a lehető legtöbbet 
tegye meg.

Gémes László megköszönte a kérdéseket, 
válaszokat. 

Ezután zárt ülés következett. 
Ezután nyílt ülés keretében hozta meg dön-

tését a képviselő-testület az Egyesített Egész-
Folytatás a 6. oldalon
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Falu-kép
„Mesél a szegvári hivatal…” írhatnánk e 

cikk elején, és a jelző nem volna alaptalan, hi-
szen bizonyára minden szegvári látja, milyen 
mesébe illő változásokon megy át a polgármes-
teri hivatal.

Az épület külső-belső megújulása lehetővé 
teszi majd, hogy a hivatal dolgozói és a képvi-
selő testület tagjai komfortosabb környezetben 
dolgozhassanak, a falu lakossága pedig ügyeit 
immár szép, igényes irodákban intézhesse. 

A munka –az időjárási viszonyoknak kö-
szönhetően- nagy léptékben folyik, a tető-
szerkezet összeácsolása után hamarosan a 
tetőcserepek is felkerülnek és egy teljesen új, 
színvonalasabb arculatot adnak majd a patinás 
épületnek. Eközben az irodák is új színben vár-
ják a szegváriakat, a nyílászárók cseréjét köve-
tően a falak is újra lesznek-lettek festve.

Ezúton szeretnénk a felújítás következtében 
az esetleges ügyintézési kellemetlenségek mi-
att a tisztelt Lakosság szíves türelmét kérni!

A Polgármesteri Hivatal átalakításával azon-
ban nem ér véget a falufejlesztés.

A hivatal munkálatai mellett minél hama-
rabb szeretnénk elkezdeni a Művelődési Ház 
és a Tűzoltó szertár felújítását, az Ifjúsági és 
Szolgáltató Tér és Ifjúsági Szállás kialakítását.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 
falumegújítás és -fejlesztés támogatására. A 
parkok megújítására sikerült nyerni 26.396. 
241 Ft-ot, ami azt jelenti, hogy a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesz-
tési Támogatások Igazgatósága által nyújtott 
támogatás nettó 100 %-ban fedezi a felmerülő 
költségeket.

 A parkok új sétautakkal, kandeláberekkel, 
padokkal gazdagodnak majd, és a falubeliek, 
ide látogatók, átutazók láthatják, hogyan épül- 
szépül a központ és ezzel Szegvár faluképe.

OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével, címével 

ellátva küldte szerkesztőségünkbe megje-
lentetést kérve, vállalta a teljes felelősséget 
a benne foglaltakért. A szólás- és vélemény  
nyilvánítás lehetőségét adtuk meg számára 
a megjelentetéssel. Az írást szó szerint kö-
zöljük, nem éltünk a szerkesztési jogunk-
kal. A megjelentetés nem jelenti azt, hogy a 
szerkesztőség mindenben egyetért az általa 
leírtakkal.

Lucz jelenség
Válasz a Szegvári Naplóban megjelent 

Lucz Sándor „Bucsányi jelenség” írására.

Tisztelt Lucz Sándor!
Engedd meg, hogy én ne magázzalak, ha-

nem tegezzelek, hiszen a szegvári általános 
iskolában osztálytársak voltunk. Úgy gondo-
lom, hogy kettőnk kapcsolata így hiteles. Úgy 
látom, hogy rád jellemző módon nem tagadtad 
meg magadat, hoztad formádat. Tehát leálltál 
kedvenc témádról (a Ternai család), és most én, 
Bucsányi László következem. Ami egyébként 
részemről bőven belefér a demokráciába. 

A Kurca TV-ben azért engem kérdeztek meg 
a 2010 év eseményeiről, mert én vagyok a FI-
DESZ szegvári csoportjának elnöke, és nem 
titok, részben én voltam a FIDESZ kampány 
szegvári fő szervezője (országgyűlési és hely-
hatósági). 

Azt, hogy nem választottak meg képviselő-
nek nem mondom, hogy jól esett, de nem tar-
tozom azok közé, akik megsértődtek és hátat 

fordítottak a szegvári közéletnek. Úgy gondo-
lom, hogy annak a 600-nál is több szavazónak, 
aki rám voksolt tartozom nekik minimum any-
nyival, hogy a legjobb tudásom szerint tovább 
részt vegyek a szegvári közéletben.

Tisztelt Sándor!
Jól látod, hogy a képviselő-testület ketté van 

„szakadva”. Emlékezz vissza, hogy a választá-
si kampányban a „kilencek” milyen összevont 
támadást intéztek Gémes Lászlóra és ránk. 

Ami a képviselő-testületi üléseket illeti min-
den szegvári polgárnak joga van résztvenni, 
kérdést és véleményt mondani. Ezt a jogot a 
képviselő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzata biztosítja, nem pedig ahogyan rossz-
indulatúan írtad, hogy én magamnak biztosí-
tottam.

Kedves Sándor!
Megnyugtatlak, hogy a zárt ülés szabályait 

a képviselő-testület minden esetben betartotta.
A februári képviselő-testületi ülésen nem 

akartam főszereplő lenni, csak Tóth Péter 
hozta fel a kifogásait. Az a Tóth Péter, aki a 
demokrácia bajnokának tekinti magát, és köz-
ben kitiltotta a Kurca TV-t a horgászegyesülete 
közgyűléséről. Itt jegyzem meg, hogy nem at-
tól jobb oldali vagy baloldali valaki, hogy papí-
ron melyik pártnak tagja. Hanem az, hogy mit 
mond, és mit cselekszik.

Ami Bari Tibornét illeti (a nevét itt kimond-
hatom, hisz semmilyen törvény nem tiltja) 
vagy a több mint 3 millió forintos követelésé-
ről, vagy képviselőségéről mondjon le. Az én 
értékítéletem szerint egy választott közszerep-
lőnél ez összeférhetetlen. De hogy továbbmen-
jek, mivel azt az intézményt támadja, ahonnan 
annak idején megérdemelten kapta a Forray-
díjat a birtoklására méltatlanná vált. 

Ha már a február 15-i képviselő-testületi ülés 
végéről beszélünk, meg kell említenem Szabó 
Tibor, több diplomás képviselő úr viselkedését. 
Azt a gúnyos megjegyzést, amit rám tett, az a 
diplomáihoz (amire annyira büszke) méltatlan. 
A stílusa közönséges és parlagi. Nagyon örül-
tem volna, hogyha ennek a sok diplomának, 
amivel rendelkezik több hasznát vehette volna 
Szegvár, mondjuk az elmúlt 4 esztendőben. 

Kedves Sándor!
Ebben az évben lesz a 40 éves osztályta-

lálkozónk. Remélem, hogy te is ott leszel, és 
sokkal lazább hangulatban emlékezünk iskolás 
éveinkre.

Részemről a Lucz jelenség le van zárva.
Főszerkesztő úrnak, Kovács Lajosnak külön 

köszönöm, hogy ígéretével ellentétben változ-
tatás nélkül megjelenteti a független Szegvári 
Naplóban a cikkemet.

2010. 03. 21. 
Bucsányi László 

Szegvár, Rákóczi u. 15.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Kérlek, hogy hasonló módon, ahogy a Lucz 

Sándor cikkét, változtatás nélkül az enyémet is 
jelentesd meg.

Köszönettel: 
Bucsányi László

A településről kialakított véleményt egy-
részt a középületek, közterek színvonala, más-
részt az infrastrukturális, turisztikai lehetősé-
gek határozzák meg. Mint azt korábban a lap 
hasábjain olvashatták a kedves szegváriak, 
idén is számos rendezvény lesz, melyek egy 
részének a Károlyi-kastély ad otthont. A volt 
Vármegyeháza ugyan még vagyonkezelői jog 
hiányában, de megkapta az engedélyt erre az 
évre is a rendezvények helyszínéül.

Nagy örömmel vettük, hogy sok óvodás és 
iskolás kiskertész szeretne részt venni a „Vesd 
bele magad ” mozgalomba és versenybe! Aki-
nek ismeretlen: gazdák felajánlották, hogy 
répa, retek, borsó, tök vetőmagból álló cso-
magot vesznek a gyerekeknek, cserébe a gye-
rekek játékosan megízlelhetik, milyen a saját 
termesztésű zöldség íze és a kertészkedés. Ez 
annál is inkább fontos, mert olyan településen 
élünk, ahol a lakosság jó része mezőgazdaság-
ból próbál megélni, így nem felejtkezhetünk el 
„gyökereinkről” a szó nemes értelmében sem.

A gyerekek beszámolóit, tapasztalatait nyo-
mon követhetik majd Szegvár Nagyközség hi-
vatalos honlapján.

Bába Eszter

Folytatás az 5. oldalról

ségügyi és Szociális Intézmény létszámára 
vonatkozóan.

Gémes László polgármester az EESZI lét-
számára vonatkozóan az alábbiakat javasolta: 
Pintér Lászlóné 5 évre szóló, határozott idejű 
intézményvezetői megbízás mellett lássa el a 
családsegítő szolgálat családsegítő munkakör-
ét főállásban.

A Gondozási Központ részfoglalkozású 
munkatársainak létszáma 1 fő lesz (takarító-
nő), a főfoglalkozású munkatársak létszáma 
2 fő lesz. Szociális étkeztetés szakfeladaton 
történik e fő főfoglalkozású munkatárs foglal-
koztatása-

Az intézmény főfoglalkozású munkatársai-
nak száma 9 fő lesz, a részfoglalkozásúaké 1 fő 
lesz. Az összlétszám 10 fő. A költségvetésben 
elfogadotthoz képest 1 fővel csökkent az in-
tézmény létszáma. Kérte továbbá a döntést az 
intézményvezető helyettes vonatkozásában is.

A képviselő-testület igen szavazattal meg-
hozta határozatát. 

(K.S-né)
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A CSALÁD ÉVE 2011
A Pusztai János Gábor családja

- Meséljen az újság olvasóinak arról, hogyan 
gazdálkodtak a II. világháború után? 

- Az 1944 évben történtek elmondásával le is zá-
rult életem rövidebbik, gyermekkori, illetve a felnőtté 
válás része. 

1947-ben, amikor a hadifogságból hazatértem és 
felgyógyultam, szüleimmel hozzáfogtunk a mezőgaz-
daságunk újjáépítéséhez. Szinte nem volt semmink, 
mert az igavonó jószágot a front elvitte, amit el nem 
vitt azt meg jóvátételbe az orosz hadsereg ellátásáért 
kellett beszolgáltatni, az felemésztett mindent (ökröt, 
birkát). Két tehénnel szántott-vetett apám, abból is az 
egyiket a faluban lévő oroszok elvitték. Egy tehénnel 
is befogott, hogy meg tudja művelni a földet, mert 
másképp nem lesz termés. Több év kitartó munkájá-
val összeállt a jószágállomány. 

Azt gondoltuk, hogy ha sok munkával is, de ott 
tudjuk folytatni a gazdálkodást, ahol a háború előtt 
abbahagytuk. De tévedtünk, mert egész más rendszer 
lett. Ez a rendszer megteremtette a parasztokat szét-
választó rendszert, és megkezdődött az üldöztetés. Ez 
négy évig tartott.

Az 50-es években a család kuláknak számított 25 
hold földünk volt, 350 AK értékben. Ekkor is elvitték 
a lovat, kocsit. Az ökröt fogtuk járomba. A magyar 
szürkemarha szívósabb volt jobban bírta az igavonást. 
Ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni az adót, a leadáshoz 
szükséges dolgokat, el kellett adni 2 ökröt. 

Irányított gazdálkodás lett.  A vetés összeállításá-
val a megyei hivatal rendelkezett, az árával meg az 
adóhivatal. Tehát nekünk, a termelőknek semmi sem 
maradt. 

A földünkön gabonát és ipari növényt kellett ter-
meszteni, aminek 50 %-át adóba be kellett adni. 
Ezenfelül – úgy mondták akkor, hogy robotba való – 
minket írtak ki szántani-vetni. Ez négy évig tartott. 
Nagy Imre nyittatta ki az internáló táborokat (Recsk). 
A kulákságot likvidálják, ha nem jön közbe 56. 

Majd jött 1960-ban a tsz-esítés. Elvitték a lovat. 
A több mint 100 éve önállóan gondolkodó, dolgozó 
parasztembert bekényszerítették a tsz-be. Minden-
nap más dirigált, amit mondtak azt kellett csinál-
ni. Beleszoktak. Mindennek a munka és a dolog az 
alapja. A feleségünkkel együtt erőltetett műszakot 
kellett vállalni, egyikünknek itthon, másikunknak a 
munkahelyen. Négy fejőstehenet tartottunk. Ennek a 
takarmányát az 1 hold háztáji – amit a tsz-től kaptunk 
művelésre – megműveléséből fedeztük. Mellé még 1 
holdat béreltünk egy nyugdíjas tsz tagtól, hogy elég 
legyen a termény. Ő is jól járt, hogy nem a közösben 
műveltette, mert hamarabb jutott a pénzéhez, mert a 
tsz a márciusi zárszámadást követően fizette ki az elő-
ző évi járandóságot.

Ez azonban egy kis megnyugvást is hozott, nem 
kellett adót fizetni, mindenki munkaegységet kapott.

- Mi volt ez a munkaegység?
- A munkaegység volt a munkának az elszámolási 

alapja. A pénzbeli értéke 25 Ft volt. Tehát, ha egy nap 
alatt 1 munkaegységet kerestünk az 25 Ft-ot ért. Volt 
egy munkaegység könyv, amibe leírták, hogy milyen 
munkáért mennyi munkaegység járt. Volt 0,25, 0,5, 
0,75, 1 munkaegység. Megkülönböztették a munkák 
nehézségét. Pl. udvari munkáért, szerszámkarbantar-
tásért, vagy az asszonyoknak a zsákfoltozásért keve-
sebb járt, mint az aratásért vagy a nehezebb fizikai 
munkákért. Ezt a bérelszámolók nyilvántartásból tud-
ták kiszámolni. Havonta pénzt adtak fizetségül. Az év 
végi zárszámadáskor osztalékot kaptak a tsz tagok. 
Természetbeli juttatást: gabonát, cukrot, pálinkát, és 
pénzbeli juttatást. 

- Hogyan alakultak a gazdálkodás feltételei a 
70-es években?

- Ekkor szüntették meg a természetbeli juttatást, 

pénzesítették a munkaegységet. Csak 80 %-át kaptuk 
meg, a maradék 20 %-ot zárszámadáskor. Ha jól dol-
goztak, még prémium is volt. Jó kis pénzeket kaptunk 
ekkor. 

Akkor lehetett tudni, hogy minek mi az ára, mire 
lehet számítani. Mindennap reggel volt a munka el-
igazítás. Munkalapon vezették a munka elvégzését és 
elszámolását. 

- Hogyan élte meg a rendszerváltást gazdasági 
szempontból?

- Az 1989-90-es rendszerváltást, mint nyugdíjas 
éltem meg. „Elértük és kiharcoltuk” a kisnyugdíjas 
rendszerbe való belépést. Az addig sohase hallott 
minimál nyugdíjat kaptuk, ami annyi volt, hogy az 
éhenhaláshoz sok volt, a megélhetéshez kevés. Akkor, 
ha az ember nem csinált valami kistermelést otthon 
nehezen boldogult. 

Az erőszakkal létrehozott és a megszokott nagy-
üzemeket feloszlatták. Úgy jött ez a megváltozott 
rendszer, mint derült égből a villámcsapás. A tsz-ben 
dolgozók beleszoktak, hozzáigazodtak a ’60-as évek-
től kezdődő új rendszerbe. Újra éledt a magántulajdon 
hasznosítása. A kormány felállított egy földrendező 
bizottságot, ami a magántulajdont próbálta igény sze-
rint rendezni és visszaadni jogos tulajdonosának. A 
helyi, szegvári földrendező bizottságnak és is tagja 
voltam. Aki akarta kivehette az Aranykorona érté-
kének megfelelő föltulajdont. De nem volt ez se jó 
megoldás, mert sokan nem tudták mi lesz a földjük-
kel. Nem volt szerszáma, munkagépe a tulajdonosok 
többségének. Nem tudott mindenki hitelből traktort, 
gépeket vásárolni. Ezenkívül munkahelyük volt az 
embereknek, nem tudtak kellő időt kiszorítani a föld 
művelésére. 2-3 évig volt a terménynek piaca, de az-
tán a mai napig sincs, mert nincs jószág, nem kell a 
termény. Így később bérbe adták a földjeiket a tsz-ből 
alakult gazdasági társaságoknak, vagy magángazdál-
kodóknak a földtulajdonosok.

- Kanyarodjunk vissza egy kicsit a fiatalkorra. 
A felcseperedett gyerekek, fiatalok a munka mel-
lett hogyan szórakoztak? Hogyan találkoztak egy-
mással?

- A szórakozást a tánciskola és a bálak jelentették 
abban az időben, és itt lehetett ismerkedni is a fiata-
loknak, bár azok sokan már családi alapon ismerték 
egymást. Minden évben szeptember első hetébe kez-
dődött a tánciskola és október végéig tartott. Hetente 
háromszor járt ki Szentesről a mi időnkben Kiss Kár-
oly tánctanár, aki egy cimbalmos zenéjének kíséreté-
ben tanított meg bennünket a tánclépésekre. Ezenkí-
vül illemtant is tanultunk. Vasárnap volt az össztánc, 
ahová már a régi tánciskolások is bemehettek. A tánc-
iskola zárásaként volt a próbabál, ahová meghívóval 
mehetett mindenki. Itt mutatták be a tanultakat a tánc-
iskolások a szülőknek és a többi fiatalnak.

Egy évben 7-8 bál volt a faluban: vízkörösztkor, 
farsangkor, Pünkösdkor, Húsvét hétfőn, Péter Pákor 
aratóbál, októberben szüreti bál, novemberben Kata-
lin bál és legvégén a karácsonyi bál. Ezeken a bálok 
idősebbek, fiatalabbak is táncoltak, mulattak, szóra-
koztak. 

Szórakozási lehetőség volt még a mozi. A Gémes 
testvérek kocsmájának és vaskereskedésénél alakítot-
tak ki egy mozitermet. Mi még föliratos filmeket is 
néztünk, aztán már hangosfilmeket adtak a moziban. 

Ismerkedésre volt még lehetőség a vasárnapi nagy-
mise után is. Ahogy vége volt a misének 5-6 lány ösz-
szeállt és mentek haza a tanyára gyalog. A legények 
meg mentek utánuk. Abban az időben az volt a rend, 
hogy a lányok naplemente előtt hazamentek, haza kel-
lett érniük. A tanyabejárónál beszélgettek a fiatalok, 
egyre sűrűbben álltak meg beszélgetni, ez már udvar-
lás volt. Kellő ösmerettség után jött létre az eljegyzés, 
gyűrűváltás, ami általában ősszel történt meg. A hiva-
talos útja az volt, hogy a legénynek meg kellett kérni 
a lány kezét a szülőktől. Persze a fiatalok már előre 
megbeszélték, hogy a lány nem kosarazza ki a fiút, 
azaz nem mond nemet a lánykérésre. 

A jegybejárás kb. 1 évig tartott. A lakodalmak szep-
temberben, októberben, májusban voltak általában. 

- Az én apai nagyszüleim úgy mesélték, hogy 
abban az időben – az 1920-as évek elején – a búcsú-
ban a nagyapám megkrétázta mamámat, annak 
jeléül, hogy tetszik neki, és így jött létre az ismer-
kedés, aztán az eljegyzés és a házasság.

János bácsiéknál ez hogyan történt?
- A háborúból való visszatérésem, és az egészségem 

rendbejövetele után 1949. november 19-én megnősül-
tem. Régi családi ösmerettség után jött létre. Mihály 
István és Deák Borbála, három gyermekes paraszt 
szülők legfiatalabb gyermeke lett a feleségem, Rozi-
ka. Ezután több mint harminc évig laktunk, a mondás 
szerint egy fedél alatt az én szüleimmel Szegvártól 5 
km-re, Szentestől 8 km-re, poros és sáros dűlőutakkal 
körülvéve a Kórógyoldal 72. szám alatti nádas tanyá-
ban. Ott dolgoztunk, termeltünk a technika minden 
vívmánya nélkül, mindent kézzel csinálva, kapálás, 
aratás stb., együtt és összefogva, a megélhetőségün-
kért. De azért nagyobb ünnepkor, akár milyen út volt, 
a családból valaki mindig el tudott jutni a vasárnapi 
misére, legtöbbször gyalog. 

Házasságunkból két leány született kint a tanyán. 
Az idősebb, Klárika 1960-ban született, a tanyai isko-
lában járta ki a nyolc osztályt. Innen a tanyai iskolából 
került be Szentesre a Horváth Mihály Gimnáziumba. 
Ott leérettségizett, majd a szentesi kórházban helyez-
kedett el laboratóriumi asszisztensként. Most már a 
sürgősségi osztályon van. Több mint 30 éve az első 
munkahelyén dolgozik. Ő Szentesen alapított csalá-
dot, Gergely Ferenchez ment férjhez. Az egyik fiúk, 
Gábor már felnőtt, a másik, Dávid még általános is-
kolás.

1964-ben született meg másik lányunk Valéria. 5. 
osztályig járt a tanyai iskolába, akkor megszűnt itt 
a tanítás. Ezért beköltöztünk a félig kész falusi há-
zunkba, hogy innen tudjanak járni a lányok iskolába. 
Kisebbik lányunk kereskedőnek tanult, a gyakorlati 
évek után a Szegvári ÁFÉSZ-nél kezdett el dolgozni. 
Neki is első munkahelye már 30 éve a Központi ABC. 
Valika lányunk is férjhez ment, Puskás István lett a 
férje. Két gyermekük született. Zsuzsanna – egy szem 
leány unokánk – utolsó éves egyetemista, Endre pedig 
szakközépiskolába jár. 

- Hogyan tudtak segíteni az unokák nevelésé-
ben?

Elmondhatom, hogy az unokák is nagy szeretetben 
nőttek fel. Nálunk is mindig szerettek lenni. Főleg a 
szegvári unokák mindennapjaiban tudtunk segíteni. 
A szülők dolgoztak, és ha a munkaidejük úgy alakult, 
akkor elkísértük őket az óvodába, vagy elébük men-
tünk. Többször itt aludtak nálunk, ha a szülők egy-
egy lakodalomba elmentek. A gyerekek hamarabb 
elfáradtak és idehozták őket aludni mihozzánk.

Van az ebédlőnkben egy asztal, amely a családdal 
együtt nőtt. Először elfértünk mellette négyen, majd 
ki kellett nyitni, hogy a vejeink is elférjenek, aztán 
jöttek az unokák. Ma már 10-en üljük körül a kibő-
vített asztalt egy-egy családi alkalomkor, vagy ünne-
pekkor. 

Az emberi összetartozásnak legfőbb kapcsolatát az 
emberi megértést és a szeretet tartom. Ennek legfőbb 
alapja lenne, hogy nem kell az a sok fajta vallás, ha-
nem csak ennyi: Imádni az Istent és egymást szeretni. 

Ezzel a gondolattal zárnám is az elég hosszúra 
nyúlt visszaemlékezésemet, ha ezt az egy mondatot 
mindenki komolyabban venné, mindenki boldogabb 
lenne a világban. 

- Az összetartó család tagjai mindig számíthat-
nak egymásra, egymás támaszai lehetnek. Minden 
embernek kívánhatjuk, hogy ilyen szerető, segítő 
szülei legyenek.

Köszönöm Pusztai János Gábornak, hogy leír-
ta, tollba mondta nekem életének főbb állomásait, 
történéseit.

Kosztolányi Sándorné
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A CSODÁK 
IDEJÉT ÉLJÜK, 

LÁTTUK, 
TANÚSKODUNK 

RÓLA 

Március közepén Szegvárról 4-en utaztunk 
Budapestre egy 3 napos Karizma iskolába. Az 
iskolát Damian Stayne alapította 10 éve.

és Angliából érkezett hozzánk Magyaror-
szágra. A világ sok országában megfordult már 
és tartott ilyen tanfolyamokat és gyógyító al-
kalmakat.

Elmondta, hogy 7 év böjt után kente fel az Úr 
erre a szolgálatra.

A Karizma iskola célja, hogy hasznos taní-
tást és gyakorlati tréninget nyújtson  a Szent-
lélek bizonyos ajándékairól. A 3 napban a 
prófétálás, ismeret szava, gyógyulás hit és sza-
badítás adományairól tanultunk.

Damian nagyon jó tanító, és jó humorú em-
ber, sok példát a saját életéből merített, így 
hozta emberközelibbé az adott témát.

Az előadását 361-en hallgattuk. Minden elő-
adás előtt énekkel, nyelvi imával dicsőítettük 
az Urat. Képzeljük el 361 ember nyelvi imáját, 
amely szinte mennyei dallammá alakult át, 
amely a Szentlélek vezetésére hol erősödött 
illetve halkult el. Nagy élményt nyújtott mind-
annyiunk számára.

Megtanítottak arra, hogy mire figyeljünk, 
ha a másik emberért imádkozunk. Hogyan fi-
gyeljünk arra a belső hangra, képre, amelyet az 
Isten a tudtunkra akar adni. A jelenlevők 80-90 
%-a az ima során megkapta a prófétálás ado-
mányát. Szinte hihetetlen volt számunkra is, 
hogy ha kérjük a karizmát, akkor meg is kap-
juk és működik is közöttünk. Mi keresztények 
tisztában vagyunk vele, hogy a Szentléleknek 
vannak különböző adományai és mégsem kér-
jük őket magunk számára. A Szentírásban is 
olvashatjuk, hogy kérjetek és kaptok, másutt 
(1Kor.14.1)

Törekedjetek a szeretetre, de igyekezzetek a 
lelki adományokat is elnyerni.

Ha Krisztus képmására akarunk alakulni, 
akkor éljünk is Szentlelke ajándékaival. A ka-
rizmák Jézus életének és küldetésének elvá-
laszthatatlan elemei. A tanítványnak olyanná 
kell válni, mint a mestere.

Úgy gondolom, hogy mindannyiunkat azon-
ban a gyógyítás karizmájáról hallottak és látot-
tak hoztak legjobban lázba.7 fős csoportokra 
osztottak bennünket és így imádkoztunk, azért 
akinek volt valami betegsége. A Szentlélek 
működött köztünk, mert nagyon sokan éreztek 
gyógyulást a testükben. A mi kis szegvári csa-
patunkban is történt gyógyulás. Rózsika egyik 
fülére 50%-ban hallott, és állandó fülzúgása 
volt. Az ima alatt kis pattanó hangot hallott a 
fülében. Érezte, hogy kinyílt a füle és megja-
vult a  hallása, nagymértében csökkent a zúgás 
is. Nagy volt az öröme, Jézus meggyógyította.

Volt köztünk olyan aki síbaleset miatt a tér-
dét nem tudta rendesen behajlítani kb.: 20 éve. 
Az ima után a színpadon térdelt és ugrándozott 
örömében. Egy idősebb hölgy évek óta tartó 
lábfájástól szenvedett és akkor ott, a színpad 
lépcsőjén le-fel mászkálva (bot nélkül) mutatta 
meg hogyan gyógyította meg az Úr. Akkor este 
69-en gyógyultak meg.

Damian elmondta, hogy 8 éve tartó gyógyító 
szolgálata alatt 40 ezren gyógyultak meg.

Dicsőség Istennek!

Ahhoz azonban, hogy valaki a kapott kariz-
mát kamatoztassa komoly imaháttérre  és böjt-
re  van szüksége és nem utolsó sorban hitre. 
Amikor az ember szeme előtt gyógyulásokat 
lát, látja a változást a személyen és látja annak 
örömét hite megerősödik.

Damian biztat arra bennünket ,hogy azokat 
a dolgokat, amit Isten cselekszik az életünkben  
írjuk le egy füzetbe,és ha éppen mélyponton 
vagyunk, vegyük elő és olvasgassuk, hogy ez 
által is növekedjünk a hitben és a  reményben.

Ez a 3 nap sok ismeretet adott, megváltoztat-
ta a gondolkodásunkat. Ráébresztett arra, hogy 
mennyire fontos, hogy használjuk Isten ingye-

nes ajándékait, amit szeretetből adott nekünk 
mások szolgálatára.

Vasárnap délután a budaörsi Sportcsarnokba 
mentünk, ahol 2000 ember várta Damián elő-
adását.  Mindenfajta betegségért imádkozott, 
parancsolt a betegségeknek, hogy Jézus nevé-
ben távozzanak.

Szemünk előtt elevenedett meg a Biblia Tö-
megáradat vonult a színpadra, akik érezték 
magukban a gyógyulást. Süketek hallottak, 
sánták jártak, rokkantak kiszálltak a tolókocsi-
jukból.

Két idős hölgy  a kezében vitte fel a színpad-
ra a hallókészülékét, mert teljesen visszatért a 
hallásuk. Egy másik idős hölgy bot nélkül már 
nem tudott járni, és az ima után Damian ked-
véért még a színpadon futott is és magas térd-
emelésben járkált. Semmi fájdalma nem volt.

Egy 17 éves lány izomsorvadásban szen-
vedett nem tudott nyújtott lábbal járni az ima 
után kinyúlt az izomzata és egyenes lábbal járt.

Látszott rajta, hogy maga is alig akarta el-
hinni a történteket, mert egyre csak a lábait 
tapogatta és próbálta a járást.

Hosszan sorolhatnám a gyógyulások sorát, 
amik történtek, de tény, hogy közel 400-an 
gyógyultak meg. JÉZUS Él és ma is gyógyít, 
neki gondja van ránk!

A csodák közt a gyógyulás kegyelme előkelő 
helyet foglal el, mert általa növekszik az egyén 
hite, hiszen az ember könnyebben képes hitre 
jutni, ha a testi gyógyulás ajándékát kapja a 
hit folytán. Mind ezt a csodás gyógyulásokat 
látva a hitben mindannyian növekedtünk és 
mindannyiunkban megerősödött a karizmák 
használata utáni vágy.

Adja Isten, hogy ezekben növekedve kis kö-
zösségünk szolgálatára váljunk.

Kedves olvasó, Damián gyógyító szolgá-
latáról a következő honlapon videókat találsz 
csodás gyógyulásokról, a cím a következő: 
Karizma iskola 2011 (VIDEÓK)
        Gémes Anita

TEVÉKENYEN 
A TAVASZI NAPOKON

Egyházközségünkben idén is voltak olyan 
fiatalok, akik szívesen részt vettek a TESZ-
VESZ mozgalomban. Mi is ez? Milye felhívás-
ra mozdultak meg a fiatalok egyházközségünk-
ben?
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„Többen Együtt SZabadon 
Valami Egészen Szokatlant Tenni, 
Adni, Vállalni, Alakítani Szeretetből;
„Amennyiben szívesen csatlakoztok, íme, 

az ötleteink arra, hogy mihez kezdjetek:
- Próbáljatok ki szociális- vagy környe-

zettel kapcsolatos önkéntes tevékenységeket, 
figyelembe véve a helyi közösségetek, környe-
zetetekben, településeteken levő, általatok is-
mert szervezetek vagy szegények, rászorulók 
szükségletét (hátrányos helyzetű emberekkel, 
csoportokkal megvalósított kulturális, közös-
ségi programok, intézmények tevékenységének 
segítése, feltételek javítása, takarítás, állat-
menhelyen való segítés, fa/virágültetés, kert-
szépítés, …), helyi értékeket bemutató kiállítás, 
előadás, műsor szervezése.- Engedjétek el a 
fantáziátokat, és találjatok ki valami jót!

- Amennyiben lehetséges, a fiatalok maguk 
találják ki, mit csinálnának szívesen…. Ha sze-
retnétek, ötletekben, szervezésben mi is szíve-
sen nyújtunk segítséget. 

A tevékenységre fordított idő hosszát is ti 
döntsétek el.

 A program időpontja: 2011. március 25-27.
A programra elsősorban 14-30 éves fiatalok 

jelentkezését várjuk (felnőtt csoportvezetővel), 
de minden korosztály számára lehetséges a 
részvétel. „– szólt a felhívás, és immár 3. éve 
bele is kapcsolódtunk. Március 26-ára Kb. 20 
jelentkezővel mi is meghirdettük a templom-
kert takarítását. – Mindannyian látjuk is az 
eredményét!

Egyházmegyénkben:
2010-ben: 29 településen, 59 csoportban 900 

önkéntes vett részt a megmozduláson.
2011-ben: 35 településről 41 csoport 790 fő 

jelentkezett. Voltak, akik szociális otthonban 
vállaltak tevékenységet, vagy előadást szer-
veztek, mások takarítást, kerti munkát, virág-

ültetést választottak, hogy szebbé tegyék kör-
nyezetük életét.

A mi kis csapatunk idén is a templom kert 
kitakarítását választotta, és vállalta el.

Hajnali fél 9 órakor megérkezett az első két 
ifjú: Nagy Bogi és Balázs a „kerti-fésűvel”, és 
máris munkához láttak. Rövidesen érkeztek 
a többiek is. Összegereblyézték a leveleket, 
faágakat. Volt aki szívesebben kapált, vagy 
metszett le száraz ágakat a krizantém tövek-
ről, esetleg a szúrós rózsaágakból. Szerencsére 

Nórika a bolt felől jövet mindent hozott, ami a 
finom szendvicshez kellett, így a tea mellé volt 
harapni való is. A Szegedi szervezők képvise-
lője Misa is egy szelet csokival kedveskedett a 
jelenlévőknek. Kellemes idő volt, valóban „ki-
kelt a tavasz”, jó hangulat és szeretet lengett a 
kert fái alatt. Ezt máskor is megismételjük.  

Köszönjük a megjelenteknek, a szervezők-
nek ezt a szép délelőttöt. 

Piti Magdi 
az egyházközség nevében

JÉZUS GYŐZELME:
 HÚSVÉT (Mt28,1-10)

A pénteki temetés színhelyét, illetve Jézus 
sírjának hollétét pontosan ismerte a magdali 
Mária és a másik Mária. A szombat elmúltával, 
a lehetséges legkorábbi időpontban ök érkez-
tek oda. Máté nem említi, hogy az asszonyok a 
holttest bebalzsamozása céljából jöttek, a pár-
huzamos leírásokból azonban tudjuk ezt. Jézus 
feltámadásának emlékére lett a hét első napja a 
keresztyének hetenkénti ünnepe.

A négy evangélista közül Máté ír le legtöb-
bet a feltámadáshoz közvetlenül vagy közve-
tett módon kapcsolódó események közül. A 
föld, amely a gyász jeleként rendült meg Jé-
zus halálakor, most ellenkező okok miatt újra 
megmozdul: A feltámadás hírnökének, az Úr 
angyalának dicsőséges érkezését kíséri most a 
földmozgás. Jézus már nincs a sírban, de a kö-

vet csak most hengeríti el az angyal. Nem azért 
kerül tehát erre sor, hogy Jézus kijöhessen, 
„hanem hogy az asszonyok bemehessenek. 
Persze nem azért, hogy hitet helyettesítő látás 
részesei legyenek. A rnennyei küldött megje-
lenésének leírása már sejteti a feltámadott Úr 
dicső lényének páratlan voltát: Ha a hírnök is 
ilyen, akkor milyen lehet az, akiről a híradás 
szól! Az őrök azt az Urat akarták hatalmukban 
tartani, akinek szolgája puszta megjelenésével 
földre sújtotta őket. Az angyal az őröket nem 
méltatja szóra.

Az asszonyok félelmének eloszlatása azon-
ban sűrgős szívügye. Akik a megfeszített 
Jézust keresik, azok - minden tévedésük és 
hibájuk ellenére - mennyei segítségre számít-
hatnak. Ezek az asszonyok tudatlanok, kishi-
tűek, feledékenyek, de van bennük valami, ami 
mégis mennyei segítségre teszi méltókká őket: 
Nagyon szeretik Jézust. 

A feltámadás az asszonyok számára sem lesz 
materiálisan bizonyított ténnyé. 

Igehirdetésből értesülnek róla. Hittel fogad-
hatják el. És csak amikor már hiszik a hallott 

Folytatás a 10. oldalon

MEGHÍVÓ!
Április 22-én Nagypéntek este 19 órakor 

kezdődő szertartáson, passiójátékot 
újból láthatjuk felnőttek és fiatalok színi 

előadásában.

Szeretettel hívjunk és várjunk közsé-
günk apraját, és nagyját!

Éljük át együtt Jézus értünk bemutata-
tott szeretetet-áldozatát.
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evangéliumot, akkor találkozhatnak a Feltáma-
dottal. 

A híradás első fele a feltámadás evangé-
liuma. A második rész Jézus korábbi ígére-
tének ismétlése az angyal részéről. Jézus be 
is váltotta később ezt az Ígéretét: két emlé-
kezetes esetben megjelent tanítványainak 
Galileában. Az angyal nem kérdezi, hogy 
vállaljak-e az asszonyok a küldetést. Akik 
így szeretik Jézust, azok biztosan kiváltság-
nak tekintik, hogy ők lehetnek a feltámadás 
első hírnökei. 

Ha beleéljük magunkat a két Mária helyze-
tébe, jól megértjük a szívükben lévő félelem és 
öröm vegyes érzését. Márk megjegyzi, hogy 
először senkinek nem szóltak a félelem miatt. 
De azután a szívükben levő tökéletes szeretet 
fokozatosan kiűzte a félelmet. 

Út közben hirtelen szembetalálkoztak a fel-
támadt Jézussal. 

A két Mária azonnal felismeri a Mestert, 
leborulnak elé, átkarolják lábát. Így fejezik ki 
tiszteletüket és szeretetüket. 

Jézus elfogadja a hódolatot, de jól érzi, hogy 
a tiszteletteljes szívek jócskán telítettek még 
félelemmel is. Ezért első szavaival ezt oszlatja 
el. Ezután viszont azonnal a küldetés teljesíté-
sének folytatására serkenti őket, megismétel-
ve önmaga korábbi ígéretét és megerősítve az 
angyal előbbi szavait. Kívánom legyünk nyi-
tottak, hogy mi magunk is találkozhassunk a 
föltámadottal.

Zsadányi József
 

HÍREK - ESEMÉNYEK

Április 17. Virágvasárnap: barkaszentelés a 
fél 9-es szentmise kezdetén, majd a szentmisé-
ben Jézus szenvedéstörténetét énekelve halljuk 
a felnőttek előadásában.

Április 20. Nagyszerda: este ½ 7-kor lesz az 
utolsó keresztút.

Április 21. Nagycsütörtök: szentmise az utol-
só vacsora emlékére 19 órakor kezdődik.. Ezen 
a szentmisén elhallgat az orgona, a csengők, a 
harangok, Jézus elfogására, szenvedésére, ha-
lálára emlékezve.

Április 24. Húsvétvasárnap: Jézus feltáma-
dásának ünnepe, szentmise délelőtt ½ 9-kor és 
este 19 órakor lesz.

Április 25. Húsvéthétfő: vasárnapi miserend 
lesz templomunkban.

Május 1. Anyák napja: a délelőtti szentmisén 
a hittanos gyerekek köszöntik az édesanyákat, 
nagymamákat, és égi édesanyánkat, a Szűz-
anyát. Ezen a napon elkezdődnek a májusi litá-
niák minden este 18.40-kor.

Ez évben az elsőáldozás: május 22-én vasár-
nap, a fél 9-kor kezdődő szentmisén lesz.

Minden adózó állampolgár figyelmébe ajánl-
juk a Katolikus Egyház technikai számát: 0011. 
kérjük az 1 % felajánlását!

Minden kedves olvasónak áldott húsvéti ün-
nepet kívánnak, a hitélet rovat írói!

Rozgonyi Mária

2011.ben 24 éves, 2012-ben 25 éves lesz a 
Szegvári Napló. Ez a majdnem negyed szá-
zad már jelentős idő egy helyi lap életében. 
Hogy milyen időszakot élt át, éltünk át ez 
alatt a negyed század alatt, elárulják az írá-
sok, amik megtöltötték újságunkat. 

Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Ebben az 
évben minden hónapban felelevenítjük a Szeg-
vári Napló legrégibb írásait, pontosabban az 
újság tartalmát.

A mai számunkban visszautazunk az időben 
1990. év 1. számáig

1989 tavaszán egy nagy riporttal kezdett a 
Napló. Tóth Lászlót az újonnan megválasztott 
Puskin tsz elnökét kérdezte a főszerkesztő. 
Érdemes idézni  az egyik válaszából, mivel 
napjainkban is érvényes gondolatokat mondott 
az elnök úr: „A vezetés demokratizmusa  és 
a vezetési fegyelem nem ellentétes fogalmak. 
A demokratizmus nélkülözhetetlen feltétele a 
vezetésnek, a tagsági akarat érvényesítésének, 
különösen a döntéshozatalban, a végrehajtás-
ban , a munkában  azonban a fegyelem a döntő, 
az, hogy a „szekeret” mindannyian  egy irány-
ba akarjuk húzni.” Nagy István közgazdasági 
elnökhelyettes tájékoztatót írt a szövetkezet 
zárszámadásáról Néhány adatot kiemelek: 
1988-ban „..az ismétlődő aszály ellenére bú-
zából 6193 kg, árpából 5997 kg, kukoricából 
9971 kg, napraforgóból 3150 kg termett hektá-
ronként.”

A községben működő szövetkezetek ugyan-
csak február végén, március elején tartották 
mérlegzáró közgyűléseiket. A Háziipari Szö-
vetkezet árbevételi terve 33 millió Ft volt, amit 
teljesítve a nyereség 2,8 millió Ft volt. A  A Ve-
gyes ISZ közel 100 millió Ft  árbevételt reali-
zált, 10 millió Ft a nyeresége. Az ÁFÉSZ-nél a 
„volumenében csökkenő árbevétel mellett sike-
rült a tervben meghatározott 3- 3,5 milliós nye-
reség elérése.” Eredményes évet zárt az ipari 
üzemet képviselő Kötélgyár is, ahol termelési 
értéküket 101,5 %-ra teljesítették.. 

Menyhárt Ignác a tanács végrehajtó bizott-
ságának munkájáról írt beszámolót. Megtud-
hattuk 1988-ban csökkent a házasságkötések 
száma, a házassági válóperek száma is. Viszont 
nőtt a halálozások száma. Azt is megtudtuk, a 
község 1988. évi gazdálkodáshoz „az egységes 
pénzalap  rendelkezésre állt”, „az ellátási fel-
adatok teljesítésénél  visszaesés nem követke-
zett be”, pedig az év közbeni áremelkedéseket 
csak részben fedezte az állam.

Falugyűlés is volt tavasszal. Erről ugyancsak 
Menyhárt Ignác számolt be. A tanácselnök is-
mertette a megjelent lakosokkal az 1989. évi 
pénzügyi tervet, melyben szerepelt a központi 
iskola gázfűtés-beruházás indítása, a ravata-
lozó felújítása, a Réti-telepi gázvezetés támo-
gatása, útak aszfaltozása, járdaépítés, fiatalok 
lakásépítési támogatása, a központi óvoda bő-
vítése.

Dr Vörös Gabriella régész-igazgató A szar-
maták  régészeti emlékei Szegvár környékén 
címmel ismertette az Orom-dülőben végzett 
ásatások leletanyagát, azok jellemzőit.

Képet kaphattunk több írásból is a községi 
pártbizottság, hazafias népfront, és a KISZ  bi-
zottság  életéről, munkájáról. A szám legizgal-
masabb írását Antal Péter írta Morfondírozás 
cím alatt. A nem mindig  indokolt fakivágásról, 
nagy fák kivágásáról szólt az írás.

A következő 8.-nak jegyzett szám az Anyák 
napja környékén jelent meg. Az édesanyákat 
Vígh Viola akkori 6. osztályos tanuló versével 
köszöntöttük:  

ANYÁM

ANYÁM, FÜRKÉSZVE NÉZEM ARCOD,
MELY FÁRADT ÉS ELGYÖTÖRT.
MÉGIS, TUDOM, MOSOLY REJLIK
E SÁPADT ARC MÖGÖTT.

KÉPES VOLTÁL ELHITETNI,
NEM SZERETED A CUKROZOTT 
FÖLDIEPRET
RÁADÁSUL AZT IS MONDTAD ,
MI TESZÜNK VELED JÓT, 
HA MEGESSZÜK AZ ÖSSZESET

Ebben a számban már meg is jelent a tanács-
elnök írása: „Morfondírozás” helyett, avagy 
tanuljuk a demokráciát ?!? címmel, válaszul 
Antal Péter írására. Bizony alapos kioktatást 
kaptunk demokráciából. Az ügy folytatásaként 
megjelent „Facsemete díszlik idős társai védel-
mében” (Morfondírozás) alcím alatt.

Természetesen most is a környezetünk vé-
delme, rendben tartása volt a téma, a rongá-
lást, szemetelést ostorozta a szerző. Általában 
szinte valamennyi számunkban  írtunk a kör-
nyezetvédelem, természet védelem érdekében 
a Napló megjelenése óta. Ugyancsak szinte 
mindegyik számunkban foglalkoztunk a hely-

IDŐUTAZÁS A SZEGVÁRI NAPLÓVAL…
4.rész 

Folytatás a 9. oldalról
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Háztartási olajjal 
szennyezzük  
magunkat

Forrás: www.greenfo.hu

A veszélyes hulladékok egy részét a magyar 
háztartások megtanulták kezelni, a fáradt sütő-
olaj azonban többnyire még mindig a lefolyó-
ban vagy a közös szemétben végzi. A városi 
háztartások közel 60 %-a, a kistelepüléseken 
élőknek pedig a 20 %-a szelektálatlanul kezeli 
az olajhulladékot.

Az ÖKO-Ferr hulladékkezelést koordináló 
közhasznú társaság januárban végzett, ötszáz 
háztartást vizsgáló felméréséből kiderült, a 
használt elemek és villanykörték jelentős része 
már nem a közös szemétbe, hanem a majd min-
den üzletben megtalálható gyűjtőládákba ke-
rül. Az elektronikus és az egyéb, nagyméretű, 
szilárd halmazállapotú hulladékok begyűjtése 
az országszerte rendszeresen megrendezett 
lomtalanítások alkalmával szintén eredmé-
nyesnek mondható. A lakosság körében a ko-
moly gondot - főleg a városi háztartásokban 
- még mindig a használt sütőolaj elhelyezése 
jelenti. 

A városban élő családoknak a hatvan szá-
zaléka a lefolyóba önti vagy a szemétbe dobja 
az elhasznált olajat. A családi házakban lakók 
környezettudatosabbak a társasházakban élők-
nél, közülük már csak 35 százalék nem kezeli 
szelektíven a sütés melléktermékét. A falvak-
ban még jobb a helyzet, csak 20 százalék nem 
gondoskodik az olajhulladékról - többségüknél 
nem is keletkezik, mert azt a háztartásban, 
vagy az állatok etetésére az utolsó cseppig fel-
használják. 

A felmérésben szereplők többsége tisztá-
ban volt azzal, hogy az égett olaj a csator-
nahálózatot és az élő környezetet egyaránt 
károsítja, azonban vagy nem ismerik a kör-
nyezetbarát kezelési lehetőségeket, vagy túl 
időigényesnek tartják azokat. A rendkívül 
környezetkárosító anyag hatására a szeny-
nyezett területen elpusztul minden, hiszen 
az olaj a talajt és az élővilágot elzárja az oxi-
géntől. 

A hulladékudvarok mellett rengeteg ben-
zinkúton is leadható a háztartási fáradt olaj, 
ráadásul egy Európában is szabadalmaztatott, 
használt étolajból biodízelt nyerő magyar be-
gyűjtési eljárásnak köszönhetően a társashá-
zak már saját olajtároló edényt is igényelhet-
nek. Szakemberek szerint a gyűjtőtartályok 
széleskörű kihelyezése oldhatná meg véglege-
sen a ma még égető környezetvédelmi prob-
lémát.

történet , honismeret témákkal, vagyis a köz-
ség múltjának az olvasókkal, a lakossággal 
való megismertetésével. A lakóhelyhez való 
kötődés alapfeltétele, annak múltjának megis-
merése. 

Ebben a számban  a hunokról és a korai nép-
vándorlásról írt Dr. Vörös Gabriella.

Gila Antalné „kerekasztal beszélgetést” 
szervezett a kisiparosoknak ügyes-bajos dol-
gaikról. A beszélgetés végén feltette a kér-
dést: mit lehet kívánni? És meg is válaszol rá: 
„Olyan változásokat, olyan társadalmi környe-
zetet, amelyben a becsületesen végzett munka 
az egyén boldogulását  és a közösség  javát 
szolgálja. „

Az 1989-es év utolsó előtti számát ugyan-
csak a Tanácsi hírekkel kezdte Menyhárt Ig-
nác. Többek között beszámolt miről tárgyalt 
a Tanácsülés: az új adórendszer tapasztalatai-
ról, a Sörház-i lakóterület beépítési módjának 
kialakításáról, megerősítette dr. Hégető Sára 
körzeti orvos kinevezését. Ezen a tanácsülé-
sen adták át Szabics Ferenc szentesi fafara-
gó művésznek a Kiváló Társadalmi Munkás 
kitüntetést, ő készítette az új iskola udvarára 
a kopjafát társadalmi munkában, vagyis in-
gyen, ami „igen jelentős művész- eszmei érté-
ket képvisel”. Ez a kopjafa, amely ősi magyar 
és hun motívumokat tartalmazott alig tíz évig 
díszítette az új iskola udvarát, mert a földben 
lévő része elkorhadt, balesetveszély miatt ki 
kellett szedni. A belőle megmaradt részt a fa-
lumúzeumban helyeztük el. 2008 elején még 
megvolt. Bízunk benne még most is ott várja, 
hogy egyszer kiállítják.

1989. június 15-i vb ülésen  a korábban if-
júsági lakótelepnek nevezett  településrészt, 
vagyis a Kórógy utca végi családi házas tele-
pülésrészt KURCASZEGNEK  nevezte el. 

Kerekesné Bovatsek Ágnes a kastélyban 
lévő nevelőotthonról írt. Magyar Sándorné 
igazgatóval beszélgetett. Ekkor kezdtek a 
vármegyeház felújításához. Kicserélték a tel-
jes tetőzetet, a tetőszerkezet jelentős részét, 
a nyílászárókat is javították. Az épületben 
55 gyermek élt 3 éves kortól középiskolás 
korig. A Kötélgyárban 29 állami gondozott 
fiatal dolgozott, hét végeken ők is a nevelő-
otthonban étkeztek. A gyermekeket 10 neve-
lő, 10 gyermekfelügyelő, 8 konyhai dolgozó, 
3 mosónő, 1 varrónő, 1 raktáros, 1 udvari 
munkás, 1 karbantartó látta el általában 2-3 
műszakban.  

Lórinczy Gábor régész az Orom homokbá-
nyái mentén végzett ásatásairól, a feltárt avar 
temetők leleteiről írt Avarok a Kórógy partján 
cím alatt. 

Újságunkban megjelent a felhívás: Szeg-
váron is legyen reformkör! A felhívást Török 
Imre és Bucsányi László írta alá. 

Ezt a felhívást követte Bucsányi László 
KISZ titkár másik írása „Lesz-e ifjúsági moz-
galom községünkben?” A KISZ  „csődbe ju-
tott” írja a szerző. Mi legyen? Kérdezi.. Majd 
tájékoztatja az olvasókat létrejött a SZEVISZ 
a Szentes és Vonzáskörzete Ifjúsági Szövet-
ség.

Egyetlen párt irányítását sem fogadják el, 
az MSZMP reformszárnyának politikai szö-
vetséget ajánlottak. „A községpolitikában 
– amennyire tagságunk aktivitása megfelelő 
lesz – határozottabban szeretnénk részt venni. 
Nemcsak végrehajtani akarunk, hanem alakí-
tani is akarjuk a helyi politikát. Természetesen 
az egész község, a lakosság javára.” Olvasható 
az írásban.

Az 1989. évi utolsó számmal a 10. –kel  
azt ünnepeltük, hogy megéltük a „tizedik 
számot”.A második oldalon bemutattuk a köz-
ség hajdani pecsétnyomóit, emlékezve a múlt-
ra, a régiekre.

A következő írás a Puskin Tsz 40. évfordu-
lójának tiszteletére az alapítókat köszöntötte, 
egyúttal bemutatta az alapítás körülményeit. 
(Tóth László elnök írta) A 75 khold földtől 
eljutottak a 6650 hektárig és 620 millió Ft 
értékű közös vagyonig. „Ez a termelőszövet-
kezet 751 embernek nyújtott munkaalkalmat 
és megélhetést, és 459 fő nyugdíjas és jára-
dékos tagjáról gondoskodott.” A jubileum al-
kalmából a minisztertől Termelési Nagydíjat 
kapott a szövetkezet. Kardos Gyula a kerté-
szeti ágazatról írt. A községben megvalósult a 
harmadik ártézi kút, kialakították a megfelelő 
számú lakótelket, megépült a tornacsarnok 
szociális létesítménye és a tornacsarnok fűté-
se, elkészült az újfalusi iskola fűtéskorszerű-
sítése, felújították mindkét temető ravatalozó-
ját, vásároltak 20 db szeméttároló konténert, 
elkészült 2,7 km  útalap aszfaltozása 3,2 mil-
lió Ft költségben.

Ebben számban a főszerkesztő folytat-
ta a Szegvári körök, egyesületek történetét, 
Lőrinczy Gábor régész pedig „Szegvár a hon-
foglalás és államalapítás  korában” című dolgo-
zatát adta közre.

Bucsányi László most Kinek jó a csendes 
tömeg? címmel az új típusú politizálásról  a 
közelgő új választásokról, az alakuló többpárt 
rendszerről fejtette ki véleményét. 

Már csak néhány lépésre vagyunk a rend-
szerváltástól.

Kovács Lajos István 
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ÚJDONSÁG!!!!!!!! 
ÜZLETÜNK LÁTVÁNYPÉKSÉGGEL BŐVÜLT! /ÁPR. 1-jétől/

HELYBEN SÜTÖTT FINOMSÁGOK! 
/PL. kimérős pogácsák, töltött kimérős és darabos 

péksütik, pizza szelet, frissen sütött zsemle/ 
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT OLCSÓ ELŐHŰTÖTT BAROMFI!
/PL. kacsa szárnyrész 250 Ft/kg, pulyka szárny, kacsa 

far-hát szárnnyal, stb. minden héten más/. 
COOP TERMÉKEK TOVÁBBRA IS  

NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
FEHÉR KENYÉR 1 kg: 250 Ft-tól, 
ZACSKÓS TEJ 1 l: 179 Ft-tól KAPHATÓ!
Nyitva tartás:  
Hétfőtől - Péntekig: 6-19 óráig
Szombaton: 6-13 óráig
Vasárnap: 7-12 óráig

Röplabda torna
Mindszent, 2011. 03. 07.

Mindszent tornacsarnokában gyűltek össze 
Szentes, Csongrád, Mindszent általános isko-
láinak röplabda csapatai, hogy a megyei diák-
olimpiára felkészüljenek. Két korcsoportban 
mérték össze erejüket a fiúk és lányok. Nagyon 
szép labdameneteket láthattunk különösen a 
IV. korcsoportos fiúk mérkőzésein. A szegvá-
ri csapatok minden korosztályban és nemben 
ezüstérmet szereztek. 

A csapatok tagjai.
Fiúk: 
III. kcs. 
„A” csapat: Szanyi Ádám, Kanalas Ádám, 

Juhász Gergő, Kollár Krisztián, Varga Nándor
„B” csapat: Bihari Tamás, Kóródi Dáni-

el, Gémes Gergő, Silbe Dániel, Lakos János, 
Laczkó Csaba

IV. kcs
Bacsa Bence, Marton Attila, Piti Gergő, 

Puskás Bence, Szilágyi Benjamin, Csík Gergő, 
Farkas Zoltán, Gajda Gergő, Szanyi Dávid, Ko-
vács Tamás, Ferenczi Dániel

Lányok:
III. kcs
Csurka Adrienn, Valkai Vivien, Csatordai 

Viktória, Fegyveres Petra, Dócszi Klaudia, 
Dudás Ágnes, Tulipánt Hajnalka, Vörös And-
rea

IV. kcs
Joó Vivien, Tihanyi Fanni, Horváth Kata, 

Szarvas Júlia, Rehák Dorka, Sípos Réka, Mol-
nár Enikő, Bánfi Anita, Kukovecz Jázmin, 
Vígh Diána

Szegvár, 2011. március 9.    Pólyáné Téli Éva

Tisztelt Szülők, Tisztelt Szegváriak!
A Szegvári Diáksport Egyesület és a tanuló ifjúság nevében köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik adójuk 1%-ával támogatták egyesületünket. Ez a 2010-es esztendőben 108.996 Ft 
(azaz, egyszáznyolcezer-kilencszázkilencvenhat forint) volt. Ezt az összeget a sportolóink 
versenyeztetésére, jutalmazására, utaztatására fordítottuk. Arra kérjük önöket, hogy továbbra 
is támogassák egyesületünket, hiszen a sport, a mozgás egészségünk megőrzését, testi-lelki 
erőnk fejlődését szolgálja. Különösön fontos ez a felnövekvő generációk számára!
Amennyiben egyetért törekvéseinkkel, adójának 1%-át a 2011. évben is köszönettel elfogadjuk!
Adószámunk: 18463457-1-06
Tisztelettel:
 Rozgonyi Zoltán elnök Pólyáné Téli Éva szakmai vezető

Megyei röplabda  
diákolimpia

Szeged, 2011. 03. 21.
Szegeden rendezték meg a röplabda diák-

olimpia megyei döntőjét, ahol Szeged csapatai 
mellett Szentes és Szegvár csapatai vettek részt. 

Lányok:
III. kcs. 5. Szegvár / Csurka Adrienn, Vörös 

Andrea, Rehák Dorka, Dóczi Klaudia, Dudás 
Ágnes, Tulipánt Hajnalka, Kozma Ágnes, Csa-
pi Emese/

IV. kcs 5. Szegvár /Joó Vivien, Sípos Réka, 
Ágoston Ágota, Molnár Enikő, Bánfi Anita, 
Szarvas Júlia, Vígh Diána, Tihanyi Fanni, Sza-
bó Henrietta, Tulipánt Hajnalka/

Fiúk:
III. kcs. 2. Szegvár /Kollár Krisztián, Juhász 

Gergő, Kanalas Ádám, Kanalas Róbert, Silbe 
Dániel, Barta Máté, Szanyi Ádám, Kéri Gábor, 
Varga Nándor/

IV. kcs. 2. Szegvár /Bacsa Bence, Gajda 
Gergő, Pulya Sándor, Csík Gergő, Szilágyi 
Benjamin, Marton Attila, Hocsi Zsolt, Piti Ger-
gő, Ferenczi Dániel/

Pólyáné Téli Éva
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Ismét eltelt egy hónap. Szeretnék Önöknek 
beszámolni a Forray Máté Általános Iskolában 
történt rendezvényekről, eseményekről.

Március 11-én megemlékeztünk iskolai 
szinten a nemzeti ünnepünkről. A községi 
ünnepséget március 15-én rendeztük meg, 
ahol az ünnepi beszédet Bernáth Ildikó igaz-
gatónő mondta. A műsort a 4.a és b osztályos 
tanulók adták elő Laskovicsné Ágoston Sarol-
ta és Tégla Katalin tanítónők vezetésével. A 
Nemzeti dalt Vígh Márk 6. osztályos tanuló 
énekelte el. A dekorációt Salánki Jánosné 
Vonyó Ilona varrta. Itt szeretnék köszönetet 
mondani a Dobbantó néptánc együttes férfi 
tagjainak és a Rozmaring dalkörnek is. Kö-
szönjük valamennyiük színvonalas munkáját, 
előadását.

Március 24-én iskolásaink mezei futóverse-
nyen vettek részt Szentesen, ahol nagyon szép 
eredményeket értek el. Pólyáné Téli Éva tanár-
nő beszámol erről az eseményről a Szegvári 
Napló hasábjain. Gratulálunk a szép helyezé-
sekhez.

Az Új iskolában rendeztük meg az alsó ta-
gozatos gyerekek versmondó versenyét. Sok 
tanuló nevezett be. a következő helyezésekről 
tudok beszámolni:

1-2. osztály
1. hely Fejős Kata 2. oszt. tanuló
2. hely Katona-Kiss Dominika 2. oszt. tanu-

ló
Felkészítő nevelőjük Bereczkiné Buza Anett
3-4. osztály
1. hely Szabó Boróka   3.a oszt. tanuló   Fel-

készítő: Lukács Istvánné
2. hely Bölcskei-Molnár Sára 3.b oszt. tanuló 

Felkészítő: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
A Kazinczy szép kiejtésű versenyen:
1-2. osztály
2. hely  Turiczki Réka és Bölcskei -Molnár 

Sára 3.b oszt. tanulók
Felkészítőjük Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
3-4. osztály
1. hely Nagy Balázs 4.b oszt. tanuló Felké-

szítő: Laskovicsné Ágoston Sarolta
2. hely   Friedl Sára 4.a oszt. tanuló  Felkészí-

tő: Tégla Katalin
Gratulálunk!

A felső tagozatban a Petőfi szavalóverseny 
eredménye a következő:

5-6. osztály:
1. hely  Dóczi Klaudia 5.oszt. tanuló
2. hely  Pallai Boglárka 5. oszt.tanuló
Felkészítő: Bernáth Ildikó
7-8. osztály:
1. hely  Gojdár Kamilla 8.oszt. tanuló
2. hely  Bánfi Anita 8.oszt. tanuló
Felkészítő: Szabóné Gyermán Erika
Gratulálunk!
Hódmezővásárhelyen a Petőfi versillusztrá-

ciós rajzversenyen az 1. osztályos Bihari Dá-
niel munkája különdíjban részesült. Felkészítő: 
Jeneiné Lucz Mária

Gratulálunk!
Angol levelezős verseny
8.osztály
egyéni kategória : Bacsa Bence   96%
csoportos kategória  :Bánfi Anita-Berkecz 

Renáta-Gojdár Kamilla  85%
6. osztály
egyéni:   Fúvó Flórián   85%
               Bihari Rebeka 78 %
               Tóth Edit 67%
csoportos: Janó Dorina-Rohály Alexa-

Somodi Réka  75 %
                   Kanalas Róbert- Vígh  Márk 58%
Felkészítő: Papné Benkő Mónika, Vígh Nóra

A Titok angol levelező verseny terüle-
ti fordulójára bejutott Bánfi Anita 8. oszt. és 
Berkecz Miklós 5. oszt tanuló. Felkészítő: 
Rozgonyiné Szabó Mária

Gratulálunk valamennyiüknek!

Mit kínálunk április hónapban?

14-én hulladékgyűjtés a Központi Iskolában 
8-17 óráig. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
segítsék iskolás gyermekeinket a papír és a 
vasgyűjtésben. 

20-án az alsó tagozat valamennyi tanulója 
részt vesz Szentesen a laktanyában megrende-
zésre kerülő Műszakiak Napján

21-29-ig tavaszi szünet. Tavaszi szünet utáni 
első tanítási nap május 2.

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

Lukács Istvánné

Diákvilág
Kedves Olvasó!

LAPZÁRTA
2011. április 29. (péntek) 17 óra.

A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-
adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
tenni. 

A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti határ-
időig kérjük. 

Eseményről, történésről stb. lehet telefonon 
(30/5459-146, 364-863), e-mailen

E-mail cím(ek): baranyvera@gmail.com, 
kolaj@tanet.hu  tudósítani a szerkesztőséget. 

Szívesen fogadunk és megjelentetünk íráso-
kat, amelyek a településsel kapcsolatosak, köz-
érdeklődésre számítanak, a személyi jogokat, a 
közízlést nem sértik, valamint a szerző feltün-
teti nevét és lakcímét.  Lehetőség van a „Név és 
cím a szerkesztőségben” aláírás használatára 
(-). Ebben az esetben nem adjuk ki a szerző ne-
vét, címét, esetleg csak a bíróság felszólítására. 

Néptánc gála a 
Szegedi Nemzeti 

Színházban
Mintegy negyven együttes részvételével 

rendezték meg március 24-27-ig Szegeden 
az Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptánc 
fesztivált, amelynek három napja alatt több 
mint 1300 gyermek és fiatal mutatkozott 
be. A fesztivált azzal a szándékkal hívták 
életre már több mint két évtizede, hogy 
bemutatkozási lehetőséget teremtsenek a 
kisebb Csongrád megyei néptánc csopor-
toknak. A rendezvény azonban az évek 
során számtalan új együttessel bővült, és 
azok egyre nagyobb számban járnak visz-
sza a Tisza-parti városba.

Az ország minden részéből érkeztek 
együttesek, így jöttek Székesfehérvárról 
és Kalocsáról, vajdasági csoportok Bács-
katopolyáról, Adáról és Szabadkáról, mel-
lettük sok Csongrád megyei együttes is 
színpadra állt. A szegvári Dobbantó nép-
tánc együttes is fellépett három csoporttal. 
Remek produkciókat láthatott a közönség. 
A szülők is részt vettek a bemutatókon, 
együtt izgulták végig a versenyt.

A fellépő csoportok a Kisszínházban 
tartották előadásukat. Azokat zsűri érté-
kelte majd annak alapján állították össze 
a vasárnap esti gálaműsort a legjobb pro-
dukciókból. Azt a Szegedi Nemzeti Szín-
házban rendezték. Szombaton örömmel 
értesültünk arról, hogy a Dobbantósok 
Kecskekereső című koreográfiája bejutott 
a vasárnapi gálára. Ott a helyünk!- mond-
ták a szülők. Elkísértük a táncos gyereke-
ket Szegedre. Gyönyörű táncokat láttunk, 
ott táncolt a 3 éves kisgyermek és a 18 
éves fiatal is. Aki eljött nem bánta meg. 
A szegváriak fergeteges táncot mutattak 
be. A közönség vastapssal jutalmazta meg 
a látottakat. Ezután jött a meglepetés. A 
vándorserleget Szegvár viheti haza!- hang-
zott el Orbán Hedvíg szervező szájából. 
Valamennyien büszkék voltunk a táncos 
gyermekekre és a felkészítő pedagógusok-
ra, Magyar Imrére és Magyar Imrénére. 
Köszönjük a csodálatos élményt melyben 
részünk lehetett. További szép sikereket 
kívánunk!

Lukács Istvánné
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Iskola lett az éltem…
(Korai kezdetek… (1970-1990-ig)

(Könyv jelent meg az 1970-es árvízről…)
10. rész

Arról már írtam, hogy a város szeretné meg-
szüntetni a „megtűrtséget”, ne legyünk „fi-
ókiskola” tovább, kapjon az „inasképzés” egy 
új épületet, így született meg a „Pirostéglás”. 
Első lakói katonák, makói árvízi menekültek 
lettek. Nem tudom, a könyv említi-e ezeket, de 
megtudom. A könyvbemutató 2010. december 
14-én volt a könyvtárban, meghívtak, de nem 
tudtam ezen részt venni. 

Szeretnék arról is szólni, hogy kik építették 
fel ezt az igazán sokak számára emlékezetes, 
nagyon szép épületet. Ma már a Zsoldos Fe-
renc nevet érdemelte, a város közepén, és lett 
Középiskola és Szakiskola, társa a Pollák An-
tal szakközépnek, akinek igazgatója nálunk is 
tanult.

Tehát iskolánkat az Építésügyi Minisztérium 
Középülettervező Vállalata Tiry György buda-
pesti építész tervezte. (1966-67). Kivitelezője 
a Szegedi DÉLÉP Vállalat, beruházó a Mun-
kaügyi Minisztérium. Szerkezete csömöszölt 
beton sávalap … koszorú, részben alápincé-
zett. UNIVÁZ szerkezet, B30 kitöltő falazat-
tal. (Fiam emlékére – aki itt építészként volt 
óraadó). Stílusa: újkori, modern, talán szoc. 
Reál, vagy stílustalan, vagy inkább egyedi. A 
hódmezővásárhelyi 602-es is ilyennek épült 
később.

Kulcsát tehát akkor a Munkaügyi Miniszter 
adta át Veres Jánosnak, a szép új iskola kine-
vezett igazgatójának – akinek később fia is 
tanított itt. Üdvözletét küldte akkor, erre az 
alkalomra – újságban is megjelent – a még élő 
első igazgató, Huszák József is. Én akkor kap-
tam helyettesi kinevezést. Sokáig volt igazgató 
Rácz Lajos „bácsi” is, akinek fia „kis” Rácz 
Lajos szerszámkészítő szakoktató lett, aki már 
sajnos szintén nem él, akinek unokájáról kiváló 
sportolóként sokat olvasunk az újságokban. A 
Rácz név így még továbbra is sokáig fennma-
rad. Az enyémet lányom viszi tovább szintén 
ebben az iskolában testnevelőként. 

Közben a szép iskolaépület a növekvő tanu-
lólétszám miatt „új szárnyat”, épületet kapott a 
régi közgében. Így lett az anyaiskola „A” szek-
tor, az új meg a „B” szektor. Folyamatosan nőtt 
a nevelői létszám is, és én ebben a testületben, 
a legidősebbek közül „Magyar mami”-ként 
élhettem le életem legszebb negyedszázadát! 
Voltak még akkor többen óraadók is, akik kö-
zül a napokban távozott Bugner Irénke, aki 
fodrász szakrajzot oktatott, rajzszakos volt az 
akkori Kossuth téri iskolában, ahol én vele 
együtt tanítottam, és jöttem át ide, kedves isko-
lámba. Ez az iskola adott akkor legtöbb helyet 
– „régi pincéjében” az akkori „kisinasoknak2. 
Itt lenn a már átalakított rajztermében egy osz-
tályommal 47 éves találkozót tartottunk.

Új iskolánk elé az akkori KISZ-esek kis fe-
nyőket ültettek, ezek ma már elérték az épület 
magasságát. Az akkori és mai iskolát sok kép, 
emlékezetes írások, „nyírások” is megőrizték, 

amelyeket őriz már néhány album, és ezeket az 
iskolának adtam át megőrzésre, és felhaszná-
lásra.

Ezekben az időkben itt főleg a vasas szak-
mák oktatása folyt, de voltak építőipari szak-
mák: kőművesek, festők, akiknek később rend-
szerint osztályfőnökük is voltam! Leányom 
is örökölte ezt tőlem. De folyt női-férfi szabó 
oktatás, sőt órások, bádogosok is voltak, akik 
Szegedre jártak át szakelméletre. Később né-
hány szakma oktatása meg is szűnt. Ebben az 
épületben ma is színvonalas szakoktatás, elmé-
leti oktatás folyik, ami mára már sok új szak-
mával bővült. Élte ez az intézmény az A és B 
szintes képzést is, amely a szakmákat külön-
böztette meg „elméletigényesség” szempontjá-
ból, de ezzel megkülönböztette a tanulókat is. 
Szerencsére ez nem vált be – emlékeim szerint 
1 évet élt – meg is szüntették. Ma is így kellene 
nagyon sok esetben, talán még eredményesebb 
is lenne nevelésünk és oktatásunk.

Ez az iskola már sok reformot megélt. 1992-
ben már az új név is nagyon sok változást takar. 
A középfokú intézmény besorolás több gondot, 
de eredményt is jelentett. Az oktatási típus 
változásával változott az oktatás színvonala, 
az óraadók, főiskolát végzettek száma csök-
kent, nőtt viszont az egyetemet végzett nevelők 
száma. Az inasokból ipari tanulók, majd szak-
munkástanulók lettek. Ma már „estin” érettsé-
gizhetnek. Abban az én „akkori” időmben ez 
fordítva is volt, érettségizett tanulók jöttek „át” 
szakmát tanulni, Nagy Endre – aki már szintén 
nem él – festő tanítványom, majd később kol-
légám lett. Ma is 1000 körüli a létszám, de a 
szakmát tanulók létszáma – főleg az építőipar-
ban – jelentősen csökkent. Néhány szakmára 
már nincs is jelentkező!

Pedig napjaink igényei közé tartozna a „jó 
szakmunkások képzése, vissza kellene hozni 
a szakmunkásképzést … korunk befektetői 
keresik a jó szakmunkásokat.” (Horn Gyula) 
Nincsenek? Vannak, de kevesen. A munkára, 
a szakmára nevelés valahogyan csorbát szen-
ved, amit nagyon sürgősen ki kellene köszörül-
ni! De ehhez kellenek ma is a megbízható jó 
vasasok, építőipari szakmunkások, jól képzett 
autószerelők, de fodrászok és ügyes szabók, 
akik minden időben – igaz csodálatos gépekkel 
– takarékosan tudnak dolgozni, de hivatásuk-
nak is tekintik tanult szakmájukat, és nemcsak 
a kezükben, hanem a fejükben is megtalálható 
mindaz, ami ehhez szükséges a mai változó 
világunkban! De ezekről nagyon sok „pozi-
tív” dolgot olvashatunk mai újságjainkban. 
Én most csak a külföldi gyakorlati oktatásról, 
meghívásokról szólok. 

Eredményekben gazdag 2011-et kívánok!

Dr. Magyar Jánosné
nyugdíjas pedagógus

(folyt. köv.)

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk  

minden kedves érdeklődőt

A MAGYAR SZENT KORONA
EREJE, SZENTSÉGE ÉS 

MISZTÉRIUMA
című előadásra   

2011. április 27-én (szerdán)
17 órától
Előadó: 

Szántai Lajos művelődéstörténész, 
magyarságkutató

Helyszín: 
Művelődési Ház Nagyterme

(6635 Szegvár, Régiposta u. 1.)

Körzeti mezei  
diákolimpia

Szentes, 2011. 03. 24.
Szentes és a környező települések iskolái 

vettek részt, amelyen a Forray Máté Általános 
Iskola és a Szegvári Diáksport Egyesület fu-
tói nagyon szépen szerepeltek. Az összesített 
pontversenyben az iskolák között a 2. helyen 
végeztek, s jutalmuk egy szép kupa lett. Egyé-
niben és a korcsoportok közötti csapatverseny-
ben sem kellett szégyenkezniük, jutott érem 
mindenféle színből a lelkes futócsapatnak.
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Folytatás a 16. oldalon

Eredmények:
Fiúk:
2002-2003-ban születettek: 1. Szegvár /Bagi 

Endre, Horváth Attila, Bánfi Benedek, Szilvási 
Martin, Nagy Roland, Kozma Patrik/

Egyéniben: 1. Bagi Endre, 3. Horváth Attila, 

7. Bánfi Benedek
2000-2001-ben születettek: 2. Szegvár /

Barta Máté, Fenesi Szabolcs, Friedl Máté, Gé-
mes Máté, Ajtai László, Szilágyi Márk/

Egyéniben: 2. Barta Máté

1998-1999-ben születettek: 3 Szegvár /Biha-
ri Dániel, Kollár Krisztián, Bihari Tamás, Ka-
nalas Ádám, Kóródi Daniel, Kanalas Róbert, 
Kéri Gábor, Friedl László/

Egyéniben: 7. Bihari Dániel

1996-1997-ben születettek: 2. Szegvár /Pu-
lya Sándor Krisztián, Kovács Tamás, Klement 
László, Pintér Csanád, Csík Gergő,  Farkas 
Zoltán, Marton Attila/

Egyéniben: 4. Pulya Sándor Krisztián, 7. Ko-
vács Tamás, 10. Klement László

Lányok:
2002-2003-ban születettek: 7. Szegvár / Ka-

tona Renáta, Csurka Anett, Rácz Lea, Csányi 
Alexandra/

2000-2001-ben születettek: 4 Szegvár /
Szabó Janka, Pindzsulya Imola, Szabó Fanni, 

TORNA DIÁKOLIMPIA
Országos elődöntő, Kecskemét, 2011. 03. 21.

A Forray Máté Általános Iskola, a Szegvá-
ri DSE tornászlányai a megyei döntőn való 
szép szereplés után továbbjutottak az országos 
elődöntőre, ahol négy megye legjobb csapatai 
mérték össze tudásukat szekrényugrásban, 
gerendán és talajon. A szegvári lányok szépen 
helytálltak annak ellenére, hogy betegség mi-
att erősen tartalékosan állt ki mindkét korosz-
tályunk. 

I-II. kcs 7. Szegvár /Gráfik Vivien, Kollár 
Renáta, Szűcs Boglárka, Kunszabó Viktória, 
Szabó Boróka, Sípos Ilona/

III-IV. kcs. 5. Szegvár /Joó Vivien, Vígh Di-
ána, Ágoston Ágota, Szabó Janka, Dóczi Klau-
dia, Dudás Ágnes/

Szegvár, 2011. március 20.
Pólyáné Téli Éva

Balogh-Szabó Anna, Kollár Renáta/
Egyéniben: 5. Szabó Janka, 9. Pindzsulya 

Imola
1998-1999-ben születettek: 4. Szegvár /

Kovács Ágnes, Halasi Emese, Mihály Tímea, 
Rohály Alexa/

1996-1997-ben születettek: 2. Szegvár /
Gojdár Kamilla, Gyánti Bernadett, Vass Olí-
via, Ágoston Ágota, Joó Vivien, Molnár Enikő, 
Kukovecz Jázmin/

Egyéniben: 1. Gojdár Kamilla, 10. Gyánti 
Bernadett

Pólyáné Téli Éva

Teke hírek
Az 5.—10 helyért visszavágó
FTC – Szegvár 6 – 2 (3362 – 3290)
Bíró P. – Márton J. 1 : 0 (3:1, 586-554)
Tóth Z. – Bozó T. 1 : 0 (3,5:0,5, 627-555)
Budai Á. (Szabó N.) – Staberecz M. 0 : 1 
(1,5:2,5, 521-578)
Danóczy R. – Rácz J. (Rácz R.)  1 : 0 (4:0, 547-
486)
Aranyosi (Stréer) – Szabics K. 0 : 1 (1:3, 515-
571)
Bóka R. – Rakonczai T. 1 : 0 (3:1, 566-546)
Továbbjutott 9:5-tel az FTC.

Lendületben  
a karatésok

A tavalyi sikeres versenyévad és az azt köve-
tő rövid pihenő után elkezdődtek a 2011-es év 
versenyeire való felkészülések. Az első negyed 
év nagyon komoly feladatok és nehézségek 
elé állítja a gyerekeket és a szülőket egyaránt. 
Márciusban az edzőtáborok mellett két rendkí-
vül fontos versenyre készültünk.      

A Szentesen rendezett diákolimpiára ahol 
nemcsak versenyzőként hanem szervezőként 
és rendezőként is részt vettünk 26 fővel érkez-
tünk. Ezzel a létszámmal a legnépesebb csa-
patnak bizonyultunk

Az ország minden részéből 300-nál is töb-
ben érkeztek, hogy eldöntsék ki a legjobb az 
idén. Öt küzdőtéren folytak a küzdelmek ame-
lyek a jó szervezésnek köszönhetően gyorsak 
és pörgősek voltak. A bírók jól felkészültek a 
versenyre. Személy szerint nem találkoztam 
rossz döntéssel, óvással vagy reklamációval, 
csak szülői elfogultsággal, ami egy ilyen fel-
fokozott hangulatban elfogadható. A sorsolás 
volt akinek kedvezett volt akinek nem. Akadt 
olyan tanítványom kettő is,  akik 28 fős me-
zőnybe kerültek. Ez a létszám azt sejteti, hogy 
amennyiben elveszít egy küzdelmet akkor bú-
csúzik a versenytől. Ebben a kategóriában lett 
első Kurucsai Patrik és lett harmadik Száraz 
Csaba. Patrik a verseny megnyerésével és a 
küzdelmek során nyújtott elszántságával el-
nyerte a gyerek fiú korcsoport „Legharcosabb” 
különdíját, csakúgy, mint a később sorra kerülő 
Gojdár Kamilla a serdülő lányok között.

A díjazás messze meghaladta képzelőerőn-
ket. A győztesek eddigi életük talán legna-
gyobb serlegeit és trófeáit vihették haza és az 
oklevél is nagyon egyedi volt.
Végeredményeink:
Kurucsai Róbert 1
Gojdár Kamilla 1+legharcosabb különdíj 
Gojdár Csanád 1
Kurucsai Patrik 1+legharcosabb különdíj
Szűcs Boglárka 1
Mihály Tímea 1
Győri Martin 1           
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Kurucsai Ágnes 2
Erdei Daniella 2
Csillagkuti Jácint 2
Száraz Anita 2
Száraz Csaba 3
Szőke Soma 3
Szűcs Boglárka 3
Vígh János 3
Kosztolányi Lilla 3
Csatordai Csaba 3
Mihály Péter 3
Szeri Levente 3
Halasi Emese 3. 

Farsang kupa
(Aktuális számunkból kimaradt,  

elnézésüket kérjük. Szerk)
2010. február 19-én Mindszenten megrende-

zett farsang kupán vett részt Szegvár (U7)-es 
labdarúgó csapata. Részt vevő csapatok vol-
tak Mindszent Mocorgó „A” és „B” csapata, 
HSZATÁK (Szentes), Szegvár.

Nagyon jól teljesítettek Szegvár legfiatalabb 
labdarúgói. A torna első meccsét a HSZATÁK 
csapatával vívták. Itt magabiztos 4:0-ás szeg-
vári győzelem született. A második meccset a 
Mindszent „B” csapatával játszották. Ezen a 
meccsen sem maradtak alól. Itt 7:1-re nyertek.

Az utolsó, mindent eldöntő meccsen a Mind-
szent „A” csapata volt az ellenfél. Ők is meg-
nyerték mind a két meccsüket, hasonló képen, 
mint a szegváriak. Nagy küzdelem alakult ki 
a két csapat között. Egyik csapat sem tudott a 
másiknak gólt lőni. Végül is egy gól döntött 
sajnos a hazai csapat részére. Egy elkerülhető 
gólt kaptunk a meccs vége felé, amire már nem 
tudtunk válaszolni.

Ettől eltekintve sokat fejlődött a csapat. Biz-
tatóan nézünk a jövőre. 

A csapat tagjai voltak: Szilvási Martin, 
Szanyi Máté, Joó Antal Ármándó, Bihari Re-
gina, Lakatos Adrián, Bitó Márk.

Végeredmény                            
1. Mocorgó „A”
2. Szegvár
3. HSZATÁK
4. Mocorgó „B”
Edző: Szűcs Sándor

A rutinos harcosok mellett sok új kezdővel 
léptünk pástra akik közül 5-en érmet szerez-
tek. Biztos vagyok benne, hogy a közel jövő-
ben a többiek is pontszerzők lesznek. Akiknek 
most nem volt szerencséje, de becsülettel har-
coltak, Gémes Gergő, Szilágyi Márk, Nagy Ba-
lázs, Kukovecz Jázmin, Kulik Hunor és Kulik 
Koppány. 

Azért,hogy minden tanítvány mögött állt 
felkészítő köszönetet kell, hogy mondjak se-
gítőimnek Senpai Vastag Ferencnek, Kurucsai 
Róbertnek és Gojdár Jánosnak,valamint továb-
bi segítséget kaptam Gila Csabától, Gyapjas 
Benjámintól, Győri Martintól és Koulaouzos 
Dontól.

Erdei Sándor

Interkontinentális „kis” Világbajnokság: 9 arany!!! 
 Az írás címe is magáért beszél. A karaté-

sok megint szép sikereket értek el a budapesti 
WTKA „kis” Világbajnokságán. Március 25-
27 között rendezték meg ezt a nagyszabású 
versenyt, amelyre 25 ország, stílusonként 70-
80 fő adta le nevezését. A népes mezőnybe a 
Honkyokushin Karate Szövetség szegvári és 
mindszenti klubjai 20 fővel vett részt. A nem-
zetközi mezőnyben a magyar csapat felkészült-
sége, hamar kitűnt. A tavalyi olaszországi vi-
lágbajnokságon tapasztaltuk, hogy nincsenek 
felkészítve a gyermek kategóriában erőnlétileg 
a versenyzők. Ezen a versenyen is előfordult, 
hogy nem álltak ki a magyarok ellen. Sajnos a 
szervezésben nagyon sok javítani valót tapasz-
taltunk. A körülmények sem voltak a verseny 

nagyságához méltóak és ez nagymértékben 
rontotta a színvonalat. Az Oyama Dojo SE ta-
nítványai reggel 5-kor indultak a helyszínre. A 
9 óra helyett délben kezdődtek a mérkőzések. 
A gyermekek többsége nem reggelizett, hogy 
a nevezési súlycsoportba bele férjenek. A mér-
legelés után sem lehetett jól lakni, mert a kor-
osztályokat nem sorrendben szólították. Volt 
olyan korcsoport aki du.4-kor lépett küzdőtér-
re, de addigra már agyon idegeskedve teljesen 
felborult bioritmussal rendelkeztek a gyerekek. 
Ez sajnos kihatással volt a teljesítményükre, de 
még így is tisztességgel és becsülettel helytáll-
tak. Akik viszont kedvező időben elkezdték a 
küzdelmeket nagyon szép eredményeket értek 
el.  Erdei Sándor

Folytatás a 15. oldalról

Első helyezettek: 
Kurucsai Róbert
Kurucsai Ágnes
Kurucsai Patrik
Gojdár Kamilla
Gojdár Csanád
Száraz Csaba
Száraz Anita

Szűcs Boglárka
Erdei Daniell
Második helyezettek:
Győri Martin
Szűcs Bianka
Kulik Hunor
Kulik Koppány
Csillagkúti Jácint

Gémes Gergő
Szilágyi Márk 
Kukovecz Jázmin
Harmadik helyezett: 
Halasi Emese
Negyedik helyezettek: 
Vígh János
Szőke Soma 


