
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXVIII. évfolyam 7. szám

2015. július

Purgel Zoltán: Pipacsok a gátoldalban

Purgel Zoltán: Csónakázás a Kurcán

Muzsik Sándor: Szegvár a vizek falva

Rajki Miklós: Látni
Úgy szeretném felkutatni,
Körbevinni, megmutatni
Mindent, ami szép,
Miben szíved-lelked gyönyörködnék.

Annyi szép van.
Annyi kis csoda.
Nézz ide, nézz oda,
Mi minden, mi szépnek otthona.

Egy bokor, vagy egy kis virág.
A fa, a fán meg egy ág.
Az ágon az éneklő madár.
Messze nézve, a végtelen határ.

Torony, mi a keresztet hordozza,
Harang, mi épp a delet harangozza.
Ember, ki megpihen,
Gyermek, ki hófehér, szívében-lelkében.

Ott egy pár, csókba forrva.
Eggyéváltan, boldog álmodozva.
Folyó, mi alattad folyik el,
Sirály, mi sikoltva ér vizet.

Vízen a híd, mi átvezet,
Kedvesed, ki fogja a kezedet.
Szellő, mi estfelé simogat,
Az éjszaka, mi szétválaszt napokat.

Ugye mennyi a szép?
Csak látni kell,
S magunkkal
Szívünkben vinni el.

Úgy szeretném megmutatni!
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Fejősné Csentes Klára

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, mély bánatunkban 

osztoztak.
Külön mondunk köszönetet a Forray 
Máté Általános Iskola dolgozóinak, a 
Kurca-parti Óvoda kollektívájának, 

szomszédoknak, ismerősöknek és min-
den szegvári polgárnak, akik bármilyen 
formában próbáltak a családon segíteni.

Hálásan köszönjük a szentesi kórház 
Onkológiai osztály valamennyi dolgo-
zójának áldozatos munkáját. Megkö-
szönjük a plébános úr szép búcsúbe-
szédét, Ternai József lelkiismeretes 

munkáját. 

Gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Salánki Józsefné 
Orosz Julianna

halálának 10. évfordulójának 
alkalmából.

Szerető férje, 
lányai, vejei, unoká

Megemlékezés
„Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,

nyugodalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint egy pillanat,

de emléked szívünkben örökre megmarad.”

Szomorú szívvel emlékezünk

id. Joó Ferenc

halálának második évfordulóján.
A jó Isten irgalmából 
nyugodjék békében.

Felesége és családja

Családi események
2015. május
(Összeállította: 

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Ajtai Róbertnek és Kondor Ka-
talinnak (Bercsényi u. 10.) DÁVID, Dudás 
Szabó Róbertnek és Bárány Angélának (VI. kt. 
17.) ÉLI

Házasságkötések: Dobai János Sport tér 
2. szám alatti lakos és László Kitti nagytőkei 
lakos; Pintér László András és Zombori Lili 
Köztársaság u. 16 szám alatti lakosok.

Halálesetek: Szabó Pálné Robotka Nagy 
Anna Táncsics M. u. 15. (85 éves), Fejősné 
Csentes Klára Kórógy u. 21. (50 éves), Váczi 
Gáborné Kiss Ilona Kórógy u. 2. (61 éves), 
Bacsa Éva Margit Árpád u. 11. (52 éves), 
Sztojka Mihály Esze T. u. 21. (69 éves)

Képviselő-testületi tagok az alábbi 
időpontokban fogadóórán várják a 
lakosságot a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Augusztus 4-én kedden 17-18 óráig, majd 
minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Puskásné Halál Ágnes
Augusztus 12-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hó szerdán 17-18 óra, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Augusztus 5-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Augusztus 6-án csütörtökön 17-18 óráig, 
majd minden hónap első csütörtökjén 17-
18 óráig

Tóth Péter
Július 15-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők minden hétfőn 15-16 óra, 
csütörtökön 15-16 óra között a művelődési 
házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, 
cikket, személyes megemlékezést, stb. a mű-
velődési ház munkatársai is fogadnak. 

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

LAPZÁRTA
2015. július 29. (szerda) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe. 

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz 

szállítás!
szerda 8-18 óráig

a hét többi hétköznapján  
7-8-ig, 17-18-ig

szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is 
rendelhető!

PB-Gáz a napi legkedvezőbb áron.

Mindig a piros autóról.

Telefon: 
06-20/252-6142
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Folytatás a 6. oldalon

Lukács Istvánné alpolgármester tisz-
telettel köszöntötte a testületi ülésen 
megjelenteket. Elmondta, Gémes László 
polgármester megyei közgyűlésen van 
Szegeden, így az ülésen nem tud megje-
lenni, Határné Bottyán Erika képviselő 
jelezte, hogy később érkezik. 

1. napirend: Beszámoló a Kurca-parti 
Óvoda 2014. évi munkájáról

Lukács Istvánné alpolgármester elő-
terjesztette a Kurca-parti Óvoda 2014. 
évi munkájáról szóló beszámolót (3. 
sz. melléklet). Megkérdezte Csurka 
Zoltánné óvodavezetőt, van-e kiegészíté-
se az anyaggal kapcsolatban?

Csurka Zoltánné óvodavezető el-
mondta, az írásos beszámolóhoz nincs 
kiegészítése.

Lukács Istvánné alpolgármester átad-
ta a szót az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális Bizottság elnökének.

dr. Vigh-Molnár Henriett elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság megtárgyalta a Kurca-
parti Óvoda 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót. A bizottság nevében köszö-
netét fejezte ki az óvodavezetőnek és 
az intézmény valamennyi dolgozójának 
lelkiismeretes munkájáért. A bizottság a 
beszámolót elfogadásra javasolta.

A képviselő-testület részéről kérdés, 
vélemény nem hangzott el.

Lukács Istvánné alpolgármester 
megköszönte az intézményvezető és az 
óvodai dolgozók egész éves munkáját. 
Felkérte Csurka Zoltánné óvodavezetőt, 
tolmácsolja munkatársai részére a képvi-
selő-testület köszönetét.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 
beszámolójával és működésével kapcso-
latban az alábbi döntéseket hozta:

1. A Kurca-parti Óvoda beszámoló-
ját elfogadja. Elismerését és köszönetét 
fejezi ki az intézményben folyó magas 
színvonalú oktató-nevelő munkáért.

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján az intézmény heti nyitva-
tartási idejét az alábbiak szerint határoz-
za meg: hétfőtől-péntekig minden nap 
6.30-17.00 óráig tart nyitva, éves szinten 
zárva tart: július 1-31. napjáig.

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének,  
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2015. május 28-án tartott nyílt üléséről
3. A nemzeti köznevelésről szóló tv. 83. 

§ (2) bekezdés d. pontja alapján az óvodai 
csoportok számát a 2015/2016-os nevelé-
si évre 6 csoportban határozza meg.

4. Alkalmazotti létszámot 2015. szep-
tember 1. napjától: 13 fő főfoglalkozású 
pedagógussal,  16 fő főfoglalkozású 
egyéb alkalmazottal, összesen: 29 fővel 
határozza meg.

2. napirend: Tájékoztató a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti iskola 2014. évi munkájáról

Lukács Istvánné alpolgármester elő-
terjesztette a Szegvári Forray Máté Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2014. évi munkájáról szóló tájé-
koztatóját (4. sz. melléklet). Megkérdez-
te Bernáth Ildikó igazgatót, van-e kiegé-
szítése az anyaggal kapcsolatban? 

Bernáth Ildikó igazgató megköszönte 
a képviselő-testületi ülésre szóló meghí-
vást. Elmondta, nem tekinti teljesen le-
zártnak az iskola munkájáról szóló tájé-
koztatót, hiszen most készülnek az éves 
zárással, valamint egy nagyobb volume-
nű pályázaton is dolgoznak. Elmondta, 
az anyagban nem tért ki a diákönkor-
mányzat sokrétű munkájára. Rendszere-
sen segítik a diákokat, a rendezvények 
szervezésében is részt vesznek. Elindult 
az iskolában az életpálya modell. Tájé-
koztatásul elmondta, hogy jelenleg az 
iskolában egy fő mesterpedagógusi fo-
kozattal rendelkező pedagógus, 1 főnek 
megtörtént a minősítése, 1 főnek a minő-
sítése folyamatban van. Őszre várhatóan 
még 3 fő pedagógust fognak minősíteni. 
Ezen kívül 8 fő jelezte, hogy elkészíti 
a portfoliót és szeretné a minősítést el-
végezni. Elmondta, nehéz volt az év, 
nagyon sokat dolgoznak az iskolában. 
Megelégedetten látja, hogy munkatársai 
mindent megtesznek azért, hogy a magas 
szintű pedagógiai kultúra minél megala-
pozottabb legyen az iskolában.

Lukács Istvánné alpolgármester meg-
köszönte Bernáth Ildikó igazgatónak a 
szóbeli kiegészítést. Megkérdezte, van-e 
kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, 20 tanuló zeneművészeti ok-
tatásban vesz részt, illetve szakkör kere-
tében működik a furulyaoktatás. A kettő 
ugyanazt jelenti? A furulyán kívül van-e 
más zeneművészeti oktatás? 

Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az 
alapfokú művészeti iskolában hivatalosan 
furulya oktatás nincs. Az iskolában egy pe-
dagógiai asszisztens önszorgalomból mű-
ködteti a furulya szakkört, de ennek nincs 
köze az alapfokú művészeti iskolához. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képvise-
lő megkérdezte, az alapfokú művészeti 
képzés miben nyilvánul meg? 

Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az 
alapfokú művészeti képzés szintetizá-
toron történő tanításból áll. 2015. évtől 
bekapcsolódott a zongora és néptánc ok-
tatás. 

Több kérdés, hozzászólás a képviselő-
testület részéről nem hangzott el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Forray Máté Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Iskola 2014. évi munkájáról szóló 
tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte az intézményben folyó 
munkát, a tájékoztató elkészítését.

3. napirend: Beszámoló a Szegvári 
Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény 2014. évi munkájáról

Lukács Istvánné alpolgármester elő-
terjesztette a Szegvári Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény 2014. 
évi munkájáról szóló beszámolót (5. sz. 
melléklet). Megkérdezte Pintér Lászlóné 
intézményvezetőt, van-e kiegészítése az 
anyaggal kapcsolatban? 

Pintér Lászlóné intézményvezető el-
mondta, az írásos beszámolót nem kíván-
ja kiegészíteni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy győzi az intézmény a 
kerékpáros ételkiszállítást? Hányan vég-
zik ezt a tevékenységet? 

Pintér Lászlóné intézményvezető el-
mondta, beszámolója a 2014. évről szól. 
Akkor még a szolgáltató gépkocsijával 
hordták az ebédet. Azokhoz a szemé-
lyekhez mentek kerékpárral, akik más 
szolgáltatást is igényeltek. Ez akkor kb. 3 
főt jelentett. 2015. januártól kerékpárral 
hordják az ebédet. Hozzátette, közmun-
kások nélkül ezt nem tudják megoldani. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, az intézménynek nagyon sok 
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni 
az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívó-
szám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 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, ünnepnap 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. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
július 6-10. hétfőtől péntekig 7.30-11.30
július 13-17. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 
július 20-24. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
július 27-31. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra

Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  
9.30-10.30 óra

Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.

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 és  13-14 óráig
Csütörtök    8-12 és  13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd 8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

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

Posta nyitva tartása
hétfő 8-12 12.30-16 óráig
kedd 8-12 12.30-16 óráig 
szerda 7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök 8-12 12.30-16 óráig
péntek 8-12 12.30-15 óráig 

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Ügyfélszolgálati Iroda
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma: 06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Horváth István 06-30/408-4016

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgálta-
tó Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének 
telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-
334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-
80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-
334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődé-
si ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig
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KÉZMŰVES TÁBOR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Alighogy véget ért a tanév, meg is kez-

dődött a szegvári nyári táborok sora, még-
pedig június 22-26 között, ugyanis ekkor 
került megrendezésre a Kézműves Tábor a 
Művelődési Házban. 

Mind az 50 résztvevő gyermek csendes, 
halk szavú, egész nap egy helyben ülő tí-
pus volt, így hangos szó nélkül, unalmasan 
telt ez a hét… valahol máshol. Ide azonban 
többnyire energiától duzzadó, pörgő-forgó 
örökmozgók jelentkeztek, akik alaposan 
kivették a részüket a programokból, és 
nem hagyták elszunnyadni a szervezőket.

Volt itt minden (messze a teljesség igénye 
nélkül sorolom, mert Vera néni fejbe vág 
egy fakanálbábbal), hajfonástól a gyöngy-
fűzésen keresztül a fafaragásig, rongysző-
nyegek, hőlégballonok, hűtőmágnesek, 
tolltartók készültek, néztünk rajzfilmet, 
bábelőadást és nagyokat egymásra. Vol-
tunk vadászkiránduláson, kincskeresésen 
és padlón, nevetéstől és fáradtságtól egy-
aránt. Szerepelt a programban agyagozás, 
horgolás, nemezelés, valamint agyalás, 
hogy mi minden történt még itt a héten?! 
Fölös energiát (volt több raklapnyi) torná-
val, focival, pingponggal, csocsóval, rohan-
gálással vezettünk le, miközben minden 
délelőtt és délután sültek a palacsinták, fán-
kok, tyúklábak, kalácsok. Az időjárás nem 
mindig kedvezett nekünk, de nagyvonalú-
an tudomást sem vettünk róla, és hozzáál-
lásunk elnyerte méltó jutalmát: a táborzáró 
szalonnasütésre ragyogó napsütésben ke-
rülhetett sor. Most jöhet némi csillámtetkó-
súrolás, illetve fül-orr-gégészet a remekül 
sikerült nádsípoknak köszönhetően.

Nagyon köszönjük a segítséget minden-
kinek, aki bármilyen formában segítséget 
nyújtott eme kiváló rendezvény megszer-
vezéséhez és lebonyolításához (képek 
nagyobb mennyiségben az Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intézmény 
facebook-oldalán)!

Pöszmet Zsolt
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A 3. oldal folytatása kolat, nagyon rossz állapotban vannak a 
nyílászárók. Hozzátette, az elvándorlásnak 
egyik okozója az lesz, hogy nem megfelelő 
körülmények között tanulnak a gyerekek. 
Az épület nagyon régi, nagyon rossz álla-
potban van. Kérte a képviselő-testületet, 
ezt tartsa szem előtt. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, egy összegben közlik le a tá-
mogatás összegét? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, egy 
összegben közlik a támogatás mértékét. Az 
önkormányzatnak adatszolgáltatást kellett 
nyújtania a számításokhoz. Hangsúlyozta, 
a képviselő-testület mindig is szívügyének 
tekintette az általános iskolát. Törvényi vál-
tozással az általános iskolák állami fenntar-
tásba kerültek. Látni kell, hogy megváltozott 
a költségvetés szerkezete. Általános iskolai 
oktatásra az önkormányzat támogatást nem 
kap. Szociális területre, a közművelődésre, 
az óvodára kapunk támogatást, de az sem 
elég. A szűkös lehetőségek mellett azon lesz 
a képviselő-testület, hogy ésszerű és min-
denki számára megfelelő döntést hozzon. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő el-
mondta, korábban voltak olyan iskolák, 
akik pályáztak iskola felújításra. Várha-
tó-e, hogy a későbbiekben lesz erre lehe-
tőség?

Tóth Péter képviselő elmondta, tudja, 
hogy idén már lesz kiírva iskola felújítá-
sára pályázat. Elmondta, csatlakozik az 
iskolaigazgató által elmondottakhoz. Tény, 
hogy az iskola épülete nagyon rossz álla-
potban van. Mindenki azt gondolta, amikor 
a KLIK átvette az iskolát, hogy minden 
meg fog változni. Ezzel szemben olyan hi-
ányosságok vannak, amely korábban nem 
volt tapasztalható. Elvándorlás most is van 
az iskolánál. Kérdéses, hogy pályázat be-
nyújtásakor hogyan tudja az önkormányzat 
az önerőt biztosítani. 

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, az iskola épülete felújításra szorul. 

Bernáth Ildikó igazgató elmondta, el 
kell gondolkodni azon, hogy mi fog történ-
ni, ha történetesen az ÁNTSZ életveszé-
lyessé nyilvánítja az épületet? 

Több hozzászólás a képviselő-testület ré-
széről nem hangzott el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola működtetési feladatainak 
ellátása tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:

1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 
a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében fog-
laltak alapján az önkormányzat rendelke-
zésére álló saját és átengedett bevételek 

terhére, a saját tulajdonában álló – az álla-
mi intézményfenntartó központ által fenn-
tartott – köznevelési intézmény (Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola) feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon működtetését nem 
képes vállalni.

2. A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a mentesítési kérelem, a 
jelen határozat 1. sz. mellékelte szerinti 
szándéknyilatkozat, valamint a szükséges 
adatlapok aláírásával.

Lukács Istvánné alpolgármester elő-
terjesztette az Önkormányzati rendelet az 
avar és a kerti hulladék égetésének szabá-
lyairól szóló írásos anyagot (7. sz. mellék-
let). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegy-
ző asszonynak.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az 
április 23-i képviselő-testületi ülésen vető-
dött fel a kerti hulladék és az avar égetésé-
re történő rendelet megalkotásának igénye. 
Erre vonatkozóan elkészítette a rendelet-
tervezetet. Kérte a képviselő-testületet, 
mondják el véleményüket az anyaggal 
kapcsolatban. 

Kérdés, vélemény a képviselő-testület 
részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület megalkotta a 8/2015. 
(V.28.) Önkormányzati rendeletét az avar 
és kerti hulladék nyílt téri égetésének sza-
bályairól.

Lukács Istvánné alpolgármester meg-
kérdezte, van-e valakinek egyéb szóbeli 
előterjesztése, kérdése?

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
megkérdezte, hogy a Kurca-parti Óvodánál 
mikor kerül sor a szennyvízcsatorna háló-
zat csatlakoztatására? 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmond-
ta, a szennyvízcsatorna hálózat rákötésé-
re a nyári szünetben kerül sor, július 1-je 
után, a szükséges engedélyek beszerzése 
megtörtént. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a lakos-
ságot érdekelné, mennyibe került a telepü-
lésen a csatornázás?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
addig, amíg a projekt nincs lezárva, nem 
lehet megmondani az összeget. Jövőre 
mindenkinek lejár a lakáskassza szerződé-
se. 

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, a polgármesteri kabinet munka-
társai kigyűjtötték és kiértesítették azokat 
a személyeket, akik még nem fizették meg 
a hozzájárulást. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, mi-
kor kerül sor az utak aszfaltozására?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
aszfaltozott egy cég. A Köztársaság utca 
elejét már felújították. Több helyen végez-
tek felújítást. 

feladatot el kell látnia. Nagyon igényesnek 
tartja a beszámolót. 

Lukács Istvánné alpolgármester felkér-
te dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági el-
nököt, ismertesse bizottsága javaslatát.

dr. Vigh-Molnár Henriett elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság megtárgyalta a Szegvári 
Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény 2014. évi munkájáról szóló beszá-
molót. A bizottság köszönetét fejezi ki az 
intézményvezetőnek és az intézményben 
dolgozóknak lelkiismeretes munkájáért. A 
beszámolót a bizottság elfogadásra java-
solta. 

Lukács Istvánné alpolgármester meg-
köszönte Pintér Lászlónénak az intézmény 
egész éves munkáját. Megkérte, adja át 
munkatársainak a képviselő-testület köszö-
netét. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény mun-
kájáról szóló beszámolót elfogadta. 

Köszönetét fejezte ki az intézményben 
folyó magas színvonalú munkáért. 

4. napirend: Egyéb előterjesztések
Lukács Istvánné alpolgármester előter-

jesztette a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola működtetési 
feladatainak ellátására vonatkozó írásos 
anyagot (6. sz. melléklet). Átadta a szót 
Gyömbér Ferencné jegyző asszonynak. 

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola működtetési feladatainak 
ellátására vonatkozó írásos előterjesztést. 

Elmondta, 2013. január 1-jétől, az óvo-
da kivételével az állam gondoskodik a 
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Az 
önkormányzat korábban számítást végzett 
a működtetés összegére vonatkozóan. Ak-
kor még lényegesen nagyobb létszámmal 
dolgozott a technikai személyzet és a nap-
elemes rendszer sem működött, amely a re-
zsiköltségeket némileg csökkenti. Előttünk 
álló feladat a szennyvízhálózatra történő 
csatlakozás. Javasolta a határozati javaslat 
elfogadását.

A támogatás összegének ismeretében 
fog a képviselő-testület dönteni arról, hogy 
tudja-e vállalni az iskola működtetését. 

Bernáth Ildikó igazgató elmondta az 
iskola a szegvári embereké. Kérte a kép-
viselő-testületet, tekintse szívügyének az 
iskolát. 

A KLIK pár éves működése alatt bebi-
zonyította, hogy az iskola működtetését a 
legminimálisabb szinten sem tudja meg-
oldani. Vannak olyan tantermek, ahol alig 
égnek a villanyok, hullik a plafonról a va-
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Tóth Péter képviselő elmondta, lakos-
sági kérést tolmácsol. Megkérdezte, hová 
használták fel a régi tekepályán lévő tér-
burkolót?

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 
egy részét az óvodánál és iskolánál hasz-
nálták fel, másik részét a Vangel telepen 
tárolják.

Tóth Péter képviselő elmondta, lakosok 
fordultak hozzá egy kéréssel. A volt ken-
dergyár belső portáján lévő lakóházakban 
5 család lakik. Amíg a kendergyár üzemelt, 
rajtuk keresztül kapták a villanyáramot, vi-
zet. A kendergyár tulajdonosa azt szeretné, 
ha a lakóházak külön vezetéket építenének 
ki és nem kapcsolódnának a gyárhoz. A la-
kók azt mondták, hogy júliusban elzárják 
a vízvezetéket is. Ártézi vizük nincs, az 
ivóvizet a porta melletti vezetékből nyerik. 
Az önkormányzattól felszólítást kaptak a 
csatorna bekötésére. Megkérdezte, ki le-
hetne-e építeni oda vízvezetéket? 

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, a kendergyári lakásoknál kis házi 
átemelővel lesz megoldva a szennyvízbe-
kötés. Az Alföldvíz Zrt kiépíti ott az ivó-
vízvezetéket is. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, van-e arra lehetőség, hogy a Hu-
nyadi J. u. és Rozmaring u. csatlakozásánál a 
vízelvezető árok kitisztítása után az árkot be-
tonlapokkal kirakják? Lakossági kérés, hogy 
idén még tartsanak egy közmeghallgatást.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
közmeghallgatást a képviselő-testületnek 
egy évben egyet kötelező tartani, ez már 
megvolt. Amennyiben a testület úgy dönt, 
hogy még egyet tart, lehetséges, vagy falu-
gyűlés is tartható. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megmutatott egy színes szórólapot, melyen 
az áll, hogy szombati napon a piactéren 
árusítás lesz. A képviselő-testület előző 
ülésén elfogadott egy új piaci működésről 
szóló rendeletet. Úgy látja, hogy a rendelet 
nincs betartva. Erre záros határidőn belül 
megoldást kell találni. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
nem látta a szórólapot, az árus nem telefo-
nált az önkormányzathoz, nem kért enge-
délyt az árusításhoz. A piac nyitva tartása 
ki van táblázva. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő el-
mondta, mivel az árus nem kért engedélyt 
az árusításra, akkor őt az említett szombati 
napon meg kell büntetni.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
nincs olyan munkatárs, akit munkaszüneti 
napokon kiküldhetne a piacra, mert nincs 
sem közterület felügyelő, sem piacfelügye-
lő alkalmazva. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képvise-
lő azt mondta, az üzemeltetőtől valakit ki 
lehet küldeni. Hozzátette, a piacon nincs 
rend.

Tóth Péter képviselő elmondta, a piac-
rendeletet be kell tarttatni. 

Határné Bottyán Erika képviselő el-
mondta, a vállalkozók azzal támadják, 
hogy a képviselő-testület miért nem tud 
olyan rendeletet hozni, hogy egy héten egy 
napon legyen csak piac. Látja, hogy mindig 
más árusok vannak a piacon, a lakosságnak 
igénye van az ott árult portékákra, nem 
mindenki tud vidékre elmenni piacra.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
minden árusnak szóltak, hogy megválto-
zott a piac nyitva tartása. Úgy gondolja, a 
nyitva tartás be is van tartva. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérte, 
hogy háza faláról szereljék le az időmérő 
órát. Elmondta, a képviselő-testület a költ-

ségvetés tárgyalásakor felvetette, hogy a 
civil szervezetek az év második felében 
esetleg kaphatnak támogatást. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a 
nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
ülésezni kell a testületnek. A rendkívüli 
ülésre előkészíti az anyagot.

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, minden képviselőt szeretettel vár 
a nyári rendezvényekre. Július 25-én kerül 
megrendezésre a Tófesztivál, a falunapok 
időpontja pedig augusztus 20.  

Egyéb előterjesztés, hozzászólás a kép-
viselő-testület részéről nem hangzott el.

A képviselő-testület személyt érintő 
ügyek tárgyalását zárt ülés keretében foly-
tatja.

Szegvári Ízek Fesztiválja 
FALUNAP

Szegvár legnagyobb rendezvényére a hagyományokhoz híven 
2015. augusztus 20-án kerül sor a sportpályán

PROGRAM ELŐZETES:
Délelőtt:

- Öregfiúk focimérkőzés (Mindszent-Szegvár)
- Íjászat, paintball
- Kutyasuli bemutató
- Baráti társaságok főzőversenye
- Futóverseny

Délután:
- Kiállítás nyílik a Szélmalomban és környékén – „Nemzetünk szegvári lovas 

hagyományai” címmel
- Hagyományőrző lovas kocsi, lovas felvonulás
- A szegvári óvodások fellépése
- Kelet Lányai hastánc bemutató
- Gyermekprogramok
- Ingyenes vércukor, vérnyomásmérés
- Fánk és kürtőskalács sütés
- Nótadélután, fellép a Bazsa Mári Népdalkör és a Magyar Nóta Klub
- Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület bemutatója
- Kyokushin karate bemutató, Nippon Zengo
- Ünnepi műsor, kenyérszentelés, kitüntetések átadása
- SZTÁRVENDÉG: BEBE
- A Dobbantó Néptánccsoport bemutatója
- Nótás Jana énekel
- Ajándéksorsolás
- TŰZIJÁTÉK a Gyenes KFT szervezésében
- Az erdélyi testvértelepülésünk műsora
- Sátorbuli a Twinners zenekarral

Kirakodóvásár, Gyenes büfé, ingyenes ugrálóvár, csúszda, kisvasutazás
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, Polgármesteri Kabinet
Lukács Istvánné
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NE FÉLJ CSAK HIGGYJ!

Amikor Jézus a bárkával ismét átért a túlsó 
partra, a tó partján nagy tömeg sereglett köré. 
Ekkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga 
elöljárója, s mihelyt meglátta, lába elé borult, 
és igen kérte: „Halálán van a lányom. Gyere 
el, tedd rá kezedet, hogy  meggyógyuljon és 
éljen.” El is ment vele. Nagy tömeg kísérte, ott 
tolongtak körülötte.

Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójá-
nak házából jöttek és közölték: „Meghalt a lá-
nyod. Minek fárasztanád tovább a Mestert?” A 
hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga 
elöljáróját: „Ne félj, csak higgy!” Péteren, Ja-
kabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül sen-
kinek nem engedte meg, hogy vele menjen. 
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy 
sírást-rívást, sok siratót, jajgatót találtak ott. 
Bement, s így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok 
itt, mit sírtok? A kislány nem halt meg, csak 
alszik.” Erre kinevették. Ő azonban mindenkit 
kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját, 
anyját, s kísérőivel együtt bement abba a helyi-
ségbe, ahol a kislány feküdt. Megfogta a kis-
lány kezét, s így szólt hozzá: „Talita kum”, ami 
annyit jelent: „Kislány, parancsolom, kelj föl!” 
A kislány fölkelt, és elkezdett járkálni. Tizen-
két éves lehetett. A nagy csodálkozástól azt se 
tudták, hová legyenek. (Mk 5,21-42)

Nem könnyű vigasztaló szavakat mondani 
Jairusnak, aki elveszítette legdrágább gyere-
két, 12 éves lányát. Mi emberek nem tudunk 
igazi vigasztalást adni. Ha önmagunk erejére 
támaszkodva próbálunk vigasztalni és nem az 
Istentől várjuk a vigasztalást, erőtlenek és üre-
sek a szavaink. Egyedül akkor telik meg tarta-
lommal, ha Jézus mondja ki, ha ő mondatja ki 
velünk. Egyedül ő képes arra, hogy vigasztal-
jon, reményt és megnyugvást adjon. Az ő szava 
alapján támadhat hit az emberben. Ha ő mond-
ja, ő üzeni másokon keresztül a számunkra, 
belekapaszkodhatunk szavába és bízhatunk 
benne, hogy velünk van, és nem kell félnünk. 
Ez lehet az egyedüli reménységünk, járjunk 
bármilyen nagy fájdalomban is.

Amikor a kislány beteg volt, még volt re-
mény. Amikor haldoklott, csak az utolsó szikra 
maradt, az is csak azért, mert Jézusért ment 

a kislány apja. A „meghalt” üzenet elvette az 
utolsó sugarat is. Ekkor mondta Jézus: Ne félj, 
csak higgy!

És én most éppen arról szeretnék beszélni, 
hogy az élő Jézus hatalma megnyugtat és fényt 
derít életünk sötét területeire. 

Életünk vándorútja bizony néha nagyon sö-
tét völgybe tér. Óh, mennyi titkos, vagy már 
nem is titkolható baj, szomorúság, szenvedés 
van az emberek életében! 

Egyik helyen egy szétbomló családi élet 
zűrzavara! Milyen boldogan kezdődött pedig. 
De egyszer csak beborult az ég fölötte, vihar 
kerekedett, mintha földrengés rázta volna meg 
a házat, s most a sérült lelkek a romok között 
keseregnek: hová jutottunk, mi lett belőlünk! 
Beteg a családi élet! 

Másik helyen egy régi bűn emléke vet sötét 
árnyékot az útra. Titkos hűtlenség a házastárs 
ellen, nem tudja senki, mégis fáj, keserű mér-
ge még a tiszta családi örömet is megronthatja. 
Beteg a lélek.

A félelem, az a szorongó érzés, mintha alá-
aknázott területen járna az ember, nem mer 
örülni semminek, minden pillanatban a leve-
gőbe repülhet minden, amiért élt, dolgozott. 
Vagy az, hogy a család egyik tagja beteg, szen-
ved, veszedelemben van, mint itt Jairusnál. 

Hiába van előkelő, magas állása Jairusnak, 
mit ér most azzal? Hiába veszi körül tisztelet, 
megbecsülés az emberek részéről, nem tudnak 
segíteni! Hiába van pénze, vagyona: nagyobb 
itt a baj, mint a pénz hatalma! Valaki a halá-
lán van. Reménytelenül kezd besötétedni az 
út! Óh, csak ez az ijesztősötétség ne volna, de 
boldogan lehetne élni az életet! És mégis jó ez a 
baj valamire! Jairust mindenesetre ez a baj vit-
te oda Jézus elé. Íme ezt olvassuk: „Ekkor oda-
jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga elöljáró-
ja, s mihelyt meglátta őt, a lába elé borult, és 
nagyon kérte: Halálán van a lányom. Jöjj, tedd 
rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” 

Ahhoz, hogy ez megtörténhessék, ahhoz, 
hogy egy gazdag, előkelő főember, a zsinagó-
ga feje föladja azt az ellenállást, amit szinte 
hivatalánál fogva képviselnie kellett Jézussal 
szemben, és térden állva elismerni Jézus iste-
ni hatalmát, ehhez mondom, az kellett, hogy 
egyetlen kis gyermeke halálos veszedelembe 
kerüljön. 

El kellett érkeznie életének egy olyan pont-
jára, ahol már nem segít a tekintély, a hatalom, 
a vagyon, - ahol megtörik minden büszkeség, 
megszűnik minden póz, ahol már nem számít, 
hogy mit mondanak az emberek, - ahol már 
csak egyetlen lehetőség van: leborulni és kö-
nyörögni! Könyörögni!

De hát nem így van-e ez mivelünk is? Ah-
hoz, hogy Jézus Krisztus élő valóságát igazán 
vágyakozó szívvel keressük, hogy a hozzá 
intézett imádságaink átforrósodjanak, ahhoz, 
hogy Istenre egyáltalán igazán rátaláljunk: ne-
künk is mindig újra előbb el kell jutnunk a saját 

emberi erőfeszítéseink és képességeink végső 
határára. Nincs a világon még valami, ami úgy 
odahajt egy embert Krisztushoz, mint éppen a 
baj, a testi vagy lelki szenvedés. 

Hiszen mindnyájan ismerjük azt az embe-
ri hitványságunkat, amíg minden jól megy, 
amíg életünk egén derűsen süt a nap: nem 
életszükséglet számunkra Jézus közelsége, se-
gítő kegyelme. Mindig újra azon kapjuk rajta 
magunkat, hogy Isten életünk bizonyos szaka-
szain át közömbös és nagyon is nélkülözhető 
számunkra. 

És csak akkor hívjuk Őt, amikor sürgősen és 
nélkülözhetetlenül van reá szükségünk. Az Úr 
képes nagy szomorúságot okozni, halálos ré-
mületet támasztani, csak eljussak odáig, hogy 
térdre boruljak. Mert ha már ott térdel valaki 
Krisztus lábai előtt, akkor már nincs baj többé! 
Ez történt Jairussal is. 

És azóta de sok Jairus áldja Őt azért a bajért, 
amelyben igazán rátalált végre a Megváltó Is-
tenre!

A bajban fordulunk igazán Isten felé, a sötét-
ségben keressük Jézus hatalmát. De a vigasz-
taló ebben a történetben éppen az, hogy Jézus 
ilyenkor is elfogad. 

Nem mondja a bibliai Jairusnak, sem a mai 
Jairusoknak, hogy „No lám, ugye csak ilyen-
kor találsz meg te is engem, most azután ugye 
könyörögsz, hogy segítsek rajtad?!” 

Nem kérdi, ki voltál te Jairus, hogyan éltél 
eddig, érdemes vagy-e arra, hogy szóba álljak 
veled? Nem! Minderről szó sincs a történetben. 
Hanem mit tett Jézus? Íme, ezt olvassuk: „El is 
ment vele...!” Látjátok, mennyire igaz, amit Ő 
maga mondott egyszer így: „Aki énhozzám jő, 
semmiképpen sem vetem ki!” Azt ne szégyell-
jük hát, ha életünk valamilyen baja hajt oda 
Jézushoz, Urunk terelőszeretetét lássuk inkább 
benne, - de azt már szégyellhetjük, ha csak ad-
dig maradunk ott Nála, amíg a baj tart. Menj 
oda Jézushoz. Nem küld el. Elfogad! 

Nézzétek, ha Jairusnak vadidegenül szabad 
volt Jézushoz menekülni a bajával: nékünk is 
szabad! 

Ma már a feltámadott Jézus mindnyájunk-
hoz egyformán közel van. Nem kell keresni Őt, 
hiszen ott áll melletted. Borulj le előtte, mint 
Jairus, tedd le a kezébe a terhedet, a bűnödet, 
a zilált családi életedet, a félelmedet, a beteg-
ségedet, a sorsodat, az életedet, mint Jairus a 
kislánya baját. És a többit már bízd Rá, mint 
Jairus a kislányát.

Amikor a fájó szívre rászakad az az érzés, 
hogy most már vége, késő minden fáradság: 
akkor szólal meg Jézus melletted. Ne félj, csak 
higgy! Van az úgy néha, nem marad semmi 
és senki, csak Jézus! De igazán csak Ő! De Ő 
megmarad! És talán éppen azt akarja az ilyen 
reménytelen sötétséggel, hogy csak Ő marad-
jon a reménység egyetlen reális alapja! Csak 
az Ő jelenléte, csak az Ő közelsége, csak az Ő 
kegyelme és hatalma, - csak az Ő biztató szava: 
Ne félj, csak higgy! 

És én szeretnék most biztatni mindenkit, aki 
el van keseredve, zsákutcába jutott, minden 
erőfeszítésének a legvégére érkezett, aki ilyen 
végső sötétségbe jutott, mint Jairus, hogy való-
ban: Ne félj, csak higgy!

(közreadta: Zs. J.)
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VÉGE VAN A TANÉVNEK

Bezárult ismét egy tanév, most éppen a 
2014/2015-ös. Az egész idő alatt kapott kegyel-
mekért, égi és lelki segítségekért június 14-én 
a reggeli szentmisében adtunk hálát, énekeltük 
el a „Te Deum”-ot.

Jó lenne ilyenkor, ha a tanárok, a szülők és 
a gyermekek is elmondhatnák az egész évben 
tapasztalt - érdekesebb - eseményeket, történé-
seket. Persze nem csak az iskolában, otthon és 
a hittanórákon, valamint a szentmiséken is vol-
tak, lehettek érdekességek, szép vagy kevésbé 
szép élmények. Milyen építő lenne, ha erről 
lehetne egy fórumon beszélni…

Tudjuk azonban, hogy Isten szeme mindent 
lát, és ismeri szívünket, tudja mit gondolunk, 
teszünk, mit mulasztunk, hogyan élünk. (Néha 
még jó is, hogy mások nem tudnak rólunk min-
dent.)

Azért egy kicsit csak értékelni szoktuk az 
elmúlt időszakot. Az iskolában megtette ezt az 
igazgatónő az évzáró ünnepségen, és a bizo-
nyítványban önmagukért beszéltek az érdem-
jegyek.

Én most csak röviden, pár mondattal szeret-
ném saját benyomásomat elmondani és megkö-
szönni Istennek a kegyelmeket.

 Nem volt könnyű az indulás az új hitokta-
tónknak, Kovács Ritának, hiszen eddig még 
nem volt része ilyen megmérettetésben. Teoló-
giára járni, iskolában hittant tanítani, de köz-
ben megismerkedni új és új tanulókkal, tanár 
kollégákkal, szülőkkel, és még emellett ott van 
a követelményszint elérése, az új hittanköny-
vek, munkafüzetek stb.

Mi idősebbek, és már „nyugdíjba vonultak”, 
igyekeztünk mindenben segítségére lenni, 
mellette állni, sok-sok éves tapasztalatunkból 
mindent átadni. Így talán nekünk is könnyebb 
lett elviselni, hogy mi már „félre vagyunk állít-
va”, „kiöregedtünk” a sorból…

Rita jól vette a kanyarokat. Megszerették a 
gyerekek, a szülők is elfogadták, a tanárok üd-
vözölték, az atya reményét látja benne…

Rita minden órára jól felkészült, időben ott 
volt, szívén viselte a nebulók gondjait, és sze-
retett játszani velük. Jöttek az ünnepek, és Ő 
megbirkózott a karácsonyi pásztorjátékkal, a 
nagyböjti keresztútjárással, a húsvéti ünnepi 
felkészítéssel, a ministránsok betanításával, 
az anyák napi ünnepséggel, az elsőáldozással 
és az Úrnapi körmeneten való feladatokkal. 
Bizonyára sokaknak hálás, és köszönet van a 
szívében minden segítségért a gyermekek felé, 
szüleik felé, segítő pedagógus társai felé, de 
elsősorban Isten felé, aki a kegyelmekkel se-
gítette nemcsak a szegvári általános iskolában, 

hanem a Szegedi Teológián is, hogy sikeresen 
befejezzen egy tanévet. 

Kicsit mindannyiunknak fáj, hogy olyan 
kevesen, és kevésszer jöttek el gyermekek és 
a szülők a templomba egész évben. Olyan so-
kan azt gondolják, jól mennek a dolgaink, nem 
érünk mi rá a vasárnapi misékre járni, pedig 
csak onnan nyerhetünk erőt a következő hétre 
és kitartást a feladataink megoldására. Nagyon 
szép lenne, ha a következő tanévben nem azért 

mert kötelező,  mert e nélkül semmit sem ér a 
hitoktatás, mert nem lesz 5-ös az évvégi bizo-
nyítvány, hanem azért jönnének el minél töb-
ben, hogy felismerik és megértik, megtapasz-
talják szülők és gyermekek, hogy a Menyei 
Atya óriási szeretettel vár itt minket, és meg 
akar ajándékozni bennünket. Szegényebb lesz 
az, aki nem jön el, sivárabb lesz az élete annak, 
aki otthon marad, és főleg gyengébb lesz lel-
kileg, ha nem ott kér segítséget, ahol Jézus vár 
reánk. Ebben a reményben várjuk hát a szep-
temberi évnyitót és az új tanévet. 

(PM)

LELKIGYAKORLAT A MEGSZENTELT 
ÉLET ÉVÉBEN

Immár huszadik éve, hogy júniusban lel-
kigyakorlatra, megállásra szólít bennünket a 
hirdetőtáblára kihelyezett plakát, de igazában 
a Szentlélek Úristen hív, hogy megálljunk, el-
csendesedjünk, szólhasson hozzánk az Isten.

Így történt ez évben is, Baranyi Zsuzsanna a 
Vinculum Caritatis Közösség általános felelőse 
jött el, hogy ebben a lelki elmélyülésben segít-
ségünkre legyen. Ferenc pápa „Az evangélium 
öröme” című apostoli buzdítását próbálta egy-
szerű szavakkal, sok-sok példával elmondani, 
hogy a Szentatya hozzánk intézett szavait min-
denki megérthesse. 

Először visszatekintve az elmúlt évre, mi 
az, amit meg tudtam tenni egy év alatt az el-
határozásomból? A belső tartás ösztönzött a jó 
megtételére? 

Milyen az imaéletem, Isten kapcsolatom? 
Nagyon fontos a rendszeres kapcsolat, gyakori 
rágondolás. A hosszabb ima elmélyedő legyen, 
elgondolkodva a kimondott szavakon. Hibáim 
felismerése odaadása Istennek, és az Ő segít-
ségét kérve a változásra. Nagyon jó, ha átéljük, 
megtapasztaljuk az ima megtartó, segítő erejét. 
Itt a résztvevő testvérek sok-sok megélt példát 
mondtak el egymásnak, ezzel is gazdagítva a 
lelkigyakorlatozókat.

Hosszasabban időztünk a sarkalatos eré-
nyekkel, ezek: okosság, igazságosság, lelki 
erősség, mértékletesség. Már korábbi évben is 

volt téma, de most új megvilágításban került 
elénk.

Okosság: bölcs megfontolás az életrendezés 
alapja. Helyes elhatározás fontossága.

A múltat hálával, a jelent szenvedéllyel, a jö-
vőt reménnyel megélni.

Igazságosság: értelmi, akarati, kegyelmi fel-
adat. Értelmemet helyesen használni, de akar-
ni is kell, és ehhez kikönyörögni Isten segítő 
kegyelmét!

Lelki erősség: küzdeni tudás, Isten erejében 
kapaszkodva.

Mértékletesség: értelem, akarat együtt, oko-
san megélni a mindennapokat.

Ezeket a gondolatokat próbáltuk a rövid há-
rom nap alatt megfontolni, és elhatározásokat 
tenni, hogy az előttünk álló időben tudjuk azt 
elénk idézni, azaz életté váltani a hallottakat.

Néhány gondolat abból, amit a testvérek 
egymás gazdagítására elmondtak:

- Türelem állandó újrakezdése
- Életrendezés, az idővel jól gazdálkodni
- Mértékletesség pozitív, negatív irányban
- Tanulni a múltból, jól megélni a jelent, 

megfontolva átgondolni a jövőt!
- Ez a három nap Isten segítségével útmuta-

tást ad az egész évre
- Az öröm után menni kell, de keresni is sza-

bad!
Emellett volt alkalom a tisztulásra lelki újjá-

születésre is, ezzel is éltek a testvérek.
Minden este rózsafüzér imádsággal és szent-

misével zártuk a napot.
Ezúton köszönöm mindenkinek, aki nem 

sajnálta az időt Istennek szentelni, hogy lelkét 
gazdagítsa, és egy kissé fel is rázhassa! 

Köszönöm a háttér munkát végzők önzetlen 
segítségét, a Németh házaspárnak az előkészü-
leti, és az utó munkákat, melyet már hosszú 
évek óta végeznek. 

Köszönöm a lelkigyakorlatozók nevében is a 
konyhai szolgálatot végző Oroszné Ancikának 
és Farkasné Rózsikának áldozatos munkáju-
kat, mellyel testünk táplálásáról gondoskodtak 
finomabbnál-finomabb ebéddel. Ezúton is kö-
szönöm Ternai János és Felesége önzetlen segí-
tő támogatását, mellyel hozzájárultak az ebéd 
elkészítéséhez. Köszönöm Mihályné Margit-
ka néninek apostolkodását, segítségét, melyet 
minden évben szeretettel tesz. De köszönet 
mindazoknak, akik imáikkal  segítették ennek 
a lelkigyakorlatnak zavartalan lebonyolítását. 
Köszönöm Baranyi Zsuzsannának az építő 
gondolatokat, és társa Lincikének segítségét, 
amit értünk tettek Isten kegyelméből.

(Rozgonyi Mária)
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Diákvilág
Kedves Olvasó!
A júniusi eseményekről szeretnék Önöknek 

beszámolni.
2015. június 5-én rendeztük meg a Ki Mit 

Tud?-ot az alsós és felsős diákönkormányzat 
szervezésében.

A mozgósítás már korábban megtörtént, tehát 
volt idejük a diákoknak felkészülniük. Elég 
széles skálán mozogtak a műfajok, amelyek 
között szerepelt jelenet, ének, tánc, zene, vers 
egyéni, páros és csoportos kategóriákban. A 
nyitó és záró ének keretet adott a csaknem két 
órás műsorsorozatnak. „Arra születtünk”… 
mondta a dal, és a diákok bebizonyították, 
hogy igazán tehetségesek, és bátran kiállnak a 
színpadra. Csaknem 150 tanuló szerepelt ezen 
a rendezvényen.

A zsűrinek (Bernáth Ildikó, Lukácsné Csurgó 
Csilla, Purgel Nóra) nem volt könnyű dolga, de 
mégis megszületett az eredmény:

1. hely: Madagaszkár pingvinjei, 8.a
2. hely: Van képünk hozzá, jelenet, 

Csillagkuti Ervin, Csillagkuti Jácint, Bacsa 
Gábor előadásában.

3. hely: Arany tulipán, 2.a
Különdíj: Francia szakkörösök
Minden fellépő oklevélben és tárgyi 

ajándékban részesült a Furioso Művészeti 
Alapítvány jóvoltából. Köszönjük a szervezők: 
Rozgonyiné Szabó Mária és Lukács Istvánné 
diákönkormányzat vezetők, a zsűri, a felkészítő 
pedagógusok munkáját, a Furioso Alapítvány 
anyagi segítségét. Jeneiné Lucz Mária színpadi 
dekorációját, Németh Tamás és barátja 
hangosítását.

Nagyon színvonalas rendezvényen vehettünk 
részt.

A házi környezetismeret verseny 4. osztályos 
eredménye tévesen jelent meg a Szegvári Napló 
júniusi számában. Helyesbíteni szeretnénk: 
Szatmári Kamilla 4.a oszt. tanuló a 2. helyen 
végzett. Gratulálunk neki!

Köszönjük a Gelato fagyizó fagyi felajánlását.

A nyolcadikos gyermekek elballagtak 13-
án. Ők már szeptemberben egy új oktatási 
intézményben folytatják a tanulmányaikat.

A június 15-i mártélyi kiránduláson vettünk 
részt, amely a TÁMOP-os pályázat keretében 
jött létre, az alsós és felsős osztályok végig 
haladtak az erdei tanösvényen, megismerkedtek 
az ottani állat- és növényvilággal. Ezt követően 
foci és röplabda bajnokságon vettek részt, 
illetve a tollas, és labdajátékok se maradhattak 
ki a délutáni programból. Az alsó tagozatosok 
aerobikoztak, játszótéren játszottak, 
ugróköteleztek. Nagyon jól éreztük magunkat 
ezen a napon. Köszönjük az iskolavezetés, a 
dolgozók és a pedagógusok munkáját.

Június 18-án kiosztottuk a bizonyítványokat.

Kívánunk a nyári szünetben tartalmas 
kikapcsolódást, jó pihenést!

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

Képek a 12. oldalon

Júniusi múzeumi matinék
A nyári szünidő előtt, június 6-án csuhézás 

foglalkozás volt a múzeumban. Trungel Aran-
ka, Népművészet Ifjú Mestere szalmafonó 
segítségével a csuhézás alaptechnikáját ismer-
hettük meg. Babát, pillangót, szitakötőt készí-
tettünk, melyet hazavihettek az érdeklődők.

Az idei Múzeumok Éjszakája a Tisza és 
a halászat kapcsolatát idézte fel a látogatók 
számára a gyűjtemény szervezésében: tiszai 
kirándulás, halászháló kiállítás, hálókötő be-
mutató, halételkóstoló, gyertyaöntés várta a 
gyerekeket és felnőtteket. Rajzpályázatot hir-
dettünk a helyi általános iskolások számára 
A Tisza címmel, melyre sok szép munka ér-
kezett, melyekből pénteken kamara-kiállítás 
nyílt. Tóth Gyula szegvári halász segítségével 
a halászhálókat ismerhettük meg, valamint a 
hálókötés nehézségeit is megtapasztalhattuk. 
Estefelé a múzeum udvarán szalonnasütésre 
gyülekeztek az érdeklődők, mely a zord időjá-
rás ellenére is jó hangulatban telt. Az állandó 
kiállítások folyamatosan fogadták a látogató-
kat, múzeumi önkéntesek – Kovácsné Nagy 
Erzsébet és lánya, Kovács Margit – segítették a 

programot, emellett a kézműves foglalkozáson 
is tevékenykedtek.

Pénteken este tíz órakor nyílt ki a Szegvári 
Szélmalom ajtaja, ahová gyertyafényes tárlat-
vezetésre vártuk a látogatókat. A malom gyer-
tyákkal, petróleum lámpákkal és apró mécse-
sekkel igazán szép és egyben izgalmas látványt 
nyújtott a sötét éjszakában: családok és gyere-
kek kíváncsian tették meg a három emeletnyi 
magasságot mécsessel a kezükben.

Szombaton délelőtt tiszai autós kirándulást 
szerveztünk a Szegvári Vadásztársaság se-
gítségével. A Lándornál, a Tinó-rompánál és 
a Sulymos-tói révháznál jártunk. Köszönöm 
Nagy Tibor és Tóth Gyula közreműködését a 
kiránduláson! Mikorra hazaértünk finom ha-
lászlé várt bennünket. A hamisítatlan tiszai 
halászlét Tóth Gyuláné Kati néni készítette 
el, aminek ízére mindenki szívesen emlékszik 
vissza.

Nagyon köszönöm mindenkinek az idei Mú-
zeumok Éjszakáján nyújtott segítséget!

Purgel Nóra
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Bruno Ferrero:
A világ hét csodája

Egy csapat diák azt a feladatot kapta, 
hogy készítsenek egy listát arról, mit 
tekintenek most a világ hét csodájának. 

Valószínűleg némi eltéréssel, de a 
következők kapták a legtöbb szavaza-
tot: 

1. Az egyiptomi nagy piramisok 
2. A Tádzs Mahal
3. A Grand Canyon 
4. A Panama-csatorna 
5. Az Empire State Building 
6. A Szent Péter-székesegyház 
7. A kínai Nagy Fal 

Amikor a tanár összeszedte a szava-
zatokat, észrevette, hogy egy diák még 
nem végzett a listájával. Így megkér-
dezte a lányt, hogy talán problémája 
van a lista elkészítésével. A lány azt 
felelte: 

- Igen, egy kicsit. Nem teljesen tu-
dom eldönteni, mert olyan sok van. 

A tanár azt mondta:
- Oké, oszd meg velünk, amid már 

van, talán tudunk segíteni befejezni. 
A lány hezitált, de aztán felolvasta: 
- Szerintem a világ hét csodája a kö-

vetkező: 
1. látni... 
2. hallani... 
3. tapintani... 
4. ízlelni... 
5. érezni... 
6. nevetni... 
7. szeretni. 

A teremben olyan csend lett, hogy 
a légy zümmögését is hallani lehetett 
volna. 

Az egyszerű és hétköznapi, általá-
nos dolgok elkerülik a figyelmünket, 
és amit természetesnek tartunk, azok 
valóban csodálatosak! 

Egy szelíd figyelmeztetés: A legérté-
kesebb dolgokat az életben nem lehet 
kézzel felépíteni vagy megvásárolni. 
Ne légy annyira elfoglalt, hogy ne vedd 
észre ezt! 

Aranyosi Ervin:

Mosoly-Manó

Mosoly-Manó, vidám lélek,
bennem lakik, vele élek.
Vidám kópé, csak mókázgat.
Hogy én lennék? Ez csak látszat.

Nevetésre ingerelget,
vidám vagyok, mint egy gyermek.
Szomorúság el nem érhet, 
ezért manót nem cserélek.

Ám, ha Mosoly-Manó tetszik,
lelkedben is megtelepszik.
Vidámmá teszi a napod.
Mosolyra vágysz? Megkaphatod!

Kalácssütés
Szegváron

Nagy élményben volt részem, meg-
hívtak egy szegvári gyerek-táborba, 
kalácssütés bemutatóra. 

Nagyon készültem, hogy minden 
rendben legyen és eleget tegyek a meg-
tisztelő felkérésnek. Listát írtam, hogy 
mit kell vinni a sütéshez, nehogy itt-
hon maradjon valami. Reggel korán 
keltem, mert három adag kalácstész-
tát bedagasztottam, hogy mikor oda 
érünk, lehessen tepsibe rakni a meg 
kelt tésztát. Ahogyan ígérték, pont hét-
kor itt volt értem az autó, bepakoltunk 
és irány Szegvár. Kedvesen fogadtak a 

szervezők és invitáltak a gyönyörűen 
előkészített terembe, tepsi, gáztűzhely, 
konyharuhák. Segítőket is kaptam, 
négy aranyos asszonykát, akik több-
nyire jártasak már a kalácssütésben. 
Kipakolás, megbeszélés és lehet kez-
deni a munkát! Két asszony dagasztott 
én meg a reggel dagasztott jól meg kelt 
tésztát formáztam és tepsibe raktam. 
Hat tepsi kalácsot sütöttünk, mind 
más-más formát kapott. Nagyon szépre 
sültek az ismeretlen tűzhelyben, nagy 
odafigyeléssel nem is égtek meg.

Közben mindenki segített, formázni, 
kenni a tésztát. Nagyon szimpatikus 
emberek közé kerültem, nagyon jó ér-
zés volt, mert úgy éreztem, mintha már 
régóta ismernénk egymást. Közben 
gyerek zsivaj, sikongás hallatszott át 
a nagy teremből. Kézműves foglalko-
záson vettek részt a gyerekek, nagyon 
jól érezték magukat. Kisültek az illatos 
kalácsok, egy hosszú asztal megtelt az 
aranybarna finomságokkal. Ebéd után 
egy bábszínházat néztek meg a gyere-
kek, majd nagy örömmel jöttek a ka-
lács-kóstolásra.

Mindenki körbe járta az asztalt, 
megcsodálták a kalács-házikót a rózsa 
csokrot, nyuszikát. Darabokra törtük a 
kalácsokat majd a legnagyobb rendben 
sorba álltak és úgy jöttek az asztalhoz, 
egy-egy darabka kalácsért. Mindenki a 
helyére ült és ezután döbbenetes csend 
következett. Kedvesen fogták a kalács 
darabkákat, kis ujjukat a magasban 
tartva, élvezettel harapták a friss illa-
tos puha kalácsot.

Néztem őket és nagyon boldog vol-
tam. Még egyszer jöhettek venni, min-
denkinek jutott bőven! Ezek a gyere-
kek nagyon rendesen, illedelmesen 
viselkedtek jó volt a közelükben lenni. 

Folytatás a 12. oldalon
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A 11. oldal folytatása

Nagyon szép napom volt, gratulálok 
a szervezőknek! Megismertem aranyos 
gyerekeket, kedves barátságos embere-
ket és remélem minden jelenlévőnek 
kedves emlék marad ez a kalácssütés! 
Köszönöm szépen, hogy ott lehettem!

Forrás: Szánter blogja  
http://szanter.blogspot.hu

Osztálytalálkozót tartottak a Szegváron 1955-ben végzett öregdiákok

A 10. oldal folytatása
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NYÁRI MÚZEUMI 
MATINÉK

2015. JÚNIUS 30. 9 ÓRA TULIPÁNOS LÁDA KÉSZÍTÉS

JÚLIUS 7.  9 ÓRA ZSUGORKÁZÁS

JÚLIUS 14. 9 ÓRA BŐRÖZÉS

JÚLIUS 21. 9 ÓRA SZAPPANÖNTÉS

AUGUSZTUS 4.  9 ÓRA QUILLING TECHNIKA

RÉSZVÉTELI DÍJ 200 FT/FŐ.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK A 
MÚZEUMBA!

PURGEL NÓRA

Síremlék készítése 
kedvezményesen

Márvány Építőkő Kft
6760 Kistelek, Temető sor 1.

Gránitból, márványból, műkőből és mészkőből igényes, egyedi tervezésű, 
minőségi kivitelezéssel készítünk:

• Síremléket 

• Burkolatokat

• Lépcsőket

• Konyha-fürdőszoba pultok

Elérhetőségünk: info@marvanyepko.hu
Telefon: 06/30/967-6215

06/30/940-2181

Éjszakai akadály-
verseny Szegváron!
A Szegváriak Szegvárért Közös-

ségfejlesztők Egyesülete a helyi civil 
szervezetekkel közösen ismét megren-
dezte a hagyományos Szent Iván éji 
akadályversenyt június 27-én, szom-
baton. A csapatoknak hat órától lehe-
tett nevezni a művelődési házban. Itt 
volt egy kis bemutatkozás, egy csapat 
Árpádhalomról érkezett. Ezt követték 
az ismerkedést, a hangulatot fokozó já-
tékok, amelyekkel plusz pontokhoz jut-
hattak a csapatok. Összesen 11 csapat 
mérettette meg magát ezen az estén. A 
tíz állomáson nagyon ötletes, vicces, 
sportos feladatokat találtak ki az ott 
lévő segítőink.

Az összes csapat egyszerre indult el 
este 9 órakor a megadott térkép alap-
ján, s mindenkinek legkésőbb éjfélre 
kellett vissza érkeznie a művelődési 
házhoz. A versenyt a Fuvó család csa-
pata nyerte meg. Valamennyi csapat 
tárgyjutalomban részesült. 

Itt szeretném megragadni, hogy meg-
köszönjem valamennyi támogatónk-
nak a segítséget, hogy lehetővé tették 
a verseny megvalósítását. A közösség-
fejlesztők egyesületének valamennyi 
tagjának köszönöm a szervezésben 
való aktív közreműködést, a sok süte-
ményt, amit otthon maguk készítettek 
a játékban résztvevőknek. Köszönöm 
Aranyné Katikának, Balatoni Sándor-
nak a sok segítséget.

Az összes civil szervezet tagjának, 
a rendőrség munkatársainak, köszöne-
temet fejezem ki a sok munkáért és a 
szuper feladatokért az első hívó szóra 
jöttek és tették a dolgukat. A visszaér-
kező csapatokat szendviccsel, üdítővel, 
süteménnyel vendégelte meg a közös-
ségfejlesztők egyesülete. Nagyon jó es-
tét töltöttünk együtt, családok, barátok 
jót szórakoztak. 

Remélem jövőre is ilyen sokan eljöt-
tök, mi biztosan itt leszünk és ígérem 
hasonló szórakoztató, vidám estében 
lesz részetek.

Határné Bottyán Erika

Fotók a 16. oldalon
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Május 30-án harmadik alkalommal 
gyűltek össze a Tisza-parti városban a 
karate sport képviselői. A Csongrádon 
megrendezett karate verseny közel 120 
versenyzőt vonzott. A telt házas rendez-
vény egyben az utolsó lehetőség volt 
tanítványaimnak a megmérettetésre a 
Romániában megrendezésre kerülő vi-
lágkupa előtt. Ennek szellemében kiváló 
összecsapásokat és gigászi küzdelmeket 
láthattak az odalátogatók. 

A szegvári egyesületet 12 versenyző kép-
viselte. Kezdjük a legkisebbek értékelésé-
vel, mert ez megalapozta a többiek sikerét 
is. A legfiatalabbak között lépet tatamira 
Suti Georgina és Gyermán Lili. A körmér-
kőzéses rendszerben a korcsoportjuk leg-
jobb versenyzője volt az ellenfelük. Lili 
vele kezdett és habár az első másodper-
cek az ellenfelünké voltak és egy találattal 
előnyhöz is jutott, Lili lassan kezdett magá-
ra találni. Kezdte felismerni, hogy ellenfe-
lünk kezd fáradni és már nincs más megle-
petés a tarsolyában. Ha Lili utolsó pillanat-
ban bevitt találatát a bírók értékelik, akkor 
egyenlő állás esetén a látottak alapján még 
győzelemmel is jutalmazhatták volna ver-
senyzőmet. Hozzáteszem, megérdemelt 
lett volna. Kis pihenő után Gina követke-
zett ugyanezzel a lánnyal. Óriási elszánt-
sággal ütköztek egymásnak az ellenfelek, 
de Gina jó védekezése és folyamatos táma-
dása felőrölte vetélytársunk erejét. Gina a 
győzelmének kihirdetésekor kiszaladt és 
édesanyja karjaiba vetette magát szinte fi-
gyelmen kívül hagyva a protokollt. 

Rövid szünet után két tanítványom né-
zett farkas szemet egymással a küzdőté-
ren. Nem volt taktika. Győzzön a jobbik. 
Rögtön a küzdelem elején Gina szerzett 
egy fél pont előnyt, de ez Lilit nem vetet-
te vissza, sőt még lelkesebben és elszán-
tabban indult Gina felé, aki láthatólag 
a nagy meleg miatt gyorsabban kezdett 
fáradni. Megint csak azt kell mondanom, 
hogy Lili utolsó pillanatokban bevitt 
erős combrúgását (amit Gina nem tudott 
rezzenéstelenül elviselni) észreveszik a 
bírók, Lili kiegyenlít és egy fél perces 
hosszabbításban dönthették volna el, 
hogy valójában most melyikük a jobb. 
Nekik is jót tett volna ez a ráadás, de 
nem így történt. Gina győzött és ezzel a 
versenyt is megnyerte. Lili harmadik lett.

Ezután következett Csillagkuti Ervin. 
Neki sajnos megint egyenes kieséses 
rendszer jutott, ráadásul a mindszen-
ti Gémes Gergővel kezdett, aki nagyon 
nagy tehetség. Gergő nem volt még kel-
lőképpen ráhangolódva a küzdelemre, de 
ezt Ervin nem érezte meg és nem tudta 
legyőzni ellenfelét. Ezzel búcsúzott a to-
vábbi küzdelmektől. 

Szabó Hédi egy „régi” ismerőssel kez-
dett. Veszítettünk. Sajnos, amíg tanítvá-
nyom nem ismeri fel a képességeiben 
rejlő lehetőségeket, addig csak a szeren-
csében bízhat. Ő egyébként már harmad-
szor edzőtáborozott Szentesen Shihan 
Brezovai Sándornál a Musashi-team tag-
jaként. Tudom, hogy az ott eltöltött idő 
nagyon hasznos lesz a számára. Második 
küzdelmét megnyerve Hédi a második 
helyen végzett.  

Kukovecz Jordánnak nem jött ki jól a 
lépés. Három rendkívül jól képzett ellen-
fele volt, akik általában megosztoznak a 
dobogós helyezéseken. Most nem enged-
ték fel Jordánt maguk közzé. 

Fodor Adrián meglepően jól kezdett, 
ámbár kicsit visszafogottan. Első küzdel-
mét ipponnal nyerte. Második küzdelmé-
ben is hamar előnyre tett szert, de nem 
tudta sokáig megőrizni. Egy figyelmet-
lenség pedig az ellenfél győzelmét ered-
ményezte. Ezzel a vereséggel Adrián a 
harmadik helyre csúszott vissza. 

Egy súlycsoporttal lejjebb harcolt 
Csillagkuti Jácint. A végső győzelemben 
csak a nagy rivális tudta megállítani. Na-
gyon kíváncsi vagyok, mikor jön el az a 
pillanat, amikor Jácint elhiszi, hogy le-
tudja győzni. 

Erdei Daniella a döntőben a szentesi 
Beke Katával találkozott. Mindkét lány 
sokat tett, hogy ezen a versenyen jól sze-
repeljen. Nem egymás ellen készültek. 
Reménykedtünk, hogy elkerülik egy-
mást, hiszen 6 kg súlykülönbség van ket-
tőjük között. Nem így történt és Daniella 
lélekben feladta. Meg kellett, hogy elé-
gedjen a második helyezéssel.

Gojdár Csanád három küzdelemben 
győzedelmeskedett, úgy hogy az első 
küzdelemben komoly lábfej-sérülést 
szenvedett.

Fodor József a felnőttek között muta-
tott remek teljesítményt. Igaz hogy első 

küzdelmét elveszítette, de aztán remek 
taktikát választva a következő három 
ellenfelét legyőzte és ezzel a versenyt is 
megnyerte. Az egész csapat kiemelkedő-
en teljesített, de még hátra van egy ver-
senyzőm. 

Kukovecz Jázmint nem véletlenül hagy-
tam a végére. Pár hete a Shidokan világ-
bajnokságon harmadik helyezést szerző 
lány úgy gondolta, hogy megpróbálkozik 
begyűjteni egy első helyezést ezen az or-
szágos versenyen. Az az igazság, hogy 
korosztályában egyre kevesebb a harcos. 
Mire ide érnek a lányok már egészen más 
lesz az érdeklődési körük. Ami nem baj. 
Tehát csak egy ellenfele volt Jázminnak, 
aki most nem alkotott olyan maradandót, 
mint a Shidokan versenyen, amit meg-
nyert. Jázmin könnyedén legyőzte.

A magasabb korosztályban és súly-
csoportban is viszonylag kevesen jöttek 
össze. Volt két junior +65 kg-ban. Az 
egyik 119 kg volt!!! És volt egy felnőtt 
nő 72 kg-ban. Tehát idősebbek és nehe-
zebbek is voltak, mint Jázmin (62,5 kg). 
Úgy éreztem és gondoltam, hogy Jázmin 
érett a feladatra és meg tud birkózni a ki-
hívással. Élőben nem láttam az első két 
küzdelmét, mert a kisebbek mögött tevé-
kenykedtem, de mindig hallottam, hogy 
„győz Kukovecz Jázmin” és ez jó érzés 
volt. Utolsó döntő küzdelméhez odaér-
tem. Nem tartott sokáig. Jázmin ezt a ka-
tegóriát is megnyerte.

De még nem volt vége az ünneplésnek. 
Jázmint a mutatott teljesítménye és hogy 
magasabb kor- és súlycsoportot is bevál-
lalt, a „Legharcosabb női versenyzőnek” 
választották. 

Eredményeink összefoglalva:
I. hely: Suti Georgina, Beke Kata, 

Gojdár Csanád, Fodor József, Kukovecz 
Jázmin két súlycsoportban is, + leghar-
cosabb különdíj

II. hely: Szabó Hédi, Csillagkuti Jácint, 
Erdei Daniella

III. hely: Gyermán Lili, Fodor Adrián

Gratulálok és sok sikert kívánok edző-
társaimmal a romániai világkupán!

Erdei Sándor

Fotó a 16. oldalon

Szép eredmények a III. Pünkösd kupán!



15. oldal2015. július

Olyan szép, verőfényes nyári reggel 
volt, hogy a nyúl alig hitt a tulajdon tapsi 
fülének, amikor a vadrózsabokorból pa-
naszos hangot vélt hallani. Kinek lehet 
ilyenkor bánata, amikor az egész világ 
csupa virágillat és boldog zümmögés?

Közelebb merészkedett a bokorhoz, s 
hát csakugyan sírdogált ott egy szentjá-
nosbogár, az egyik viruló ághegyen.

- Miért sírsz, Jánoska? – ágaskodott fel 
hozzá a tapsifüles.

- Hogyne sírnék-rínék, amikor elve-
szítettem a lámpásomat! – zokogta a kis 
szürke bogár. – Tegnap este még meg-
volt, egész éjjel tündökölve világított, de 
hajnalra nyoma veszett. Mi lesz velem, 
ha estig sem kerül elő? El fogok tévedni 
a sötétben.

A nyuszi répáért indult volna, de azt 
gondolta, ekkora bajban csak nem hagy-
hatja magára ezt a bánatos bogarat. Ba-
rátságosan meglengette a fülét: 

- Tudod mit? Kukucskáljunk bele a vi-
rágok kelyhébe. Te elindulsz erre, én meg 
arra, és a kék virágú katángkórónál talál-
kozzunk!

Úgy is lett. Kandikáltak, kukucskáltak 
mind a ketten, erre, arra, amarra, de a kék 
katángnál üres kézzel találkoztak össze. 

Jaj, hol lehet az a lámpás? Talán a föld 
nyelte el?

A nyuszi hosszú fűszálakat kezdett 
dugdosni a földi lyukakba, de csak egy 
tücsök tüsszentett nagyot az egyikben, és 
morcosan dugta ki a fejét. Aludni akart, 
mert egész éjjel muzsikált, de amint meg-
hallotta, mi történt, neki is megesett a szí-
ve a síró szentjánosbogáron.

- Hárman többet látunk! – mondta. – ti 
nézzétek a fűben, én pedig minden isme-
rősömhöz bekukkantok, minden csiga-
házba bekopogtatok.

Úgy is tettek. Eljutottak egészen az 
erdő széléig, de a lámpást sehol sem lel-
ték.

Az erdőszéli avarban szembedöcögött 
velük a sün.

- Jó reggelt, szúrós gombóc! – mondta 
a nyúl. – Nem láttál valahol egy szentjá-
nosbogár-lámpát?

- Szúrós gombóc csak akkor vagyok, 
ha kajlafülű idegenek felidegesítenek – 
felelte önérzetesen a sün –, és most ép-

pen korai vadkörtéért indultam, de azért 
szívesen veletek tartok, hogy segítsek azt 
a lámpást megkeresni.

Most már négyen mentek tovább: a 
nyúl, a tücsök, a sün, no meg a szipogó, 
szepegő szentjánosbogár.

A sün az egész tavalyi avart felforgatta, 
mégsem bukkant a lámpás nyomára. A 
nyúl minduntalan felágaskodott és fülelt, 
hogy nem hallja-e hírét valahonnan, de 
a méhecskék csak a várható méztermés-
ről zümmögtek, a madarak a fiókáikkal 
dicsekedtek, a szél pedig semmiségeket 
suttogott.

Azután találkoztak még az őzzel, a 
mókussal, akik mind segítettek a kere-
sésben, és malackával, aki ügyes orrával 
feltúrta a földet, ki is fordított néhány 
sáros gyökeret meg egy nagy krumplit 
– csak éppen a lámpást nem találták. A 
szentjánosbogár úgy sírt, hogy egy ró-
zsaszínű virágszirmot fel kellett szabniuk 
zsebkendőnek.

Ez éppen Mackó bácsi barlangja előtt 
történt. Ki is nézett a nagy szipákolásra, 
tanakodásra.

- Ki bántott téged, szentjánosbogár? 
– kérdezte, mire a nyúl, a tücsök, a sün, 
a mókus, az őz és a malacka egyszerre 
kezdtek makogni, göcögni, ciripelni és 
visítani, amiből Mackó bácsi azt gon-
dolta, hogy ez egy haszontalan, lármás 
társaság, akik valamennyien bántották 
szegény Jánoskát. Fel is emelte nagy, 
barna mancsát, hogy közéjük csapjon, de 
akkor a szentjánosbogár odaült az orrára, 
és onnan kérte szépen, könyörögve, es-
dekelve, hogy ne bántsa ezeket a derék 
pajtásokat, akik mind segítettek neki az 
elveszett lámpást keresni.

- Miféle lámpást? – figyelt fel Mackó 
bácsi a szóra.

- Hát azt, amivel este világítok ma-
gamnak, hogy el ne tévedjek a sötétben. 
Egész éjjel megvolt, de mára virradóra 
nyoma veszett.

Mackó bácsi akkorát nevetett, hogy 
minden foga látszott. Menekült is János-
ka rémülten a nyuszi bal füle mögé.

- Gyere no, ne félj! – mondta a medve. 
– Meghívlak a pajtásaiddal együtt egy kis 
málnára, a barlangomba!

- Köszönjük szépen – felelték azok 

egyszerre – de mi inkább tovább keres-
sük a lámpást, mert már dél van, és ha 
nem lesz meg estig, Jánoska eltéved!

- Előbb gyertek be!... Gyertek be, ha 
mondom, rontom-bontom, ne álljatok itt, 
mint a fatuskók!

Az őzike hiú volt, nem szerette, ha fa-
tuskónak nevezték, belépett hát a hívás-
ra. A többiek sem szabódtak sokáig, mert 
meglehetősen éhesek voltak, és termé-
szetesen akkor már a szentjánosbogár is 
utánuk röppent.

Amikor már mind bent voltak a barlang 
sötétjében, és éppen kóstolgatni kezdték 
a málnát, egyszer csak felvisított Malac-
ka:

- Ni-ni, ott a lámpás! Megvan a lám-
pás!

- Hol? – fordultak arra valamennyien.
- Hát a Jánoskánál! Nézzétek, milyen 

szépen világít vele!
No, el is ámult mindenki ezen a varázs-

laton, de legjobban maga a szentjánosbo-
gár.

- Köszönöm, Mackó bácsi, köszönöm! 
– ismételgette boldogan.

- Ne nekem hálálkodj, hiszen el sem 
vesztetted a lámpásod – felelte az öreg 
medve.

- Ugye, most tréfálsz?
- Eszemben sincs! Te magad vagy a 

lámpás. A potrohod világít a sötétben, de 
mihelyt jön a reggel, a nappali ragyogás-
ban elhalványul a fénye.

- Csodálatos! – bólogatott a sün.
- Jaj, de muriiiiis! – visított a malacka, 

és vele együtt ujjongott a mókus meg a 
tücsök is, csak a nyúl húzta kissé az orrát:

- Hallod-e, Jánoska, te ugyan bolonddá 
tettél minket! Fél napig keresgéltünk hi-
ába, ahelyett, hogy a magunk dolga után 
jártunk volna.

- Én nem hiszem, hogy bolondság volt 
– dörmögött közbe Mackó bácsi. – Sőt, 
most már az volna az igazi, ha ezt az 
egész szép napot vidáman együtt tölte-
nétek!

Úgy is tettek. Minden málnát megettek, 
utána a tisztáson táncra kerekedtek. Ak-
kor már a nyúl is bukfencezett örömében, 
és csak akkor hagyta abba, amikor száz 
meg száz szentjánosbogár fénye kezdett 
tündökölni a nyári alkonyatban.

Fésűs Éva: A lámpás titka
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