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Megemlékezés

„Emberi törvény kibírni mindent,
S menni mindig tovább,

Még akkor is, ha már nincsenek
Remények és csodák.
Kegyetlen volt a sors,
hamar elvett tőlünk,

de szíved emléke itt marad közöttünk.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

mindig velünk leszel,
Az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezünk

Nánási Kálmán

halálának 3. évfordulóján.

 Gyászoló felesége,  
gyermekeik és családjaik 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, szomszédoknak és jó 

ismerősöknek, akik szerettünk

Szűcs Mihályné 
Magyar Jusztina

temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

Gyászoló család

Megemlékezés

„Fájdalom költözött 5 éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.

Nem halljuk hangod,
nem foghatjuk kezed,
Nem lehetünk mi már

soha többé veled.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,

Elváltál tőlünk, akiket szerettél.
Fájdalomtól mindig
könnyes a szemünk,
Mert Te gondolatban

mindig itt vagy velünk.
Hiába borult rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Szomorúan emlékezünk

Piti Józsefné

halálának 5. évfordulójára.

Szerető családja

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, csütörtökön 
16-18 óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

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

Családi események
2015. augusztus

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Szabó Ferencnek és Tatár Szil-
viának (Kontra u. 92.) ZOÉ, Nagy Tamásnak 
és Pintér Fruzsinának (Arany J. u. 3.), TAMÁS.

Házasságkötés: Keller Tamás József Atti-
la u. 42. és Kovács Gabriella Kórógy u. 9. sz. 
alatti lakos; Török Dániel dunaújvárosi lakos 
és Kovács Ágnes budapesti lakos. 

Halálesetek: Baráth István Rózsa u. 3. szám 
alatti lakos (92 éves), Baráth József Kinizsi u. 
14. szám alatti lakos (68 éves).

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a 
lakosságot a művelődési 

házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Október 6-án kedden 17-18 óráig, majd min-
den hónap első keddjén 17-18 óráig.

Puskásné Halál Ágnes
Október 14-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap második szerdáján 17-18 óráig

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Október 7-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Október 8-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Tóth Péter
Szeptember 16-án szerdán 17-18 óráig, 
majd minden hónap harmadik szerdáján 
17-18-óráig

LAPZÁRTA
2015. szeptember 30. (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

ÚJRAHASZNOSÍTÓ
foglalkozásokat tartanak

a KATOLIKUS KÖRBEN

szeptember 26-tól
KÉT HETENTE

SZOMBAT délutánonként 3 órától
ÜGYES KEZŰ asszonyok.

Tervezett foglalkozások:
rongyszőnyegkészítés,  
kötés, horgolás, varrás.

SZERETETTEL VÁRJUK  
AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
Szegvári Csoportja
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Kitüntetettek – 2015. augusztus 20
Dr. Hégető Sára Terézia született 

Domokos Sára Terézia Várdotfalván 
született 1945. augusztus 24-én.

Gyermekkorát Romániában töltötte. 
A Marosvásárhelyi Orvos- és Gyógy-
szerészettudományi Egyetemen gyer-
mekgyógyász diplomáját 1969. október 
2-án vette át. Ezt követően romániai 
kórházakban gyakorolta hivatását. 
Családjával 1989 februárjában teleped-
tek le Magyarországon. Rövid ideig a 
Kiskunhalasi Kórházban dolgozott. 
1989. június 1-jétől lett településünk 
körzeti orvosa, gyermekorvosa. 1995. 
november 1. napjától a háziorvosi teen-
dőket területi ellátási kötelezettséggel, 
vállalkozás formájában látja el. 

Tudását, ismereteit folyamatosan bő-
víti, továbbképzésekre jár, háziorvosi 
szakvizsgát tett. Több évtizedes orvosi 
szolgálatáért főorvosi címet kapott. 

A doktornő letelepedése után, gyor-
san beilleszkedett a falusi életformába. 
Rövid idő alatt megismerte és megsze-
rette a szegvári embereket. Megtalál-
ta a hangot betegeivel, legyenek azok 
gyermekek, felnőttek, vagy idősek. 
Már több mint 25 éve szívvel-lélekkel 
gyógyítja a nagyközség lakosságát. 
Hivatását lelkiismeretesen, becsület-
tel, odaadással, a község lakosságának 
érdekében és megelégedésére végzi. 
Nemcsak, mint orvos van jelen az éle-
tünkben, a mindennapjainkban, hanem 
mindig szívesen és önzetlenül segít a 
karitatív és a szociális munkában is.

A betegségek megelőzése érdekében 
fejti ki tevékenységét, felhívja a bete-
gek figyelmét a szűrővizsgálatok fon-
tosságára, ismerteti azok elmaradásá-
nak következményeit. Aktívan kiveszi 
a részét a szűrővizsgálatok megszerve-
zéséből, lebonyolításából. 

A nagyközség lakossága sokszor kér 
segítséget a doktornőtől, ügyes-bajos 
dolgaikkal fordulnak hozzá, amire 
mindig önzetlen segítségnyújtás a vá-
lasz. 

Dr. Hégető Sára Terézia háziorvos 
köztiszteletben álló személy, aki a köz-
ség lakóiért végzett kiemelkedő mun-

kája, emberi magatartása alapján érde-
mes a Szegvár Díszpolgára címre. 

Szabó Judit 1957. július 13-án Szeg-
váron született, Szegvár, Kontra u. 54. 
szám alatti lakos.

Szegváron, 20 évvel ezelőtt alakult 
meg a Karitász csoport, melynek Sza-
bó Judit a vezetője. Önzetlen segítője 
mindenkinek, legyen az akár nehéz 
helyzetben lévő rászoruló, vagy épp 
önkéntes társa. Hosszú évek óta példa-
mutatóan, önmagát nem kímélve segíti 
a rászorulókat, pályázatot ír, hogy elő-
teremtse a szükséges anyagi forráso-
kat. Szervezi a csoport munkáját, hogy 
minden feladatra jusson segítő kéz. 
Szervezi az EU-s élelmiszer-segély 
akciót, melynek következtében évente 
többször jutnak tartós élelmiszerhez a 
nehéz sorsú családok. 

A gyermekek, a fiatalok számára 
közösségépítő programokat szervez: 
kézműves foglalkozásokat, nyári tábo-
rokat szervez, mindezt a hagyományok 
ápolása jegyében. Feladatának tartja 
a fiataloknak utat mutatni, a szépre, a 
jóra, a segítőkészségre, a becsületes 
helytállásra nevelni őket. Ugyanak-
kor fontosnak tartja az idősekkel való 
foglalkozást, számukra közös együtt-
léteket szervez, elterelve figyelmüket a 
mindennapi gondokról, problémákról, 
illetve segíti őket azok megoldásában. 

Birtokosa a Caritas Hungarica-
díjnak, amely azon önkéntesek mun-
káját ismeri el, akik hosszú évek óta 
szolgálják rászoruló, magányos, beteg 
embertársaikat.

Példamutató emberi magatartása, 
hosszú évek óta tartó munkássága 
alapján méltó a Szegvárért Emlékérem 
kitüntetésre.

Szarvas János 1933. május 16-án 
Szentesen született, Szegvár, József A. 
u. 40/a. szám alatti lakos.

Szarvas János kőfaragó mester, aki 
hosszú évek óta aktív munkát végez 
a faluért. Rendszeresen karbantartja, 
illetve felújítja a közterületeken lévő 

szobrokat, így a Szent János szobrot, a 
Szent Háromság szobrot, a temetőben 
lévő keresztet, az első világháborús 
emlékművet. Az országzászló emelvé-
nyének elkészítéséből is igen aktívan 
kivette részét.

E munkáit nagy szakértelemmel, 
hozzáértéssel végzi. Kétkezi munká-
jának köszönhetően ezek az alkotások 
megőrzik eredeti szépségüket, biz-
tosítva ezzel fennmaradásukat, hogy 
településünk lakói és az idelátogatók 
gyönyörködhessenek bennük, azok 
fennmaradjanak az utókor számára is.

Más közösségi célok megvalósítását 
is aktívan támogatja, részt vesz azok 
kivitelezésében.

Hosszú évek óta tartó munkássága 
alapján méltó a Szegvárért Emlékérem 
kitüntetésre.

Kerekes Mátyás 1953. december 25-
én Szegeden született, Szegvár, Ménes 
u. 15. szám alatti lakos. Gyermekko-
rát, iskolás éveit nem településünkön 
töltötte. Szegvárra nősült, itt alapított 
családot. A helyi termelőszövetkezet-
ben helyezkedett el, jelenleg is ott dol-
gozik. Köztiszteletben álló személy. 
Munkatársai, beosztottjai tisztelik. 
Munkájára az elhivatottság, a magas 
fokú szakmaszeretet a jellemző. 

Hobbija a fényképezés. A munkahe-
lyi, a közösségi élet minden pillanatát 
megörökíti. A fényképeket közzéteszi, 
nagyon sok örömet szerezve a rajta 
lévő személyeknek, hozzátartozóknak. 
Aktívan kötődik a község kulturális 
életéhez. Kulturális rendezvényeken, 
kiállításokon rendszeresen készít felvé-
teleket, melyeket másokkal is megoszt, 
így azok is bepillantást nyernek ezen 
eseményekbe, kik nem voltak részesei 
annak.

Tevékenységével Szegvárt, a szeg-
vári embereket népszerűsíti, ismerteti 
meg szerte a világban.

Emberi magatartása, hosszú évek 
óta tartó munkássága alapján méltó a 
Szegvárért Emlékérem kitüntetésre.
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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

Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház emele-
tén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 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 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-es 
számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni az 
ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 
is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 06-
62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 29-33. 
sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt 
betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
augusztus 31-szept. 4. hétfőtől péntekig 7.30-11.30
szeptember 7-11. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 
szeptember 14-18. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
szeptember 21-25. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 óráig
szeptember 28-okt. 2. hétfőtől-péntekig 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 nyitvatartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
Gyovai Tibor (30/436-7401)

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

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd 8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

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

Posta nyitvatartása
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 telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
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, polgárőr)

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Cso-
portjának fogadóórája szeptembertől minden héten 
csütörtökön délután 14-17 óráig, valamint minden 
hónap utolsó csütörtökén 8-12 óráig és 13-17 óráig 
tart.

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

A Községi Könyvtár nyitvatartása a művelődési 
ház földszintjén
hétfő  8-12 13-17
kedd 8-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek  13-17
szombat 8-12

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

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés 
nyitvatartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig
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Szegvári Ízek Fesztiválja (FALUNAP)
2015. augusztus 20.
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Csongrád Megye  
Közigazgatásáért Díj  

adományozása 
Márton Rozália  

részére
Márton Rozália a Szegvári Közös 

Önkormányzati Hivatal gazdálkodási 
osztályvezetője.

Márton Rozália 1998 márciusá-
tól dolgozik jelenlegi munkahelyén a 
szegvári polgármesteri hivatalban. Ezt 
megelőzően (1989-től 1995-ig) is gaz-
dálkodási területen dolgozott, kontíro-
zó könyvelőként, gazdálkodási ügyin-
tézőként a szegvári GAMESZ-nál. A 
polgármesteri hivatalnál pályafutását 
gazdálkodási előadóként kezdte, majd 
pedig gazdálkodási osztályvezető lett. 
Napjainkig gazdálkodási osztályveze-
tői munkakört tölt be. Közszolgálati 
jogviszonya alatt folyamatosan képez-
te magát. Elvégezte a Tessedik Sámuel 
Főiskola személyügyi szervező sza-
kát, majd pedig a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közigazgatástudományi 
Karán önkormányzati pénzügyi szer-
vező szakon szerzett képesítést. Min-
den évben részt vesz a mérlegképes 
könyvelők kötelező továbbképzésén. 
Rendszeresen fejleszti tudását, ennek 
érdekében minden munkáját érintő 
képzésen, konzultáción, értekezleten 
részt vesz. Fontosnak tartja, hogy ezen 
rendezvények tapasztalataival, infor-
mációval munkáját minél nagyobb 
színvonalon tudja ellátni. Nagy szerepe 
volt a Szegvár és Derekegyház közös 
önkormányzati hivatal kialakításakor a 
két település gazdálkodási feladatainak 
összehangolásában. Mai napig aktívan 
részt vesz a derekegyházi hivatal gaz-
dálkodási feladatainak felügyeletében. 
Munkáját a köz szolgálataként végzi, 
felelősségteljesen, sokszor erőn felül.

Aktív részvevője a megye pénzügyi 
szakembereit összefogó szakmai fó-
rumnak, melyen egyeztetik, megbe-
szélik a hasonló munkakörben dolgozó 
kollegák gondjait, tapasztalatait, így 
Csongrád megye érdekében kimagas-

ló önkormányzati és közigazgatási 
munkát végez. Folyamatosan tartja a 
kapcsolatot a megye önkormányzata-
inál dolgozó pénzügyesekkel, tudását, 
tapasztalatait megosztja kollegáival, 
segítve ezzel egymás hatékony munka-
végzését. 

A település kulturális életében is 
évek óta aktívan részt vesz. Tagja a 
szegvári művelődési körnek. Minden 
évben nagy segítséget nyújt a település 
testvérvárosi kapcsolatainak ápolásá-
ban, programok aktív részese mind a 
vendéglátás, mind pedig a szervezés 
tekintetében.

Nagy János: 
Ez a szerelem  
azóta is tart

Hetedik osztályos voltam, amikor a 
zene magával ragadott. Ez a szerelem 
azóta is tart - mondta Nagy János zon-
goratanár, orgonaművész, karnagy, 
aki a Magyar Érdemrend lovagkereszt 
polgári tagozata kitüntetést kapta meg 
az államalapítás ünnepén. 

– Először ABC-s hangokkal olvasd 
el a kottában a darabokat, utána játszd 
csak el a zongorán. Ez lesz a házi fel-
adat a következő órára – ezekkel a sza-
vakkal engedte el az óráról az egyik 
növendékét Nagy János. Bár tart még 
a nyári szünet, a szentesi zeneművész 
több tanítványának is tartott képzést a 
vakáció alatt.

Minden szabadidejében zongorázott
Nagy János immár 53 éve tanítja a 

növendékeket a szentesi Lajtha László 
Alapfokú Művészeti iskolában. Bár 13 
éve nyugállományban van, a tanítást 
azóta sem hagyta abba.

– Pedig meg sem fordult a fejemben, 
hogy zongorázni tanuljak. Szegvári 
vagyok. A faluban volt egy kápolna, 
ahol énekvezető lettem. A kántor fel-
ajánlotta, hogy ennek fejében megtanít 
zongorázni. Ekkor hetedik osztályos 
voltam. A hangszer és a zene magával 
ragadott. Ez a szerelem azóta is tart – 
beszélt pályája kezdetéről Nagy János 
zongoratanár, orgonaművész, karnagy, 
aki a Magyar Érdemrend lovagkereszt 

polgári tagozata kitüntetést kapta meg 
az államalapítás ünnepén.

Nagy János a gimnáziumi évek alatt 
minden szabadidejét zongorázásra for-
dította. Érettségi után a Szegedi Kon-
zervatóriumban tanult tovább, ahol 
zongora és szolfézs szakon végzett.

Lehotka Gábor is tanította
– A zongora mellett egy másik hang-

szer, az orgona is belopta magát a 
szívembe. Meg kell, hogy mondjam, 
az akkori rendszer ezt nem nézte jó 
szemmel, mivel templomi hangszer – 
emlékezett a régi időkre. Ezért magán-
úton csiszolta tudását, Virág Endre és 
Lehotka Gábor orgonaművészek segít-
ségével. 

– Nemcsak templomokban, hanem 
társadalmi eseményeken: esküvőkön 
és névadókon is orgonáltam. A hetve-
nes években szerveztek egy országos 
versenyt direkt az ilyen orgonistáknak. 
Megnyertem. Utána kaptam meg a fil-
harmonikusoktól az orgonaművészi 
működési engedélyt – mesélte Nagy 
János, aki a zenetanítás, művészi te-
vékenység mellett 21 éven keresztül 
volt a helyi zeneiskola vezetője. Nyug-
díjba vonulásakor, 2002-ben címzetes 
igazgatóvá nevezték ki. Ezen kívül 
még egy fontos terület is helyet kap a 
zenei palettáján: a kórusmuzsika. A 
hatvanas évektől a szentesi közgazda-
sági szakközépiskola kórusát vezette, 
1977-ben megszervezte a Bárdos Lajos 
Vegyeskart, amellyel a napokban Né-
metországba utaznak fellépésre.

Szentes és Szegvár díszpolgára
Nagy János fontosnak tartja, hogy 

Szentes életében jelen legyen a ko-
molyzene. Számos rendezvény, fel-
lépés kötődik a nevéhez. A szentesi 
zenei szakember több elismerésben ré-
szesült. Büszke arra, hogy Szegvár és 
Szentes is díszpolgárrá avatta. 2002-
ben a Magyar Köztársaság Aranyke-
resztjét kapta meg, most, augusztus 
19-én pedig Balog Zoltántól, az emberi 
erőforrások miniszterétől a Magyar Ér-
demrend lovagkereszt polgári tagozata 
kitüntetést vehette át, több mint 5 év-
tizedes zenepedagógusi életútja, Szen-
tes közművelődését és az egyházi zene 
népszerűsítését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként.

Forrás: delmagyar.hu
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Ünnepeltünk augusztus 20.-án. Nem-
csak Szent Istvánt – országunk alapítóját, 
a magyarság összefogóját – hanem falun-
kért, kisebb közösségünkért kiemelkedő-
en tevő „önkéntes” polgártársainkat is.

Szarvas János, Kerekes Mátyás és Sza-
bó Judit Szegvár lakóiért, a KÖZ-ért tett 
szolgálatát ismerte el a nagyközség veze-
tése a lakosság javaslatára – a Szegvárért 
Emlékérem adományozásával.

Szabó Judit 20 éve a szegvári Kisbol-
dogasszony Római Katolikus Egyház-
község Karitász Csoportjának vezetője. 
A Szegvári Napló 2014 novemberi szá-
mában olvashattunk arról, hogy Caritas 
Hungarica díjjal ismerték el karitatív te-
vékenységét. Gratulálunk a közösség ne-
vében is mindkét elismeréshez!

Kérlek beszélj a háromszoros örömün-
nep kapcsán a szegvári Karitász Csoport 
alakulásáról, tevékenységéről a kezde-
tektől napjainkig.

- Amikor 1994-ben Békéscsabán vé-
geztem, mint hitoktató és lelkipásztori 
kisegítő, kerestem a helyem, kerestem mi 
a feladatom, próbáltam nyitott szemmel, 
szívvel járni, észrevenni, ha valaki gon-
dokkal küzd. Aztán 8-10 lelkes társsal a 
jobbítás szándékával megtaláltuk a lehe-
tőséget, hogyan is tudunk segíteni bajba 
jutott embertársainkon. Az első időkben 
a Máltai Szeretetszolgálattal szorosan 
együtt dolgoztunk, de a feladatok sokszí-
nűsége mást kívánt. Hitoktatói munkám 
során szoros kapcsolatom volt a gyer-
mekekkel, nekik számtalan programot 
szerveztünk, például nagy sikere volt a 
hétvégi játszóházaknak, ünnepek előt-
ti alkotóházaknak. Aztán jöttek a nyári 
táborok – már közel 20-nál tartunk. Jó-
tékonysági vásárokat is rendeztünk, saját 
kezűleg készített tárgyakat kínáltunk, 
hogy legyen miből adni, segíteni, segé-
lyezni. Később a kézműves-foglalkozá-
sokhoz, táborokhoz pályázatokat írtak 
ki, volt olyan, hogy egyéves programso-
rozatra is sikeresen pályáztunk. Szintén 
szívem közepe az idősebb korosztály, 
velük is sokszor voltam együtt (nyugdí-
jas klub, zarándoklatok). Sokat tanultam 
tőlük, sok, szép közös ünnepünk volt. 
Szerintem küldetésünk minden ember-
hez szól ma is. Idős és fiatal, családos és 
magányos, minden ember vár egy jó szót, 
egy segítő kezet, egy biztató mosolyt. 
Tedd meg, ha teheted – hallom ma is egy 

vers sorát. Hála Istennek az évek során 
mindig voltak segíteni kész munkatársa-
im, lehet, hogy cserélődtek, de a lelkese-
désünk töretlen maradt.

Szerény emberként ismerünk, nem 
hallgathatunk arról, hogy 9 gyermekes 
nagycsaládban nevelkedtél fel, becsület-
ben, emberségben, hitben, egymást segí-
tő támogatásában gyarapodva. Beszélj 
magadról, „szűkebb” és tágabb csalá-
dodról – az egyházközségről, amelynek 
minden „zegében-zugában” otthonosan 
mozogsz, s mindig találkozhatunk az év 
során kezed művével, munkájával (virá-
gozás, Szentsír, Betlehem, kiállítások az 
egyházközség szervezésében a Katolikus 
Körben, stb.).

- Szüleim 7. gyermekeként, egymást 
is alakítva, szeretetben nőttünk fel. Már 
gyermekkorban megtanultuk, hogy fi-
gyeljünk egymásra, segítsük egymást. 
Hála Istennek ezek a dolgok egy életre 
szóló nyomot hagytak bennünk, segítő-
készségre neveltek mindnyájunkat. Szü-
leink figyeltek testi-lelki fejlődésünkre, 
lehetőségük szerinti iskoláztatásunkra. 
Lehet, hogy nem volt meg mindenünk, 
de a legfontosabbra, a hitre, a szeretet-
re, a szépségre, a becsületes helytállás-
ra, kitartásra megtanítottak. Mennyire 
igaz az, hogy legjobban a példa nevel! 
Emlékszem, kisgyermekként vasárna-
ponként – míg Édesanyánk az ünnepi 
ebédet főzte – Nagymamánk kézenfogva 
vitt bennünket a reggeli szentmisére, 
ez számunkra természetes volt. Hittan-
ról a legrázósabb időkben sem íratott ki 
Édesanyánk, lehet, hogy csúfoltak ezért, 
de nem hagyott fájó emléket bennem. A 
templomban kisgyermekkorom óta ott-
hon érzem magam, szerintem nekünk 
van a legszebb templomunk. Szívesen 
virágozok a templom csendjében, jó ott 
lenni. A Betlehem és a Szentsír készítése 
az egyik végzettségemből adódik, hiszen 
dekoratőrként mindig is szerettem egy-
szerűen, tisztán, harmóniában felhívni a 
figyelmet a lényegre. Hitoktatói munkám 
során sokszor elmondtam hittanosaim-
nak az Evangélium tanítása szerint: Tedd 
a jót és kerüld a rosszat! Ez szinte belém 
ívódott, azt nem mondom, hogy mindig 
sikerül, de törekszem rá. Persze a legfon-
tosabb a „nagy vizsga” lesz, ahol számot 
kell adnom minden tettemről. Adja Isten, 
hogy kiálljam a próbát!

Szegvárért Emlékérem Szabó Juditnak

Benedek Elek:
Öreg faültető éneke 

Ragyogj, ragyogj még őszi napsugár, 
Melengesd testét az elaggott földnek! 
Szánd meg szegényt, óh nézzed, mily kopár, 
Talán nem is zöldül ki soha többet. 

Ragyogj, ragyogj még nyájas-szelíden, 
A zord szelet kergesd a messzeségnek, 
Hadd ültetek fát szépen, rendiben, 
Oh, nem magamnak - az új nemzedéknek! 
 
Ragyogj, ragyogj még, s azzal ne törődj, 
Munkám örömét hogy aligha látom… 
Jól tudják ezt a vén faültetők, 
Oh, jól tudom ezt én is, nap barátom! 

Oh, jól tudom, hogy más szedi le majd 
Édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak, 
Örömet, hasznot nékem egy se hajt, 
Fáradt testemnek sosem adnak árnyat! 

Mindegy! Te csak ragyogj, segélj nekem, 
A zord szelet kergesd a messzeségnek, 
Mi hasznos benne? - én nem kérdezem, 
Csak ültetek a jövő nemzedéknek.

Nem titok, hogy szereted a verseket, 
sokszor kértek fel templomi eseményeken, 
vagy a Szegvárról elszármazottak talál-
kozóján versmondásra. A Szegvári Napló 
oldalán keresztül melyik kedven versed-
del ajándékoznád meg az olvasókat?

- Sok szép vers van, ha most választa-
nom kell, Wass Albert: Üzenet haza című 
versét ajánlom a kedves Olvasónak.

Köszönöm a beszélgetést! Veled örülve 
az elismerésnek, szeretettel kívánjuk, Is-
ten adjon erőt, egészséget a továbbiakban 
is a hozzád fordulók szolgáló szeretetéhez.

Kovácsné Nagy Erzsébet
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Tábor Pálmonostorán
2015. augusztus 6-9.

A Katolikus Karitász támogatásával pár éve 
közös táborozásra Pálmonostorára utazunk, 
20-25 gyerekkel. A szegvári Gyógyszerész 
úrék tanyáján – hálás köszönet érte –, mint-
egy másfél hektáros területen, faházakban és 
jurta sátorban volt a szállásunk. A környezet, 
ahogyan emlékeztünk gyönyörű, nagy fákkal, 
örökzöldekkel, virágokkal körülvett terület, 
két szépséges halastóval, a felfrissülésre két 
medencével, mindenféle játékra alkalmas fü-
ves résszel, sok-sok gyümölcsfával köztük az 
éppen érő nyári piros almával szinte hívogatta 
a táborozni vágyó gyermekeket. 

Augusztus 6-án 23 gyermekkel és 8 kísérő-
vel indultunk útnak, kisbusszal, autókkal az 
50 km-re lévő táborhelyünkre. Ezt a tábort a 
Karitász csoport szervezte és bonyolította az 
önkéntesek és az ifjúsági csoport tagjaival. 

Csütörtökön érkezés után berendezkedtünk, 
előkészítettük a fürdőmedencéket (takarítás, 
fertőtlenítés, vízzel feltöltés), közben elkészült 
az ebéd, aztán kezdődhetett a közös játék a 
röplabdaháló körül, majd ügyességi játékok 
következtek, sorversenyek zajlottak és társas-
játék a pergola alatt. A nagy hőség meghatá-
rozta napjainkat, programjainkat, úgy 3 óráig 
csak árnyékban tartózkodhattunk. Pontosan a 
nagy meleg miatt legvonzóbb, legsikeresebb a 
fürdőzés volt. A felállított párásító-permetező 
szintén nagy sikert aratott, még a felnőttek 
körében is. Az első napon a Péteri tó madár-
világának megtekintése szerepelt. Sajnos a tó 
környéke eléggé elmocsarasodott, szinte csak 
a kilátóról lehetett a tavat látni. Ha csendben 
tudtunk maradni, akkor gyönyörködhettünk a 
tó madárvilágában, a madarak ezerhangú kó-
rusában. A bőséges vacsora után következett a 
szabadtéri zuhanyozás, de a napi izgalmaktól, 
újdonságoktól nehezen tértek pihenőre a gyer-
mekek.

 Pénteken már a reggeli után kezdődött a kö-
zös „kézműveskedés”, amikor is nagymamá-
ink receptje alapján készült csörgét sütöttünk 
20 tojásból. Két tésztanyújtó gépet hoztunk 
magunkkal, és kezdődhetett a munka: a gyere-
kek örömmel kapcsolódtak be a tésztanyújtás 
művészetébe, még a nagy fiúk is szívesen ki-
próbálták magukat. A lányok a csörgemetélő-
vel bántak ügyesen, aztán jöhetett a sütés, ami 

40 fokban nem biztos, hogy a legjobb ötlet, 
viszont nagy sikere volt. A zöldbab leves után 
sorban ürültek ki a teli tálak, a maradék pedig 
a délután során mind egy szálig elfogyott. Ki 
porcukorral, ki lekvárral jóízűen fogyasztotta 
munkájának eredményét. Utána még a gyü-
mölcsnek is nagy kedvvel láttak a gyerekek.

A konyhán délután sem pihentek, a kenyér-
lángos tésztáját dagasztották szorgos kezek. 
Közben a gyerekek egy nagy fürdőzés után 
már az akadályversenyhez készülődtek. A 
Karitász csoport tagjai érdekes, izgalmas fel-
adatokat találtak ki a csapatok számára, ügyes-
ségi, erőnléti és szellemi képességeikről adhat-
tak itt számot. 

A kemence befűtésével voltak némi gondok, 
kissé lassan tüzesedett át, így a tejfölös-sonkás-
sajtos kenyérlángosra jócskán várni kellett, de 
a gyermekek ezt szinte észre sem vették, min-
denféle játékkal kitöltötték az időt. A tábori 
élet inkább az esti órákban zajlott, amikor már 
kicsit felfrissült a levegő, a gyerekek éjszaká-
ba-nyúlóan játszottak, beszélgettek, nehéz volt 
határt szabni az esti villanyoltásnak. 

Mint szoktuk, az étkezéseket imával kezd-
tük és fejeztük be, megköszönve a mindennapi 
kenyeret. A tábori napok végére azért minden 
gyerek megjegyzett valamit ezekből az imák-
ból…

A szombat is a kézműveskedés jegyében 
zajlott, ekkor gyöngyökből, fonalakból  ké-
szültek karkötők, nyakláncok, az érdeklődőbb 
gyerekek pedig ismerkedtek a szövés és hor-
golás tudományával. E napra segítségünkre 
volt Kosztolányiné Vera is, köszönet a fárado-
zásáért. Készültek még papírból vagy termé-
nyekből faliképek, textilből mindenféle fura 
figurák, állatkák. A nagyobb fiúk a fagyűjtés-
ben, favágásban vállaltak feladatot, a bográ-

csos paprikás-krumpli készítésénél. A meleg 
továbbra is tombolt, így a délután nagy része 
szintén fürdőzéssel telt, illetve a gyerekek már 
készülődtek az esti programra, a tábortűznél 
előadott műsorra, meg a szalonna-, és virsli-
sütésre. Nagyon örültek a meglepetés édesség-
nek: pillecukrot karamellizáltak, és két keksz 
közé fogva nagyon finom édességet gyártot-
tak maguknak. A tábortüzes vacsora után 
szkander-csata kezdődött, mert mindannyian 
tudjuk, hogy a testedzés mennyire fontos, főleg 
egy kiadós vacsora után. Nagy nevetések, szur-
kolások közepette mindenki ki akarta próbálni 
magát. De így volt ez a tábor egész ideje alatt, 
nagy röplabda-csaták zajlottak, tollaslabdázás, 
erőpróbák és sok-sok játék. 

Az utolsó estén megint a villanyoltással volt 
gond, a gyerekeknek még éjféltájban is bőven 
volt mondanivalójuk egymásnak. 

Vasárnap reggeli után indultunk a faluba, 
Pálmonostorára, egy szentmisére, hogy meg-
köszönjük a Jóistennek, a jó időt, a tábori napok 
minden ajándékát, hogy együtt lehettünk, so-
kat játszottunk, nevettünk, hogy új barátságok 
szövődtek. Hálásak vagyunk a Karitásznak, 
hogy támogatta táborunkat, és köszönet min-
den munkatársnak, fiatalnak, akik segítették 
törekvésünket, így sikerült pár önfeledt, vidám 
napot ajándékozni a táborozó gyermekeknek. 
A szentmise után még volt egy közös játék a 
templom melletti játszótéren, közben jégkré-
met  fogyasztottunk, üdítőztünk. Szép ünnep 
volt ez a nap mindannyiunk számára. A szent-
mise végén sok kérdést tettek fel a gyerekek, jó 
volt látni, hogy nyitottak, érdeklődőek.

Hazaérve táborhelyünkre, egy bőséges és 
finom ebéd után mindenki búcsút vett a kör-
nyéktől, rendet rakott maga után, hogy jövőre 
Isten segítségével, a Gyógyszerész úrék jóvol-
tából újra ugyanígy, ugyanitt találkozhassunk.

Szabó Judit

Mátraverebély-Szentkúton jártunk

2015. augusztus 21-23. között kirándultunk 
a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegy-
helyre. A tábort a szegvári hittanosok ifjúsági 
csoportja szervezte, főként nagyobb hittanos 
gyerekeknek. A tábor szervezésében segítsé-
get kaptunk az Egyházmegyétől, és a szegvári 
egyházközségtől. 18-an vettünk részt a kirán-
duláson segítő felnőttekkel együtt. 

Utunkat a szerzetesek éve jegyében kezdtük. 
Első állomásunk Erdőkürtön az Első Reme-
te Szent Pál Monasztikus Nővérek rendháza 
volt. A nővérek nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket. Bepillantást nyerhettünk rendjük tör-
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ténetébe, életébe, mindennapjaikba és kezük 
munkáját is megcsodálhattuk. Például egyikük 
cipész, van, aki gyönyörű miseruhákat varr és 
van, aki gyertyákat készít. Részt vehettünk a 
déli imaórájukon, ami nagy élmény volt a gye-
rekeknek is. 

Tovább folytatva utunkat, célba vettük 
Mátraverebély-Szentkutat, ahol a szállásunk is 
volt. Gyönyörű környezet, új épületek, szépség, 
harmónia: minden meg volt egy fiatal csapat 
kikapcsolódásához. Megérkeztünk. Elfoglal-
tuk a szállást, mely a nemrég felújított zarán-
dokszálláson volt. Majd egy kis pihenő után 
indultunk felfedezni a környéket. Megnéztük 
a csodálatos szabadtéri oltárnál lévő mozaik 
képeket, a Lurdes-i Szűzanyát, a Szent kutat, 
a kolostort, és a kálváriát is megjártuk. A nap 
hátralévő részében a közös játéké, és az újra 
gyermekké válásé volt a főszerep. Labdáztunk, 
tollasoztunk, fociztunk, kártyáztunk, társasjá-
tékoztunk, énekeltünk, no és persze nevettünk 
nagyokat. A nap végére a korkülönbség ellené-
re is teljesen együtt volt a csapat.

A második napot reggeli dicsérettel és szent-
misével kezdtük a ferencesek napirendje szerint. 
A reggeli „energiagyűjtés” után nekivágtunk a 
túrázásnak. Első célunk a remetebarlang megta-
lálása volt, amit  sikeresen teljesítettünk is. 

Az utunkat azonban nem fejeztük be ilyen 
gyorsan. Tovább haladtunk a Mátra rejtett túra-
útvonalain. Útközben találtunk egy szép nagy 
fehér keresztet, majd eljutottunk a források se-
regéhez. Először csak egyet találtunk, és ízlel-
hettünk meg, de egy kicsit tovább haladva már 
ismét forrásra leltünk. Mivel úgy éreztük, hogy 
még nem vagyunk elfáradva, így tovább foly-

tattuk utunkat. A természet lágy ölén is számos 
csodát láthattunk. Nem sokkal később egy elég 
meredek hegyoldalhoz érünk, de közös elhatá-
rozással úgy döntöttünk, hogy ezt is meg kell 
másznunk – és sikerült is! Az túránk végét a 
Szent László forrás a megtekintése zárta.

A túrából visszaérve részt vettünk a kegy-
helyismertetőn, melyet az egyik ferences test-
vér (Tihamér) tartott. Kicsit elfáradva, de annál 
nagyobb figyelemmel igyekeztünk követni az 
érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A nap 
második felében a csapatoké és a szervezőké 
volt a főszerep. A csapatok csatakiáltást írtak, 
a segítők az állomásokat próbálták elhelyezni a 
tágas környezetben. Ahogy már említettem, ez 
a tábor a szerzetesek éve jegyében telt, így az 
akadályversenyünk állomásai is kapcsolatban 
voltak egy-egy szerzetesrenddel, ügyességi fel-
adatokkal kiegészítve. 

Este a begyűjtött faágakból megraktuk a tá-

bortüzet, ahol elkészíthette mindenki a  fino-
mabbnál finomabb vacsoráját. A vacsora után a 
közös játéké és éneklésé volt a főszerep.

Elérkeztünk a nem nagyon várt utolsó nap-
hoz. A reggeli után nekiálltunk összecsoma-
golni, majd a szentmisére hangolódni, amely 
számomra egy felejthetetlen élmény marad: 
szobánként a nagyobbak vezetésével felké-
szültünk a szentgyónásra. A szentmise előtt 
kígyózó sorok álltak a gyóntatószékeknél, 

és mi is csatlakoztunk. A gyerekek kicsit ag-
gódva, félve várták, mikor kerülnek ők sorra. 
Ám egyszer csak megszólalt egy – számomra 
nagyon kedves hang – Lóránt testvér szemé-
lyében, aki hozzánk intézte szavait ekképpen: 
A kedves szegvári fiatalok is csendesedjenek 
el, és gondolják át miben  vétettek az Isten 
és embertársaik ellen. Ettől a perctől kezdve, 
minden gyerek próbált saját magába fordulni, 
összeszedni gondolatait. A szentmise kezde-
téig sikerült elvégeznünk a szentgyónást. Egy 
gyönyörű szabadtéri szentmisén vehettünk 
részt, melyet a gyerekek is nagy nyugalommal 
és odafigyeléssel végighallgattak. A szentmise 
után elbúcsúztunk Lóránt testvértől, mi ha-
zaindultunk, ő pedig egy hét múlva Rómába 
indult, mert a ferences rend vezetői között ott 
teljesít szolgálatot.

Hazafelé tartva, célba vettük kirándulásunk 
utolsó állomását, mely Hollókő volt. Meg-
csodáltuk Hollókő várát, és ezután egy rövid 
túrával beértünk a világörökség részébe, az 
Ófaluba. A régi utcakép, házak mindenki szá-
mára érdekesek voltak. Egy babamúzeumba is 
betértünk, ahol a palóc népviseletbe öltöztetett 
babákat nézhettük meg. Végül a zsindelytetős 
templomot csodáltuk meg. 

Útban hazafelé a gyerekek sokat nevetgéltek, 
énekeltek. Reméljük, hogy jövőre is szervezhe-
tünk ilyen kirándulást. 

Kovács Rita

HÍREK-ESEMÉNYEK

Szeptember 6-án lesz templomunk búcsú ün-
nepe, a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik, 
majd a végén körmenet. Az ünnepi szentmisét, 
szentbeszédet, körmenetet Száva Szabolcs sze-
gedi plébános atya vezeti. Ezen a napon reggel 
fél 9-kor nem lesz szentmise, de este 18 órakor 
igen.

Szeptember 13-án Szent Kereszt Felma-
gasztalásának ünnepe alkalmából délután 
15 órai kezdettel szabadtéri szentmise lesz a 
Kórógyszentgyörgy-i kápolna helyén álló ke-
resztnél. Mindenkit várunk szeretettel! (Ter-
mészetesen, ha az idő engedi, rossz idő esetén 
ebben az időpontban, a templomban.) Ezen a 
napon már este a templomban nem lesz szent-
mise!

Szeptember 14-én Szent Kereszt Felmagasz-
talásának ünnepén este 6 órakor ünnepi szent-
mise lesz a templomban.

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje, szep-
tember 20-án 10 órakor kezdődik. Aki valami 
oknál fogva nem kapta volna meg a meghívót, 
és érintett az évforduló tekintetében, jelezze 
részvételi szándékát mielőbb a 63/364-810-es 
telefonszámon! Ez alkalommal is elmarad a fél 
9-es szentmise.

A Szabadkán elesett testvérekért megemlé-
kező szentmise lesz szeptember 21-én este 6 
órakor lesz.

Szeptember 24-én Szent Gellért püspök és 
vértanú Egyházmegyénk Védőszentjének ün-
nepe. Ezen a napon 18 órai kezdettel Szegeden 
a Dóm téren lesz ünnepi szentmise. A felújí-
tott Fogadalmi templom és a Dóm tér megál-
dására is ekkor kerül sor. Erre az alkalomra 
Egyházmegyénk Püspöke külön autóbuszt in-
dít. Bővebb tájékoztatást a plébánián, vagy a 
szentmiséken elhangzó hirdetésből kaphatunk. 
Szeretettel hívják és várják a szegváriakat is. 

Október 1-én elkezdődik a közös rózsafü-
zér imádkozás a templomban az esti szentmi-
se előtt. Jöjjünk minél többen együtt kérni a 
Szűzanya közbenjárását. De szánjunk rá időt 
és a szentmisén is vegyünk részt, a Szűzanya 
örömére, magunk lelki gazdagodására!

Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasz-
szonya, Magyarország Főpátrónája ünnep!

Temetői szertartás-sírkőszentelés! Novem-
ber 1-én, vasárnap lesz. Délelőtt fél 11-kor az 
Újfalusi, délután 2 órakor az Öregfalusi te-
metőben. Az összes elhunytért szentmise no-
vember 2-án (hétfőn), Halottak Napján este 6 
órakor lesz. 

Rozgonyi Mária

HONLAPAJÁNLÓ

Hamarosan indul a  
szegvári egyházközség honlapja. 

Elérhetőség: www.kisboldogasszony.hu

Ezen az oldalon elérhető.
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Egy kérdés megismétlése, 
dicséretek és  
közszereplők!

Tisztelt Szegváriak! Tisztelt Olvasó!

A korább időszakban létezett az a fogalom, 
hogy gazdasági év. Ez annyit jelentett, hogy a 
gazdasági év végén lehetett a földeknek gazdát 
vagy földművelőt, használót cserélni. Az emlí-
tett, számomra logikus gyakorlat a mai hatalom 
részére ismeretlen. Mert „mi vagyunk” a hata-
lom, és aki nincs velünk az ellenségnek tekinten-
dő, kizárva minden helyi és földi javakból.

A hatalom megtette a magáét Kishanto-
son is 2014 tavaszán. Ugye emlékeznek? Egy 
biogazdálkodó több száz hektáros ültetvényét tár-
csázta le 25 db erőgép. A hatalom képviselői pe-
dig erővel biztosították a tárcsázás végrehajtását.

Ezzel a bevezetővel csak azt akartam szemlél-
tetni, hogy a mai két kormánypárt helyi képvise-
lői tejhatalmúnak képzelik magukat. Ha valami-
hez törvény kell, az másnapra elkészül.

Szóval már is helybe vagyunk, Szegváron. 
2014-ben, kb. 1 évvel ezelőtt többek között a Kft 
gazdaságvezetőjétől kérdeztem, hogy hol van, mi 
lett a sorsa a kerékpárút építéséből kimaradt 40 
raklap térkő-burkolónak?! (Értéke kb. 1-1,5 mil-
lió Ft).

Egyébként a kérdéseim, felvetéseim többségét 
Gémes úr érintette a 2014-es választást megelőző 
időszakban. A térburkolóról azonban ő sem be-
szélt.

Most pedig elmondom, az én logikám mit dik-
tál:

- A kerékpárút költségvetésében szereplő tér-
burkoló mennyiséget megvásárolták, mármint az 
önkormányzat vagy a Kft. 

- Az építés befejeztével kimaradt 40 raklap bur-
koló, mert a korábban megépített járdák ugyaneb-
ből már kész voltak 40 raklapnyi mennyiségben. 
(A régi tanácsháza területén tárolták.)

- Mi lett a burkoló sorsa? Két lehetőség van!
1. A kerékpárút építésénél a megvásárolt ösz-

szes anyagot elszámolták, tehát kiadásba helyez-
ték. A készlet: 0. (Papíron)

2. Az elszámolás végeztével visszavételezték 
készletre a 40 raklapot.

Nos, mindenesetre van 40 raklap burkoló!
Ebből 20 raklap került a szárítóhoz, ami való-

színű most is annak árnyékában pihen.
Kérdés:
- Megvásárolta a szárító jelenlegi tulajdonosa?
- Vagy jó munkáját a képviselő-testület ezzel 

ismerte el?!
- És hol van a második 20 raklap?
Bevezetőben a hatalomról beszéltem, most is. 

Egy polgármester közszereplő, és nem szerencsés 
a hatalommal való visszaélés. Az előbb említett, 
részletezett burkoló ügy ne legyen tabu. Nem hi-
szem, hogy 2014-ben egyetlen képviselő sem ol-
vasta a Szegvári Napló talán augusztusi számát.

Ha a képviselő-testület nem korrupt, akkor nyi-
latkozhatott volna hozzáértő személy közülük az 
elszámolásról és a szennyvízcsatorna építésénél 
kimaradt föld magánérdekű felhasználásáról.

Beszéljünk másról!
Senki nem mer megszólalni, nem mer véle-

ményt mondani, mert másnap repül. A köztudat-

ban is szerepel az a polgármesteri mondás, fenye-
getés: „azt nyírok ki, akit akarok”!! Ez azt jelenti, 
hogy ne merjen senki velem kapcsolatos negatív 
dolgot firtatni. Van egy közmondás: „Békának 
sem örök a tó.”

Nem is akarja senki más zsebét ellenőrizni, de 
azért érdekes, hogy egy szerény polgármesteri fi-
zetésből (Fidesz-es) egy év alatt több százmilliót 
lehet vásárlásra költeni. Ez mellett szorgalmas 
növénytermesztők nem jutnak megfelelő támo-
gatáshoz.

Csak szeretném emlékeztetni a tisztelt Olva-
sókat, hogy a volt tanácsi dolgozók (tanácselnök, 
titkár, stb.) egész életükben tudtak felépíteni egy 
10x10-es lakóházat. Volt egy kerékpárjuk, talán 
ritka esetben egy Ladájuk.

Nos, szeretném, ha nyilvánosságra hozná a 
Polgármesteri Hivatal a polgármester vagyonbe-
vallását, különös részletességgel az ingatlanok és 
gépek vásárlásainak forrásait. Talán a szegvári 
őstermelők tanulhatnának belőle.

Kíváncsian várom, hogy a képviselőket ér-
dekli-e a Kft munkáinak anyagelszámoltatása, 
elszámolások tisztasága, az erőgépekkel való 
munkavégzés ellenőrzése? Eddigi tapasztalatom 
szerint nem. A TV-ben látottak alapján mondha-
tom, hogy a képviselő-testület tagjai nem képvi-
selik megfelelően a lakosságot, településünket. A 
hallgatás és a bólogatás nem az együttműködés 
jele, hanem a korrupt magatartást, a korrupciót 
sugallja.

Lehetne még említést tenni a mostani falunapi 
felkészülésről, az igen veszélyes és szervezetlen 
parkolásról, a balesetveszélyes kátyúk megszün-
tetéséről. Kérdezem: Hol a polgármester?

Nos, ha a fentieknek töredéke is valós, jól tenné 
a képviselő-testület, a polgármester, ha levonná a 
megfelelő következtetést.

Szegvár, 2015. augusztus 29.

Tisztelettel: Kádár György

Válasz Kádár György egy-
kori képviselőnek, és egy-

kori sportkörelnöknek!
Nem lepődtem meg Kádár György írásán, már 

csodálkoztam is, hogy talán téli álmot alszik, 
mert igen régen írt már. A stílusáról és tartal-
máról csak annyit, hogy most azért átlépett egy 
olyan határt, melyet épeszű ember nem szokott. 
Egyébként ezen sem lepődtem meg ugyanis már 
régóta ismerem Kádár Györgyöt, így a személyi-
ségét is. 

Egy dolgot azért határozottan vissza kell uta-
sítanom minden képviselő társam nevében, amit 
személyükre tett, ugyanis határozottan állítom, 
hogy mindenki Szegvárért dolgozik, ki-ki a maga 
ideje és lehetősége szerint. Most nincs olyan kép-
viselőtársam, aki saját faluját feljelentené.

Nem tabu téma a térkő, de látom, hogy Kádár 
György lehet, hogy korábbi szakmájának köszön-
hetően (talán kőműves) térkőmániás. Szeretném 
megnyugtatni, hogy amit vásároltunk azt be-
építettük (még ha hullámos is, igaz ez most nem 
gond), s elszámoltuk. Sőt kétszer le is ellenőriz-
ték, meg is számolták, le is mérték.

Egyébként az óvodába is leraktunk 8 raklappal 
a kosárlabda palánk elé, a kultúrházba is lerak-
tunk a hátsó bejáratnál 2 raklappal, a központi is-
kolába is leraktunk az udvarra 28 raklappal, amit 
a ballagáson már használtak is. A hivatal udvará-
ra is került 4 raklap lerakásra. Ezt ha összeadom, 
akkor ez 42 raklap, amit nem az önkormányzat 
és cége vásárolt, hanem adomány volt, úgy, mint 
ahogy a sok készre kevert beton, amelyet az iskola 
udvaron használtak fel. 

Ha ismét érkezik felajánlás majd szólok, hogy 
előtte Kádár Györggyel egyeztessenek, ha nem 
akarnak újságcikket. Egyébként a kerékpár út 
már hat éve épült.

A magáncélú kimaradt föld felhasználásról 
annyit, hogy több kilométer földút javulhatott 
meg a gazdák, horgászok és természetjárók örö-
mére.

Életveszélyes kátyúkról beszél Kádár György, 
gondolom közte van az az életveszélyes kátyú is, 
ami a Grünerbe vezető kövesúton van, pont a föld-
je bejárójánál, ahol mindig feljár az útra a trak-
torjával, ahol a kertészek már nem tudtak eljárni 
autójukkal, csak ha kikanyarodtak a padkára. Je-
lentem már három hete vittem bele a saját gépem-
mel zúzott anyagot, ugyanis nincs minden ker-
tésznek traktorja, mint Kádár Györgynek, hogy el 
tudjanak járni. Remélem, ezek után majd kedvet 
kap, s ahogy a háza előtt lenyírja a füvet, vagy ki-
takarítja az árkát, úgy a földje előtt is javítja az 
utat, mint ahogy ezt több rendes gazda is teszi.

Veszélyes parkolást említ Kádár György, gon-
dolom a szélmalom előtt, ahol négy napot dolgoz-
tunk a 40 fok melegben porban, azért, hogy legyen 
rend és legyen tört anyag a meglévő földes utcák 
felújítására. Megjegyzem három markolóm dolgo-
zott ott társadalmi munkában, egy kollégámmal 
és a tizenhét éves fiammal együtt. Sajnálom, hogy 
esett az eső, így csak egy részét lehetett használni 
a területnek. Ha Kádár György is segített volna a 
traktorjával hamarabb végeztünk volna.

Beszéljünk a vagyoni helyzetemről is egy 
kicsit. A vagyonbevallásom nyilvános bárki 
megnézheti, ez már kilenc év óta így van. Ezt 
egyébként Kádár Györgynek tudnia kellene, mert 
amikor 13 évvel ezelőtt utolsónak és utoljára 
bejutott a képviselő testületbe, már akkor is így 
volt. Megnyugtatom Kádár Györgyöt, hogy nem 
a szerény polgármesteri fizetésből élek, ugyanis 
már megválasztásom előtt is volt házam, autóm. 
Egyébként úgy látom, hogy ez régen sem volt 
másképpen, ugyanis Kádár Györgynek 10x10-
esnél nagyobb a háza, sőt ha jól tudom az autója 
drágább, mint egy Lada, sőt nem is egy van, és 
még traktorja is van. Mondjuk nem is volt tanács-
elnök, még szerencse, a falunak biztos, de úgy 
néz ki, hogy neki is.

Nem értem a százmilliós költekezést, a gaz-
daságomat 1994-ben alapítottam, melyet azóta 
fejlesztek. A 21 év alatt, már biztos költöttem 
100 milliót rá, nem számoltam. Kádár György 
is ezt megteheti, egy a titka sokat kell dolgozni, 
folyamatosan fejleszteni és jó döntéseket hozni. 
Az én családom nem költ luxus autókra és luxus 
nyaralásokra, hanem a gazdaságot fejlesztjük. Az 
én autóm nem a Mindszenti utcán a kocsma előtt 
áll esténként, hanem a Vangelban az istálló előtt. 
Nyaralni is a Balatonon voltunk.

De beszéljünk egy kicsit Kádár Györgyről is. 
Remélem a következő írásában beszámol arról 
is, hogyan jutott képviselőként önkormányzati 
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területhez a kertészete fejlesztéséhez. Megírja, 
hogy nagy esőzéskor, a fólia telepéről kiáramló 
csapadékvíz, hogyan önti el a Béke utcában levő 
házakat, pincét, kerteket. Megírja, hogy mennyit 
segített az önkormányzatnak az árok megépíté-
sében. Szerintem az olvasók kíváncsiak rá, hogy 
sportkörelnöksége alatt, amikor még az önkor-
mányzat milliókat adott évente a sportkörnek 
mire költötték. Gondolok itt a vidéki játékosokra, 
akik miatt sok szegvári nem tudott játszani, az öl-
tözők lepusztult állapotára, stb. 2007-ben az első 
ciklusomban láttam az öltözők és a pálya állapo-
tát, megdöbbentő volt. Azóta egy kicsit megújult, 
megszépült. Az épület fel lett újítva, új vizesblokk 
épült, körbe lett kerítve, új kispadok, labdafogó 
háló került beépítésre. Nem beszéltünk az edző-
pálya létrehozásáról, ami Kádár György érdeme, 
az a pálya, amit az általa sokat emlegetett fiatal 
gazda a nagy kerekű traktorjával többször meg-
tárcsázott, meghengerezett, majd fűvel bevetett. 
Az a pálya, amelyet a másikkal együtt a már azóta 
nem fiatal gazda 17 és 16 éves fiai rendszeresen 
fűnyíróval levágnak, persze ingyen, társadalmi 
munkában, s nem azért mert szeretik a focit, ha-
nem azért, mert a polgármester fiai és úgy érzik, 
hogy ennyit ők is tehetnek ezért a közösségért. 
Egyébként, mióta Kádár György kivonult a sport-
életből, azóta látszik némi fejlődés a fociban. Újra 
kovácsolódik egy kis közösség, szegvári közös-
ség, gyerekekből, felnőttekből, akik idejüket nem 
kímélve segítenek a pályák javításában is. Nem 
csak focizni jönnek ide, mint régen a fizetett vi-
dékiek is, hanem dolgozni is, ahogy ezt tették a 
falunap előtt és azóta is.

Remélem adtam kellő témákat Kádár György-
nek a következő írásához, várom tisztelettel.

A Tisztelt Olvasóknak köszönöm a türelmet és 
a figyelmet, maradok tisztelettel

 
Gémes László polgármester

Szegvári Ízek  
Fesztiválja (FALUNAP)

2015. augusztus 20.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata az 
idén is augusztus 20-án szervezte meg a Falu-
napi rendezvényt a sportpályán.

A 20-i programok a következők voltak:
Délelőtt 9.00 órától: 
Szegvár-Mindszent labdarúgó mérkőzésre 

került sor Buda Attila szervezésével. Az ered-
mény 4:2 lett Mindszent javára. 

Futóversenyt hirdettünk felnőtt, ifjúsági és 
gyermek kategóriában Lőrincz Gábor vezeté-
sével. Ezen a versenyen 42 fő vett részt, akik 
közül sokan a Kyokushin karate csoport tagjai 
voltak.

Több csapat jelentkezett a főzőversenyre, 
finomabbnál finomabb ételeket főztek. Lovas 
bemutató is volt id. Magyar Pál vezetésével. 

Favágó verseny és erős emberek bemutatója 
is színesítette a programot Tóth József vezeté-
sével. Nagyon sokan kíváncsiak voltak erre a 

programra. Köszönjük a délelőtti programok 
szervezőinek a segítségét.

Délután 14.00 órától a Szélmalmot is meg 
lehetett tekinteni. Purgel Nóra szívesen vállalt 
tárlatvezetést. Köszönet érte! 

Szintén 14.00 órától hagyományőrző lovas 
kocsi felvonulás vette kezdetét Szegvár fő ut-
cáján id. Magyar Pál vezetésével. Köszönjük, 
hogy az esős idő ellenére is több fogatos részt 
vett ezen a felvonuláson és a délelőtti lovas be-
mutatón. Nagyon szép volt ez a program.

Ingyenes vércukor és vérnyomásmérést 
szervezett Pitiné Szabó Éva védőnő. Sokan él-
tek a lehetőséggel. Köszönjük!

Szintén 15.00 órától kezdődött a kürtős ka-
lácssütés, melyet a Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének tagjai készítettek Arany Lajosné ve-
zetésével, valamint a fánksütés Bacsa Józsefné 
és a Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület tagjai 
segítségével. Köszönet érte.

Elfogadták meghívásunkat a Hunyadiak 
Örökében – Történelmi Hagyományőrző Egye-
sület tagjai. Nagyon szép bemutatót láthattunk 
tőlük. Köszönet érte!

Nagyon jó volt látni az anyukákat együtt 
tornászni a kis gyermekükkel a Maminbaba-
hordozós latin fitness bemutatón. Köszönjük 
Atkári Mártának, hogy megszervezte ezt a 
szereplést.

A szegvári Kutya-suli bemutatója is nagyon 
jól sikerült. Köszönjük Farkas Zoltán szervező 
munkáját.

Nótadélutánra hívta a közönséget a Bazsa 
Mári Népdalkör Gila László és a Magyar Nóta 
Klub ifj. Ternai József vezetésével. A gyönyörű 
nótákkal és népdalokkal elbűvölték a közönsé-
get. Köszönet érte!

Nagy sikere volt a gyerekek körében a bohóc 
előadásának is. 

Ezután sztárvendégünk BEBE lépett a szín-
padra. Nagyszerű műsort adott. A közönség-
nek nagyon tetszett. 

Az ünnepi műsor 18.45 órakor kezdődött.
Beszédet mondott Nyágrus László Parajd 

település alpolgármestere, majd az új kenye-
ret Zsadányi József plébános úr szentelte meg. 
Megtisztelte jelenlétével és köszöntőjével az 
ünnepséget Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő úr és Kakas Béla a Csongrád Megyei 
Közgyűlés elnöke is. Gémes László polgár-
mester úr és Gyömbér Ferencné jegyző asszony 
kitüntetéseket adott át. Az idén díszpolgári cí-
met kapott Dr. Hégető Sára Terézia háziorvos. 
Szegvárért Emlékéremben részesült id. Szarvas 
János kőfaragó, Kerekes Mátyás és Szabó Judit. 

Kakas Béla a Csongrád Megye Közigazga-
tásáért Díjat Márton Rozáliának, a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal, gazdálkodási 
osztályvezetőjének adta át. 

Szívből gratulálunk mindannyiuknak. 

Az ünnepségen részt vettek a nálunk ven-
dégeskedő erdélyi barátaink is, akik közül 
Lőrincz Dániel állampolgársági esküt tett.

A Dobbantó néptáncegyüttes szép műsort 
adott elő. Fergetegesen táncoltak a színpadon. 

Köszönjük a táncosoknak, valamint Magyar 
Imrének, Magyar Imrénének a felkészítést. 
Utánuk közvetlenül az erdélyi fiatalok tánca 
következett. Nagy sikerük volt nekik is. A kö-
zönség nagy tapssal jutalmazta őket. Köszön-
jük, hogy felléptek.

Este 20.30 órakor Tóth József erős ember és 
lánya Enikő egy szuper jó show műsort mutat-
tak be. Ezt a koreográfiát tavaly Korfun mu-
tatták be először. Köszönjük Józsi, hogy egész 
nap velünk voltatok! 

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

Nótás Jana „Szegvári dallamok” című al-
bumából mutatott be szebbnél-szebb dalokat. 
Nagy sikere volt Janának is. Köszönet érte!

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

Ezután a Twinners együttes zenélt a sátor-
ban. A fiatalok nagyon jól szórakoztak. Sokan 
táncoltak a kiváló zenékre. Köszönjük fiúk!

Voltak, akik székely jellegű bálban vettek 
részt a Művelődési Házban este 22.00 órától 
a Felsősófalvi Baráti Társaság szervezésében. 
Remek jó hangulatot teremtett az erdélyi zene-
kar. Köszönjük, hogy megvalósulhatott ez a bál 
is a településünkön.

Az egész nap folyamán közreműködők, segí-
tők, a közel 400 fő megvendégelését a Mozgás-
korlátozottak Egyesülete vezényelte le Arany 
Lajosné vezetésével. Köszönjük a munkájukat. 

A finom gulyást Szécsényi György főzte a 
gulyáságyúban. 

A büfében a Gyenes KFT italt, frissen sülte-
ket árusított.

Köszönet érte.
A hangosításról Hegyi László gondoskodott, 

a programokról felvételt a Kurca TV készített. 
A színpadi dekorációt Bánfiné Sajtos Lolita 

és Ráczné Purgel Ilona állította össze. Köszö-
net érte!

A gyerekek szórakozását ugrálóvár és csúsz-
da biztosította, melyet az Önkormányzat finan-
szírozott. A kirakodók játékokkal, édességgel 
várták az arra látogatókat.

Köszönjük!

Támogatóink voltak:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Gyenes Kft
Ternai Kft
Hunor-Coop Zrt.
Rónasági Pékség dolgozói

Köszönjük a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatal dolgozói, a Falufejlesztő KFT, a 
közmunkások, a rendőrség, a polgárőrség, a 
segítők, a civil szervezetek aktív munkáját.

Örülünk, hogy velünk tartottak.

Köszönettel: Lukács Istvánné, főszervező
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2015 
SZEPTEMBER 19.   9.00 ÓRA  AGYAGOZÁS 

 
OKTÓBER 10.    9.00 ÓRA  ZSUGORKÁZÁS 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ 200 FT/FŐ. 

 
 
 

  
 

OKTÓBER 3.    9.00 ÓRA 
BICIKLITÚRA A SÁPHALOMHOZ 

 
OKTÓBER 17.    9.00 ÓRA  KOSÁRFONÁS 

 
A RÉSZVÉTEL INGYENES! 

 
 MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK A MÚZEUMBA! 

 
 
 

IV. Lukács István Emléktorna eredményei
Csapatverseny
1. Szegvár 3116 fa
2. Ferencvárosi TC 3057 fa
3. Szentesi VTE 3035 fa
4. Gyulai SE 2998 fa

Egyéni verseny
1. Márkus László FTC 545 fa
2. Kovács István Szentes 543 fa
3. Pigniczki Pál Gyula 542 fa

Megújult a tekeház
2015 tavaszától, hivatalosan május 15-től Zsibók Zoltán a Szeg-

vári Tekézők Sportegyesületének új elnöke.
A régi hagyományok folytatását tartja a legfontosabb felada-

tának, a Nemzeti Bajnokságban való versenyezés, az amatőr 
bajnokság megrendezése, a Lukács István emlékverseny le-
bonyolítása az elsődleges. Nagy lendülettel, más szemlélettel 
kezdte el munkáját. Az adminisztrációt, a gazdasági feladato-
kat új alapokra helyezte. A játékos keretet sikerült 19 tagra fej-
leszteni. Most még keményebben kell dolgozni a tekézőknek, 
hogy bekerüljenek a meccseken játszó csapattagok közé.

A vezetőség tavasszal elhatározta, hogy új dizájnba öltözteti 
a tekepályát – folytatta Zsibók Zoltán. A pályát 2011 januárjától 
használjuk. Ez idő alatt „lelaktuk”. A játékostér sportszőnyegét 
lecseréltük, felújítottuk a kijelzőfalat. Kicseréltük a golyókat, 
bábukat. Ismeretségeink révén négy új bábgarnitúrát tudtunk 
beszerezni, olyat, amelyek májusban a világbajnokságban ját-

szottak, 2 hétig használták őket. 12 darab olyan szabványos te-
kegolyó is a birtokunkba került, amelyek egy szezont gurultak. 
Egy műszerész átvizsgálta a pálya berendezéseit, finom beállítást 
végzett. Ezek után a pálya I. osztályú minősítést kapott, 3 évre 
hitelesítették. A pálya alkalmas, képes nemzetközi mérkőzések 
lebonyolítására is. 

Az előtér, az öltözők és a játékostér tisztasági festést kapott. 
Ez a munka a családomból kitelt. Siska János családja adta a fa-
anyagot az öltözők új padjaira és fogasaira. Az egyesület tagjai a 
takarításban segítettek. 

Szakmai terveik között szerepel tekesuli beindítása 7-8. osz-
tályos fiúknak. Az amatőr bajnokság szeptember közepén indul. 
A Nemzeti Bajnokság I. osztályának Keleti csoportjában az első 
mérkőzést szeptember első hétvégéjén itthon vívják Tiszakécske 
ellen. A szegvári tekepályán játssza szombatonként Gyula is a ha-
zai bajnoki mérkőzéseit. Így az érdeklődők két csapat hazai mér-
kőzését is végig szurkolhatják Szegváron.

A tekecsapat anyagi segítséget kap a Gyenes Kft-től, kedvez-
ményes buszhasználatot az önkormányzattól a vidéki meccsekre 
eljutáshoz. Ezen kívül a havi 2000 Ft-os tagdíj áll még rendelke-
zésére az egyesületnek a gazdálkodáshoz.

Jó munkát, felkészülést, versenyzést kívánok.

Kosztolányi Sándorné
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A Márvány Építőkő Kft.
Szeged, Kálvária tér 32.
info@marvanyepko.hu • Telefon: 06 62/548-870, 06 62/597-360

EGYEDI, MINŐSÉGI
munkákat készítünk

gránitból, márványból, műkőből, mészkőből

síremlékek: már 120 000 Ft+áfá-tól
Brown Star gránitból 260 000 Ft+áfa

Érdeklődni:  06 (70) 940-2181 Irodáink: Balástya, Széchenyi u. 12.
 06 (70) 940-2179  Sándorfalva, Szabadság tér 3.
 06 (70) 947-4139  Kistelek, Temető sor 1.
Temetés ügyintézését vállaljuk ingyen
• Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes
• Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése

HALOTT SZÁLLÍTÁS 06 (30) 958-9667
ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN 
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EZ A JÓ:

Találkozó a szélmalomban
Augusztus első napján különleges vendégek érkeztek a szél-

malomba, két hölgy és két úr: Magyar Margit és férje tavaly 
már járt a műemléki épületben, ez alkalommal elhozták Ma-
gyar Lajost is (Margit édesapját), akinek apja Magyar Alajos 
(1891-1960) és nagyapja Magyar Kálmán (1843-1901) molnár és 
szélmalomács volt. Magyar Alajosnak tűzeset miatt az 1920-as 
években leégett a szélmalma, így hengermalomként működött 
tovább Kiskunhalason. Szakértelme, műszaki érzéke ugyan-
olyan kiváló volt, mint apjáé és Szegvárra látogató fiáé. Magyar 
Lajos (1927-) felesége Hódmezővásárhelyről származik, így a 
környéket már jól ismeri. Több könyvet és másolt szerkezeti 
rajzot hozott Lajos bácsi a találkozóra, ahová Pusztai Jani bá-
csit, az egykori szegvári tulajdonos család tagját is elhívtam. Az 
egy korosztályhoz tartozó urak komoly beszélgetést és remek 
anekdotázást folyattak ezen a délelőttön a vitorlavászon kife-
szítéséről, a beázás és salétromosodás megállításáról, az őrlés 
folyamatáról és a fordítókocsi működési elvéről. Lajos bácsi ja-
vaslatait néhány éve a kiskunhalasi szélmalom felújításánál is 
felhasználták a kivitelezők, hiszen ő testközelből tapasztalhat-
ta, láthatta a molnárok munkáját. Egyetértettünk abban, hogy a 
Műemléki Hivatalt is be kell vonni a felújításba, mert a malom 
állami tulajdon. A felújítás pályázati forrásból valósulhat meg, 
hiszen a vagyonkezelő szegvári önkormányzatnak nincs ele-
gendő pénze erre.

Remélem, minél előbb lesz megfelelő pályázat, mely pozitív 
elbírálásban részesül és megindulhat a felújítás, melyhez az ígé-
ret szerint Magyar Lajos bácsi is szívesen hozzájárul tanácsai-
val.

Purgel Nóra

Lukács István  
Emlékverseny

A Szegvári Tekézők Sportegyesülete 
immáron 4. éve szervezte meg a tekever-
senyt. A verseny célja volt: megemlékezni 
egykori játékostársukról, a sportvezetőről, 
akinek közreműködésével a sportegyesü-
let több mint húsz éves fennállásának leg-
sikeresebb időszakát élte. 

Az Emlékversenyen jelen volt a Ferenc-
város, Gyula, Szentes és Szegvár csapata. 
Az első helyen Szegvár végzett.

Szeretném megköszönni ezt a kezde-
ményezést a Szegvári Tekézők Sportegye-
sülete minden tagjának, de legfőképpen 
Zsibók Zoltán elnöknek. 

Köszönöm a sporttársaknak, hogy meg-
tisztelték jelenlétükkel ezt a rendezvényt, 
s adóztak a férjem emlékének.

Köszönettel: Lukács Istvánné
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Augusztus  
a múzeumban

A nyári szünet utolsó hónapja mozgalmasan 
telt, sok érdeklődő látogató és kézműveskedni 
szerető gyerek érkezett a muzeális épületekbe. 
A hónap első napján a malomnál esküvői fo-
tózás volt, második napján erdélyi vendégek 
tekintették meg a korhű malom berendezését. 
A kézműves technikák közül a quilling tech-
nikával ismerkedtünk meg, majd a művelődési 
házban táborozó gyerekek a vizes és a tűneme-
zeléssel készíthettek virágot és kitűzőt. Ezután 
az akryl festékek és a tempera használatával 
különböző gipszfigurákat, a következő héten 
pedig kerámia virágcserepet festettünk, díszí-
tettünk. Nagyon szerettek festeni a résztvevők, 
igyekeztek minél szebb mintákat készíteni a 
virágcserepekre és minél több – akár színke-
verés által készült – színt felvinni a felületre.

Az iskolakezdés után is folyamatosan lesz-
nek kézműves múzeumpedagógiai foglalko-
zások, kérem a gyerekeket, hogy figyeljék az 
iskolában kihelyezett plakátokat. Most árul-
kodjanak a fotók az elkészült tetszetős mun-
kákról!

Purgel Nóra

Kedves Olvasó!
Ne vegye rossz néven, hogy személyes ta-

pasztalatom adtam írásom címének, de a Ro-
mániában megrendezett „All Kyokushin Kara-
te World Cup” valóban az egyik legkeményebb 
próbatétel volt tanítványaim részére. A 2015. 
július 2-4-ig tartó versenyről a lehető legátfo-
góbb képet szeretnék nyújtani.

Kezdjük az elején. A felkészülés a tavalyi 
évben elkezdődött, amikor is a rendszeres heti 
három tréninghez még két foglalkozás csatla-
kozott, amit Senpai Gojdár János vezetett. Ez 
a plusz edzés kizárólag csak az indulókra vo-
natkozott. Kezdetben nagyon sok versenyző-
vel számoltam, akik ténylegesen kiutazhattak 
volna. Sajnos a versenyre benyújtott pályáza-
taim és kérelmeim, csak részben lettek sike-
resek. Ezért anyagi okokra hivatkozva sorra 
érkeztek a visszamondások. A végleges össze-
állítás, amely 15 főt jelentett június közepére 
állt össze. A felkészülési időszakban lezajlott 
versenyekről folyamatosan szép eredményeket 
hoztunk, ami bizakodással töltött el. Az utolsó 
két hónapban hétvégi edzőtáborokat is szer-
veztünk, hogy a hétvégi két napos versenyre 
minél jobban felkészüljünk. Így a csapat is job-
ban össze tudott kovácsolódni az egységet és a 
csapat szellemet erősítve.

Utazás. Már jó előre tudtuk, hogy a ki-
utazó magyar különítmény nagy létszámú 
lesz. Ezért két buszt indítanak. Az egyik a 
fábiánsebestyéni iskolabusz lesz. Ezzel fognak 
utazni a gyermekek. Többen úgy gondoltuk, 
hogy nem hagyjuk Őket magukra, mert bármi 
történhet ilyen hosszú úton. Így azok a szülők 
és edzők, akik felvállalták a kényelmetlenséget 
ebben a buszban foglaltak helyet. Kényelmünk 
érdekében vittünk magunkkal felfújható pár-
nákat, de a huzat vagy a meleg ellen, vagy a 
zsibbadás és görcsök ellen nem tudtunk haté-
konyan védekezni. Többeknél, többször előke-
rült a biztonsági tasak. A két busz folyamato-
san elhagyta egymást, pedig nem ez lehetett a 
terv. Volt, hogy eltévedtünk és tanácstalanul 
álltunk egy körforgalomban, ahol idegesen du-
dáló autók kerülgettek minket. Nagyon gyak-
ran telefonálgattunk az előttünk látóhatáron kí-
vül közlekedő másik buszban tartózkodóknak, 
hogy mondják el nagyjából milyen jellegzetes 
épületeket láttak, hogy mi tájékozódni tud-
junk. A GPS nem volt a segítségünkre. A kb. 
13-14 órás út kezdett lassan-lassan megcsúszni. 
Számolgatások alapján úgy gondoltuk, hogy jó, 
ha 16-17 óra alatt ott leszünk. Majd amikor egy 
pihenő alkalmával a busz átvizsgálásánál kide-
rült, hogy műszaki problémával állunk szem-
ben, reményeink tovább csökkentek. A busz 
üzemképes volt, csak a „komfort-érzetünk” to-
vább rombolódott. Valami cső lyukadt ki, ami 
a lengéscsillapításban játszott szerepet. Akik 
látták Jim Carrey, Ace Ventura című filmjét, 
azok maguk elé tudják képzelni, hogy pattog-
tak a buszban hátul ülők sima úton. Egy közel 
90 kg-os fiú néha találkozott a busz felső bur-

kolatával is. Sejtettük, hogy ez nem fog sokáig 
tartani. 10-15 perc buszozás után kényszerpi-
henőt kellett beiktatni. A helyreállításhoz egy 
autószerelő-műhelyt, egy szerelőt és megfe-
lelő alkatrészt kellett keresni. Autóval kb. 20 
percnyi járásra meg is találták. Jött a szerelő, 
aki megállapította, hogy megtudja csinálni. 
Elmentek, majd 25 perc múlva visszaérkeztek. 
Sajnos nem megfelelő méretű alkatrészt hozott. 
No problem – mondta. Újra autóba ültek vissza 
a műhelybe. Újabb 25 perc, de megérkeztek és 
most jó méretű csövet hozott. Felszerelte, in-
dítás. Valami nem jó! A busz másik oldalán is 
ugyanez a hiba. No problem – mondta. Autóba 
ültek és elhajtottak. 30-35 perc múlva vissza-
jöttek. Jó méretű csövet hozott és azonnal be 
is szerelte, majd mikor megkapta a munkadíját 
integetve távozott. Mi pedig elindultunk vég-
ső úticélunk felé. Még nagyon messze voltunk 
Buzautól. Szerény becslések szerint éjfél előtt 
ott leszünk. Ez 20 órás utazást jelentett. Reg-
gel még azt gondoltuk, hogy du. 5-6 óra felé 
megérkezünk. Elfoglaljuk a szállásunkat, majd 
elmegyünk regisztrálni. Elvégzik versenyzői-
men a kötelező orvosi vizsgálatot és a kontroll 
mérlegelés után mindenki egy jót vacsorázhat. 
Ezt azért fontos kiemelnem, mert sok verseny-
zőm egész úton alig ehetett, mert súlyhatár kö-
rüli súlya volt. Ismerve az utazás körülményeit, 
tudva, hogy figyelni kell a bevitt étel mennyi-
ségére. Nem beszélve arról, hogy akikről most 
szó van, 6-13 éves gyerekek, akik hajnal 3-kor 
ébredtek és akik, egy-két kisebb nyafogást ki-
véve tűrték a velük történő eseményeket, még 
jobban értékelhető a teljesítményük. És még 
nincs vége. Hajnal egykor, amikor beléptünk 
a hotel előterébe még élt bennünk a remény, 
hogy akár most is megcsinálják a mérlegelést. 
Kérdésünkre, ami már szinte könyörgés volt 
lesújtó válasz érkezett. Csak holnap 11-kor le-
hetséges a mérlegelés. 

Fáradtan és főleg éhesen mentek a gyerekek 
fürödni, de a legrosszabb az volt, hogy tudták 
a reggelinél is csak asszisztálhatnak. Egy ilyen 
út után senkit nem kellett álomba ringatni. El-
dőltünk mi felnőttek is, mint egy zsák. Reggel, 
az öt órás alvás után kialvatlan szemek mered-
tek ránk a tükörből. A szabadszedéses, válasz-
tékos reggeli kezdett minket helyre rázni. Aki 
megengedhette az jó lakott, akinek vigyáznia 
kellett az max. egy narancsot vagy egy banánt 
ehetett. Reggeli után egy kis csavargás volt a 
program. Lányok felfedezték a H&M áruházat, 
ami számukra a felejtést és a megbocsájtást 
jelentette. Ráadásul vehettek is valamit. Tü-
relmetlenül vártuk a 11 órát, hogy átessünk 
a mérlegelésen és tanítványaim végre egy jót 
ehessenek. Megkönnyebbülés volt, amikor 
versenyzőim sorra jó eredményt produkáltak. 
Mindenki a súlycsoportjába tartozott. Az ebéd 
után egy kis csendes pihenő következett, majd 
késő délután átmozgató tréningre került sor. 
Este még segítettünk a küzdőterek kialakításá-
ban is. A vacsorát közkívánatra a Mc Donalds-

Vért izzadtunk!
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ban fogyasztottuk el. Ez a nap is eltelt. Lefek-
véskor 23.00 óra volt.

A verseny
Szombaton reggel 8-kor volt gyülekező a 

versenynek helyet adó sportcsarnokban. Oda-
érkezésünkkor is már nagyon sokan voltak és 
folyamatosan érkeztek versenyzők és a nézők. 
Kicsit furcsálltuk, hogy a biztonságra nagy 
erőket mozgósítottak, de a verseny folyamán 
felmerülő vitás kérdéseknél, ahol az indulatok 
és az érzelmek felerősödtek, örültünk, hogy 
jelenlétük biztonságot nyújtott, bár hozzáte-
szem, nem vagyok biztos abban, hogy a külföl-
diek védelmére voltak ott. Délelőtt 10.00-kor 
bevonulással és ünnepélyes megnyitóval indult 
a program. 12 ország 437 versenyzője sorako-
zott fel a tatamin. Érkeztek Ukrajnából, Azer-
bajdzsánból, Oroszországból, Szerbiából, Ör-
ményországból, Németországból, Bulgáriából, 
Hollandiából, Görögországból, Ausztriából, 
Magyarországról és természetesen Románi-
ából. A köszöntések után a formagyakorlatok 
bemutatásával indult a verseny, amelyet a szeg-
vári születésű Bölcskei Molnár Szonja mutatott 
be, aki a verseny legfiatalabb résztvevője volt. 
Ez a tény megtisztelő volt, de nem volt szeren-
csés, mert így bemérkőzőként plusz gyakorla-
tot kell végrehajtani. És, mint később kiderült 
Szonja a későbbi győztessel kezdett. Nagyon 
sokat készültünk erre a szereplésre. Igyekez-
tünk minden helyzetnek megfelelni. Az edzé-
seken folyamatosan változtattam a kezdés 
irányokat. Újabb és újabb helyszíneken gya-
koroltunk. Különböző zavaró tényezőkkel ne-
hezítettem a koncentrálást. Bemutatókon több 
ember előtt szerepeltettem tanítványomat. Úgy 
éreztem, hogy jól fel lett készítve. Ennek ered-
ményeképpen Szonja nem hibázott és ered-
ményhirdetéskor a három bíró közül egy a ta-
nítványomat látta jobbnak. Sajnos ez kevés volt 
és az egyenes kieséses szakaszban, ez Szonja 
búcsúját jelentette. Ugyanebben a kategóriában 
versenyzett még Gyermán Lili és Suti Georgi-
na. Érdekes módon nekik is be kellett mérkőz-
niük. Kifogástalan gyakorlatot hajtottak végre 
mindketten. Értetlenül álltam szemben a bírói 
döntéseknél. Egyik versenyzőm se jutott to-
vább, legalább is ezt hittem. Kicsit később va-
lahonnan előkerült egy román kislány, akinek 
mérkőznie kellett volna, de kimaradt a sorso-
lásból. Ezzel és még egy másik versenyzővel 
Lilinek össze kellett mérnie a tudását. Két hi-
bátlan bemutatót láttam tanítványomtól, de ez 
is kevés volt ahhoz, hogy dobogóra kerüljön. 
A legkisebbek után Szabó Hédi következett. Ő 
végre nem bemérkőzőként kezdett. Hédi eddigi 
legjobb formagyakorlatát hajtotta végre, de va-
lami hiba mégis lehetet, mert a bírók megint el-
lenfelünket látták jobbnak. Hédi is kiesett. Még 
két versenyzőm volt hátra. Korom Lili és Né-
met Enikő mindketten Mindszentről érkeztek. 
Nem titkolt reménységeim Ők, hiszen nagyon 
szép letisztult mozgással rendelkeznek. Érett-
ségük és fogékonyságuk nagyon megkönnyíti 
a munkám az új gyakorlatok megtanítása so-
rán. Lehet, hogy elfogult vagyok, de megint 

nem értettem, hogy Lili előadott produkciója 
mivel volt gyengébb az ellenfelünkénél. Lili is 
búcsúzott. Enikő viszont nyert és tovább jutott. 
A második körben egy pillanatnyi koncentráci-
ós zavar következtében hibázott, amit persze a 
bírók „örömmel” vettek észre. Ezzel Enikő is 
kiesett. A többi magyar csapatnál is megvoltak 
ezek az értetlenkedések, de nem tudtunk mit 
tenni. Inkább most már a küzdelmekre kon-
centráltunk.

Első harcosom Gina volt. Állítólagos sza-
bálytalan technika alkalmazása miatt már a 20. 
mp-ben kétszer figyelmeztették. Úgy láttam ez 
nem lesz így jó, mert a végén még leléptetik. A 
küzdőteret ott hagyva segítséget és támogatást 
kértem az egyik supervisiortól. Mire visszaér-
tünk már az eredményhirdetés zajlott. Tanít-
ványomnak mégis csak szabályosak voltak a 
technikái, mert az ellenfél feladta a küzdelmet. 
Második ellenfele egy román kislány volt, aki a 
küzdelem elején ügyesen elmozgott, de ahogy 
kezdett fáradni Gina támadásai rendre célt ér-
tek. Ezt a küzdelmet is győzelemmel zártuk. 
Már csak egy győzelem hiányzik és meg van 
az első világkupa győztesünk. Ellenfelünk-
nek is két győzelme volt, így az egymás elleni 
eredmény döntött. Gina jól kezdett. Erős üté-
sekkel ment előre, de a védekezésre nem for-
dított kellő figyelmet. Két fejre mért rúgással 
az ellenfelünk megnyerte a küzdelmet és így 
a versenyt is. Gina második helyezésével na-
gyon elégedett voltam. Figyelmemet Gyermán 
Lilire irányítottam, aki a kiemelt küzdőtéren 
vívta a döntőt, csak úgy, mint Erdei Daniella 
és a Szabó Hédi. Míg Hédi villámgyors tech-
nikájának köszönhetően a verseny leggyorsabb 
ipponját érte el és ünnepelhette Világkupa 
győzelmét, addig Lilinek minden erejét össze-
szedve kellett ellenfele támadásait elviselnie. 
Sajnos komolyabb visszatámadásra nem volt 
elég idő. A bírók a másik kislányt látták jobb-
nak. Daniellának komoly lehetősége nyílt arra, 
hogy megnyerje a döntőt, de elkönnyelműs-
ködte és amikor hátrányba került, a kapkodása 
még nagyobb hiba elkövetésébe sodorta, ami a 
végét jelentette a küzdelemnek. Ígéretes kezdés 
négy versenyzőből egy első és három második. 
Ne felejtsük el az előzőekben leírtakat, és hogy 
Világkupán vagyunk.

Következtek a fiúk. Először Gémes Dénes 
és Csillagkuti Jácint korosztálya kezdett. Dé-
nesnek be kellett mérkőznie a nyolc közé. Ki-
csit félénken kezdett, de ahogy ráérzett egyre 
bátrabban támadott, aminek győzelem lett az 
eredménye. Még egy győzelem és biztos a do-
bogós helyezés. Nehéz küzdelem következett, 
de Dénes önbizalmának jót tett az előző győze-
lem. Kitartóan támadott és végül ismét nyert. 
A döntőbe kerüléshez a csoport legerősebb és 
legtechnikásabb versenyzőjén keresztül veze-
tett az út. Dénes jól ismerte ellenfelét, hiszen 
többször találkoztak már. Legutóbb a máltai 
Európa Bajnokságon küzdöttek egymással. 
Eddig mindig az ellenfelünk nyert, de Dénes 
egyre jobban partiban van vele. Ebben a küz-
delemben is voltak ígéretes próbálkozások, 
de még a hit hiányzik. Ettől függetlenül egy 

ilyen erős mezőnyben két győzelem kitűnő 
eredmény. Csillagkuti Jácint a legjobb nyolc 
között kezdett és igen jól. Győztesen hagytuk 
el a tatamit. A legjobb négy között vagyunk. 
Döntőbe jutás a tét. Ez nyomasztó lehetett, 
mert Jácint nem azt nyújtotta, amire valójában 
képes. Megilletődött és várakozó volt. Másfél 
perc ilyen esetben nagyon gyorsan elröppen és 
egy hátrányt nagyon nehéz kiegyenlíteni főleg 
megfordítani. Ez most nem is sikerült. Ismét 
egy lány tanítványomhoz siettem a sportcsar-
nok másik felébe. Eredményhirdetésre értem 
oda. Beke Kata nyert. Körmérkőzéses rend-
szerben még három küzdelem várt ránk. Erős-
nek és elszántnak éreztem Katát még úgyis, 
hogy szigorú diétát és plusz edzéseket kellett 
beiktatni, hogy a másfél kiló pluszt letudja 
adni. Következő ellenfele ismét egy román 
versenyző volt, aki jól viselte tanítványom 
erős támadásait. Egy darabig, mert aztán egy 
ügyes kombináció után vezetéshez jutottunk 
és nyertünk. Még kettő. Most egy-egy magyar 
lány következett. Ügyes, de nem annyira erős 
és ez Kata ellen jelentős hátrány. Ennek követ-
keztében meg lett a harmadik győzelem is. So-
ron következő ellenfelünk is hasonlóan szépen 
menetelt előre. A végső győzelem a győztesé. 
Kata nagyon fáradt volt, de amikor ezt meg-
tudta mozgósította utolsó erőtartalékait. Na-
gyon komoly küzdelem volt, aminek a végén 
Kata felé mozdultak a bírók kezei, ami győ-
zelmet jelentett. Kata Világkupa győztes! Még 
mindig a lányoknál maradva egy korosztály-
lyal lentebb két versenyzőm várakozott, akik 
a formagyakorlat kudarca után a küzdelem-
ben akartak maradandót alkotni. Német Enikő 
folyamatosan fejlődő, energikus és az edzői 
utasítást teljes mértékben végrehajtó verseny-
ző. Most sem volt másképp, csak hogy amit a 
közönség látott azt a bírók sorra figyelmen kí-
vül hagyták és így Enikő értékelhető találatai 
értékelés nélkül maradtak. Felháborodásom 
kizökkentett engem is és tanítványomat, aki 
egy pillanatra nem figyelt. Egy testre mért erős 
találat harcképtelenné tette Enikőt és ez vere-
séget jelentett. Óvni szerettem volna, de csak 
az ellenfelünknek volt felvétele. Ők pedig nem 
akarták érteni miért akarom elkérni a felvételt 
és végül nem is adták ide nekem. Enikő kiesett. 
Korom Lilit szólították. Győzelem esetén dobo-
gós. Egy erős találattal wasarit (félpont), majd 
egy technikás találattal ippont (teljes találat) 
szerzett és nyert. Még egy győzelem és dön-
tőben van. Ennek megfelelően harcolt és nyert. 
Egy kicsit fáradtnak láttam, de tudtam, hogy 
képes lesz megújulni. A döntőt jól kezdte fél 
percnél meg volt a vezetés, de aztán sajnálato-
san egy rossz rúgás vagy lépés következtében 
Lili fájdalmas arccal a földre rogyott. Orvosi 
tanácsra, de valójában a fájdalom érzésére Lili 
nem folytatta a küzdelmet. Azért hogy teljesen 
nyugodtak lehessünk megröntgenezték majd 
rögzítő gipszbe rakták Lili lábát. A térdszala-
gok lettek túlterhelve.

Ismerős neveket véltem felismerni a bemon-
dó által felolvasott listáról. Következik Gémes 
Gergő és Győri Csanád korosztálya. A má-
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sodik legnépesebb mezőny, 22 mindenre el-
szánt harcost jelentett. Először Gergő kezdett. 
Román ellenfele nem sokáig bírta az erőteljes 
támadásokat. Következett egy Bulgáriából ér-
kezett karatéka. Komoly csatát eredményezett 
kettejük viadala, amit a hosszabbítás után Ger-
gő nyert. Még nehezebb harc várt tanítványom-
ra. Egy örmény fiú nézett velünk farkasszemet. 
Óriási küzdelmet hozott ez a harc. A mérkőzés 
vége felé ellenfelünk vezetéshez jutott, ami 
Gergőből eddig soha nem látott győzni akarást 
hozott ki. Ennek én nagyon örültem, nem úgy 
annak a másik fél pontnak, amit a nagy akarás 
következtében az ellenfelünk egy véletlen ta-
lálatáért kapott. A verseny óta én Gergő küz-
delmeit nem láttam még, de úgy emlékszem, 
hogy tanítványom néhány értékelhető mozdu-
latát igen érdekes módon semmisnek ítéltek. 
Sok töprengésre nem volt idő, hiszen Csanád 
felkészülését mondták be. Csanád első körben 
a román ellenfelét ipponnal (teljes értékű pont), 
második körben az örmény harcost wasarival 
(fél pont), míg a harmadik körben a bolgár fiút 
bírói döntéssel búcsúztatta. Meg kell említe-
nem, hogy utóbbi ellenfelünk példátlan visel-
kedésről tett tanúbizonyságot eredményhir-
detéskor. Először is kesztyűs kezén keresztül 
is érzékelhető volt, hogy melyik ujját mutatja 
tanítványom felé, majd mikor tiszteletadás-
ként kezet fogtak egymással a versenyzők, az 
ellenfelünk köpő mozdulatot tett versenyzőm 
felé. Ez az incidens nem zavarta túlságosan 
Csanádot. Láttam rajta, hogy teljesen átadta 
magát a verseny hangulatának. Döntőbe jutás 
a tét. Így is kezdett. Fél percnél már vezettünk 
is, de aztán egy figyelmetlenség, vagy inkább a 
biztos győzelemre való törekvés kedvezett az 
ellenfélnek, aki kiegyenlített. Aztán egy nagy 
kapkodás mindkét fél részéről, ami érhető volt. 
Világkupa döntőbe jutás a tét. Majd lendült egy 
láb. Sajnos nem a Csanádé. Értékelhető találat. 
Csalódottan könyveltem el, hogy nem jutot-
tunk tovább. Amíg vigasztaltam tanítványomat 
és elemeztem a történteket, újabb versenyzőm 
nevét mondták be. Siettem a legtávolabbi küz-
dőtérhez, ahol már Győri Dávid melegített. A 
kilences tabellán Dávid a második mérkőző 
volt. Tanítványom nem kezdett jól és fél idő-
nél azt gondoltam, hogy lélekben megtört, de 
aztán egy olyan fordulat vette kezdetét, ami 
még most is libabőrt okoz. Dávid mindent egy 
lapra feltéve támadásba lendült és megtalálva 
az ellenfél gyenge pontját lélektani előnyre tett 
szert. Nemsokára a támadásainak köszönhető-
en már számadatilag is vezetett, amit a küzde-
lem végéig megtartott. A döntőbe jutásért egy 
olyan fiú volt Dávid ellenfele, aki határozott 
megjelenésével, erőteljes külsejével a legyőz-
hetetlenséget sugallta. Figyelve az első küzdel-
mét, az előbbi leírás teljesen megalapozott volt. 
Dávid ellen is így kezdett és talán le is becsülte 
tanítványom alacsonyabb övfokozatát. Tette 
ezt mindaddig, míg meg nem érezte Dávid ütő, 
és rúgó erejét. Onnantól teljesen kiegyenlített 
küzdelmet láthattunk. A küzdelem végén re-
ménykedtem a győzelemben, de biztos voltam 
a döntetlenben és így a hosszabbításban. Dávi-
dot jobb állapotban éreztem, mint ellenfelün-
ket. A bírók egyértelműen ellenfelünket látták 
jobbnak. Nem hittem el. Már megint! 

Hátra volt még két szegvári fiatalember. Elő-
ször Senpai Száraz Csaba lépett a tatamira. Ki-
csit tartottam az Ő szereplésétől, mert nem iga-

zán készült erre a 
versenyre. Több-
ször beszélgettem 
vele arról, hogy 
ez így nem lesz 
jó, de Ő harcolni 
akart. Az edzé-
seken nem muta-
tott rossz formát, 
de úgy éreztem, 
hogy ez kevés 
lesz. Nekem lett 
igazam. Kondi-
cionális problé-
mák miatt Csaba 
már a bemérkő-
zésnél kiesett. 
Gojdár Csanád 
küzdelmeinél ál-
talában édesapja 
szokott segédkez-
ni. A körmérkőzéses rendszerben négy küzde-
lem várt Csanádra, melyből hármat megnyert. 
A döntőben az az örmény fiú várta, aki Csabát 
is búcsúztatta. Nagy harc vette kezdetét. A küz-
dő idő letelte után a bírók döntetlent ítéltek. Egy 
perc hosszabbítás következett. Mindkét harcos 
nagyon fáradt volt, ami a koncentrálásban mu-
tatkozott meg leginkább. Nem volt védekezés 
és elmaradtak olyan technikai megoldások, 
amik más versenyeken akár a győzelmet is je-
lentették Csanád számára. Már majdnem lejárt 
az idő, amikor tanítványom kapott egy erős test 
rúgást, ami a küzdelem végét jelentette.

Összefoglalva eredményeinket, két első 
helyezésnek örülhetünk Szabó Hédi és Beke 
Kata jóvoltából. Ezüstéremmel büszkélkedhet 
Suti Georgina, Gyermán Lili, Erdei Daniella, 
Gojdár Csanád és Korom Lili. A dobogó har-
madik fokára állhatott fel Gémes Dénes, 
Csillagkuti Jácint, Győri Csanád és Győri Dá-
vid.

Tisztességesen helytállt Bölcskei Molnár 
Szonja, Német Enikő, Száraz Csaba és Gémes 
Gergő.

Tisztelt Olvasó! 
Kicsit hosszan tudtam leírni a romániai ka-

rate versenyre való felkészülésen, utazáson és 
versenyen tapasztalt élményeimet. Bízom ben-
ne, hogy be tudtam mutatni, milyen áron szü-
lettek meg ezek a remek eredmények. És biztos 
vagyok benne, hogy ha a bírók csak 50%-ig 
igazságos döntéseket hoznak, akkor formagya-
korlatban és küzdelemben is további dobogós 
helyezések születnek.

Végezetül szeretném megköszönni a támo-
gatást Szegvár Nagyközség Önkormányza-
tának, Mindszent Város Önkormányzatának, 
Csongrád Megyei Önkormányzatának, Id. Ma-
gyar Józsefnek.

Köszönöm Shihan Brezovai Sándornak, 
hogy gondolatai között megszületett az „All 
Kyokushin Karate World Cup”, és hogy ennek 
a versenynek a szervezését és megrendezését 
koordinálta, valamint lehetővé tette a magyar 
kontingens kiutazását és gondtalan elhelyezé-
sét.

Köszönöm edzőtársaimnak és a felkészítő 
edzőknek és nem utolsó sorban a szülőknek, 
akik támogatták a gyermekeiket.

Erdei Sándor


