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Szegvár, Szentes - Húszezer négyzetméteres 
üvegházat épít szegvári telephelyén a szentesi 
Árpád-Agrár Zrt. Az előkészületi munkák el-
kezdődtek, januárban már paradicsomot ter-
mesztenek az üvegházban.

– Szegváron van egy olyan telephelyünk, 
ahol részben elavult az eszközparkunk. A fel-
újításához már 3-4 évvel ezelőtt hozzáláttunk, 
most újabb ütem következik – mondta Katona 
Magdolna, a szentesi Árpád-Agrár Zrt. gaz-
dasági igazgatója. 

Egy 1,5 hektáros fóliatelepet két éve bontot-
tak le, ott és a mellette lévő 1 hektáros területen 
már zajlik a beruházás előkészítése. További 
1,5 hektáron most bontják a fóliát.

– Mintegy 20 ezer négyzetméteres üveghá-
zat építünk önerőből. Az új uniós gazdasági 
ciklusban egyelőre még nem írtak ki pályáza-
tot, mi pedig nem szeretnénk kihagyni egy ter-
melési évet. Ezért döntöttünk a saját erő mellett 
– mondta a gazdasági igazgató. 

Az üvegházban első évben paradicsomot 
termesztenek. Számítógép vezérli majd a táp-
anyag és az öntözővíz adagolását. Tapaszta-
lataik szerint a korábbi, fóliás technológiához 
képest az üvegház feleannyi energiaráfordítást 
igényel, és dupla hozamot ígér. A számítások 
alapján négyzetméterenként 50-55 kilogramm 
paradicsomra számítanak. A termelést jövő ja-
nuárjában kezdik az új üvegházban.

Katona Magdolna arról is beszélt, hogy a 
beruházás létszámbővítést igényel, mintegy 20 
embert vennének fel. 

– A gond az, hogy nehéz munkaerőt talál-
ni. Idén is folyamatos munkaerőhiánnyal küz-
döttünk. Pedig, ismerve a munkanélküliségi 
helyzetet, ezzel a kockázati tényezővel nem 
számoltunk. Reméljük, hogy az új üvegházban 
a környékről sikerül feltöltenünk a létszámot – 
mondta a gazdasági igazgató. 

Forrás: delmagyar.hu

Húszezer négyzetméteres üvegházat 
épít az Árpád

Zelk Zoltán: 
Ez már az ősz

Ez már az ősz. Itt-ott még egy tücsök
dalt próbál szegény, a füvek között.
Szakad a húr, szétfoszlik a vonó -
nem nótaszó ez már, de búcsúszó.

Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.
Közelg a rozsdaszínű áradat.
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött -
elnémul a rigó, el a tücsök.

Mily korán jő, mily korán tör felénk -
hogy kortyolnánk még a nyár melegét!
Be üres is volt idén a pohár,
be hamar elmúlt ajkunktól a nyár!

S hallod, ők is, hogy szürcsölik a fák
az őszi ég keserű sugarát.
Hiába isszák, nem ad már erőt,
csügged az ág, sárgára vált a zöld.

Csügged az ág, ejti leveleit. -
Ó, ha az ember is a bűneit
így hullatná! s lomb nélkül, meztelen,
de állhatnék telemben bűntelen!

Dideregve didergő fák között
úgy tűrni deret, havat, vak ködöt,
tudni, tavasszal élni támadok. -
Nehéz a szívem. Mást nem mondhatok.
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Megemlékezés

„Az idő sem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szerettél bennünket.
Hiába borult Rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

Gémes László

halálának 20. évfordulóján.

 Felesége, lánya, fia, 
veje, menye és unokái

Köszönetnyilvánítás
Lelked remélem békére talált,

S Te már a mennyekből vigyázol Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,

S örökkön-örökké emlékezünk Rád!

Fájó szívvel emlékezünk 

Gencs Mária
halálának 5. évfordulóján

Szerető édesanyja és fia

LAPZÁRTA
2015. október 30. (péntek) 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

Személyes  
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, 
csütörtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban. 

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

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

Családi események
2015. szeptember

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde anya-
könyvvezető)

Születések: Sajtos Istvánnak és Gyulai Noé-
minek (Kinizsi u. 53.) SZÓFIA HENRIETTA, 
Bottyán Andrásnak és Tamás Krisztinának 
(Régitemető u. 20.) DORKA.

Házasságkötés: Nándori Árpád hódmező-
vásárhelyi lakos és Piti Zsófia Anna Szegvár, 
Kontra u. 95 szám alatti lakos.

Halálesetek: Piti Gáspár Szegvár, Hunya-
di J. u. 43. (88 éves), Zsibók Ferenc Szegvár, 
Damjanich u. 12/b (63 éves)

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják  
a lakosságot 

a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
November 3-án kedden 17-18 óráig, majd 

minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Puskásné Halál Ágnes
Október 14-én szerdán 17-18 óra, majd min-

den hónap második szerdáján 17-18 óráig

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
November 4-én szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
November 5-én csütörtökön 17-18 óráig, 

majd minden hónap első csütörtökjén 17-18 
óráig

Tóth Péter
Október 21-én szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Köszöntő
Halál Julianna és Gyermán György

50. házassági évfordulója alkalmából  
gratulálnak:

Leányai: Jucus és Mártus, veje: Csaba, 
Unokáik: Zsanett, Viktória és Csabi

valamint az egész rokonság apraja és nagyja

Talán észre sem vesszük, de itt élnek közöt-
tünk. A hétköznapok csendes magányában egy 
rögös, de szeretettel teli életút bontakozik ki 
előttünk. Ők azok, akik megélhették aranyla-
kodalmukat és együtt ünnepelhetnek szerette-
ikkel: Halál Julianna és Gyermán György.

Ha a vidámságot, szeretetet, családiasságot va-
lahol kölcsönözni lehetne, érdemes lenne hozzá-
juk elfáradni, annyi van nekik belőle, oly nyíltak 
és barátságosak, hogy két marokkal szórnák. Ta-
lán mindez az együtt töltött 50 évnek köszönhető. 

De hogyan is kezdődött? Gyuri a Réten, Ju-
liska a Berekben lakott. Juliska testvérének 
Lászlónak a barátja volt Gyuri. A testvére által 
ismerte meg Juliskát. 1965. szeptember 18-án 
összeházasodtak, a szegvári római katolikus 
templomban fogadtak egymásnak örök hűséget.

1966-ban megszületett első leányuk Jucus, 
majd 1967-ben Mártus, és 1971-ben Editke. A 
gyermekek sok örömet szereztek szüleiknek, 
s ha néha összevesztek, édesanyjuk mindig a 
gyengébb pártjára állt. 1987-ben Mártus leá-
nyuk férjhez ment, majd 1990-ben megszületett 
első unokájuk Zsanett. 1997-ben Editke leányuk 
is férjhez ment, majd 2000-ben megszületett 
második unokájuk Viktória, majd 2001-ben 
egyetlen fiú unokájuk Csabika. Mezőgazdasá-
gi munkával foglalkoznak, a munkákban részt 
vesz az egész család. Az unokák fontosnak tar-
tották hangsúlyozni, hogy remek nagyszüleik 
vannak (bár ez szavak nélkül is látható).

Az 50. házassági évfordulójuk üdvözlőlapján 
található vers méltó jellemzője Gyuri bácsinak 
és Juci néninek: „Néha olyan, mint egy jó tanár/
türelmes, bölcs oktató/ minden kérdésre választ 
kapsz/ segít, hogy megleld, hol a buktató.”
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Szegvár Nagyközség Önkormányzata az 
Emberi Erőforrás Minisztériummal együtt-
működve ezennel kiírja 2016. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 

„B” típusú pályázatra azok az önkor-
mányzat területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű (a 2015/2016. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvé-
telt még nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében  
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

„B” típusú pályázatra jelentkezők közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
2016/2017. tanévben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe és tanulmá-
nyaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

A pályázat elbírálása kizárólag a pályázó 
szociális rászorultsága alapján történik.

TÁMOGATÁSBA AZ A PÁLYÁZÓ RÉSZE-
SÜLHET, AKINEK A CSALÁDJÁBAN AZ 
EGY FŐRE JUTÓ HAVI NETTÓ JÖVEDE-
LEM NEM HALADJA MEG A NYUGDÍJ-
MINIMUM ÖSSZEGÉT, A 28.500 FT-OT, 
EGYEDÜLÁLLÓ ESETÉBEN A NYUGDÍJ-
MINIMUM 120%-ÁT, A 34.200 FT-OT.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati 
évben regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-

Őszi lomtalanítás! 
A Szentes Városellátó Nonprofit Kft. értesíti 

a Tisztelt lakosságot, hogy 2015. október 14. 
napján lakossági lomtalanítást szervez Szeg-
váron.

Tudnivalók:

A lakosság a megjelölt napon reggel 7 óráig 
helyezheti ki az ingatlan előtti közút mellé, a 
forgalmat nem akadályozó módon a háztartás-
ban keletkezett lomot, azaz a feleslegessé vált 
használati tárgyakat, bútort, háztartási esz-
közt.

A lomtalanítás során kizárólag nagy dara-
bos, azaz a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó 
lom hulladék (pl. bútor) kerül elszállításra.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így 
nem kerül elszállításra: 

- föld, törmelék, salak, trágya, szalma, egyéb 
növényi hulladék, fólia,

- elektromos elektronikai készülékek pl.: TV 
készülék, hűtőgép, 

- veszélyes hulladékok, gumiabroncs 
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztar-

tási valamint
- gazdálkodói–vállalkozói tevékenységből 

származó hulladék.

Pályázati kiírás
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati 
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzat-
ok pályázói részére. A pályázati űrlapot min-
den évben újra fel kell tölteni. A személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A benyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zatokhoz történő benyújtásának ideje: 

2015. október 5. - 2015. november 9.

Részletes pályázati kiírás (mely tartalmazza 
a PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES MELLÉK-
LETEKET)  www.szegvar.hu honlapon olvas-
ható. 

A szolgáltató egy helyről csak egyszer tud-
ja elvinni a kirakott lomot. 

Egyéb információk:
A lomtalanítás során kihelyezett hulladék 

jellemzően két ütemben kerül elszállításra. 
Első ütemben a rendszeres heti szemétszállí-
tást végző tömörítős járművek gyűjtik össze 
a tömöríthető, kisebb méretű hulladékot, majd 

nyitott platós járművekkel és kézi rakodással 
kerül elszállításra a nem tömöríthető lom (na-
gyobb bútorok stb.).

A lomtalanítás költségeit a rendszeres sze-
métszállítás bevételei fedezik, ezért a rende-
zetlen, szüneteltetett szerződésű ügyfeleink-
től a lomhulladék nem kerül elszállításra.

A lom elszállítása a megjelölt napon, fenn-
akadás esetén a következő napon történik!
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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 
emeletén. 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 Mentőál-
lomáson
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 kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segély-
hívószám 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 to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, 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
október 5-7. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 
október 12-16. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
október 19-22. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig
október 26-30. 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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. 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.
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 nyitva tartása 
Hétfő   8-12 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
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 
óráig, 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, polgárőr)

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-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek 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.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári 
Csoportjának fogadóórája szeptembertől minden 
héten csütörtökön délután 14 órától 17 óráig, vala-
mint minden hónap utolsó csütörtökén 8-12 13-17 
között nyitva.”

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési 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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Alig tudtak felocsúdni az örömtől a Szegvári Polgárőr Egyesület tag-
jai, a település lakói és az egyesület támogatói a sikeres Suzuki Vitara 
Allgrip típusú személygépkocsi nyertes határozatának kézhezvétel után. 
A kitartó munkának és pályázati kedvüknek eredményeképpen újabb 
nyertes pályázattal büszkélkedhet a Csongrád megyei mintegy 30 ta-
got számláló egyesület. Ezúttal a Hankook Tire Magyarország Kft-hez 
benyújtott gumiabroncs pályázatuk győzedelmeskedett. A nyertes pá-
lyázatnak megfelelően térítésmentesen juthatnak hozzá az alábbi gumi-
abroncsokhoz: 

4 db 165/65 R 14 téli
4 db 165/65 R 14 nyári. 

A téli és nyári gumi-
abroncsokat egyaránt az 
egyesület tulajdonában 
lévő Suzuki Wagon-R 
Plusz 1.3 GLX típusú sze-
mélygépkocsihoz hasz-
nálják fel. Nagy szükség 
is lesz rá, hiszen ezek 

a kiváló minőségű abroncsok maximális teljesítményt, és biztonságot 
nyújtanak a sokszor szélsőséges időjárási körülmények között szolgála-
tot teljesítő polgárőr kollégák számára. 

2015. év 09. hónap 29. napján ünnepélyes keretek között vehette át a 
Szegvári Polgárőr Egyesület delegációja Rácalmáson a Hankook Tire 
Magyarország Kft. gyáregységében a pályázaton elnyert gumiabroncso-
kat.  

(balról Horváth István a felügyelő bizottság elnöke, 
Kapás Tamás választási bizottság elnöke, 

Víghné Somodi Rita titkár)

Privóczki Zoltán
Szegvári Polgárőr Egyesület

elnök-helyettes, járási koordinátor

Ismét pályázatot nyert a Szegvári Polgárőr Egyesület

 

 

2015. október 17. 

9.00-12.00 óráig 

KOSÁRFONÁS 

 
A belépés ingyenes! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

ÚJRAHASZNOSÍTÓ
foglalkozásokat tartanak

a KATOLIKUS KÖRBEN
OKTÓBER 3., 10., 24.

SZOMBAT délutánonként 3 órától
ÜGYES KEZŰ asszonyok.

Tervezett foglalkozások:
rongyszőnyegkészítés, 
kötés, horgolás, varrás.

SZERETETTEL VÁRJUK 
AZ ÉRDEKLŐDŐKET!

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
Szegvári Csoportja

Kedves Szegváriak!

A képen látható két éves, kan magyar vizs-
la a hétvége folyamán (2015. 09. 27.) elveszett. 
Chippel ellátott, zöld-narancssárga nyakörvet 
visel, nagyon barátságos.

Kérjük, aki látta jelezze az alábbi telefon-
számokon: 06-20/575-9886, 06-30/364-394

Nagyon várjuk haza!
Köszönjük a segítséget! A jutalom jár.

Vass Tibor és családja
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Napirend előtt Gémes László polgármester 
visszautasította a képviselő-testület tagjainak 
korruptságára vonatkozó Kádár György meg-
jegyzését.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona a Károlyi 
Kastélyról érdeklődött. Gémes László el-
mondta, hogy október 22-én átadó ünnep-
ség lesz. Előtte a környező települések pol-
gármestereivel és vállalkozóival tárgyalnak 
az épület hasznosításáról. Többek között 
elméleti és gyakorlati képzésre is lehetőség 
van.

A szennyvíz beruházással kapcsolatos 
kérdésre válaszként elhangzott, hogy a ga-
ranciális bejárás szeptember 30-ig megtör-
ténik.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona következő kér-
dése a Fogathajtó Világbajnokságon való rész-
vételünkre vonatkozott. A polgármester vála-
szában elmondta Szegvárnak bemutatkozásra 
volt lehetősége, ezáltal viszik a hírünket, ami 
a turizmus fejlesztésében lehet továbblépés. 
Továbbá a bírók elszállásolásában segítet-
tünk. A Dobbantó Néptáncegyüttes műsort 
adott, illetve a díjkiosztón közreműködtek a 
táncosok.

Lukács Istvánné alpolgármester a nyári tá-
boroztatásban résztvevők munkáját dicsérte 
meg.

Tóth Péter kérdezte, hogy a testület határo-
zott arról, hogy a község vissza szeretné venni 
az iskola működtetését. Van-e már konkrétum 
ebben az ügyben. A válaszban elhangzott, 
hogy csak a KLIK-től kaptak levelet, a minisz-
tériumtól nem. A képviselő úr másik kérdése 
a szennyvízdíjra vonatkozott. Polgármester úr 
válaszában elmondta, hogy még nincs megha-
tározva ez a díj. 

Gémes László elmondta továbbá, hogy 
lengyel delegáció járt községünkben. Nyolc 
horgász volt itt, akiket a Szegvári Horgász-
egyesület és a Lándor-tavi Horgászegyesület 
kalauzolt. Megköszönte a két egyesületnek azt, 
hogy a kapcsolat ápolásában részt vettek, szé-
pen és gyorsan megszervezték a horgásztársak 
programját. Reméli lesz lehetőség más civil 
szervezetek közti kapcsolat erősítésére is.

A továbbiakban elfogadták a Szegvári Egye-
sített Közművelődési Muzeális Intézmény 
munkájáról szóló beszámolót. Az anyaggal 
kapcsolatban a Szélmalom állagmegóvásáról 
volt szó, amely a Nemzeti Vagyonkezelő tulaj-

dona. A község a karbantartási munkákat tudja 
elvégezni. 

Az ülés végén Döbrőssyné dr. Seres Ilona a 
civil szervezetek támogatásáról kérdezett. Gé-
mes László válaszában elmondta, hogy akkor 
nyílik meg ez a támogatási forma, ha látják, 
hogy marad-e rá pénz. A képviselőasszony az 
Iskola utca 20. számú ház előtti nyitott csatorna 
javítását, valamint a Péksaroknál lévő járdánál 
megáll a víz, ennek a helyreállítását kérte.

Lukács Istvánné elmondta, hogy a lakosság 
kis számban veszi igénybe a képviselők fogadó 
óráit.

Tóth Péter elmondta, hogy a Malom utca a 
legrosszabb a faluban. Végigjárva a járdák 
egyenetlenek, az autóút pedig szinte járhatatlan 
a gödröktől. A víztorony környékét is gondo-
zatlannak, gazosnak találta. Javasolta, hogy a 
jövőben az augusztus 20-i falunap a falu köz-
pontjában legyen, ha tudjuk, hogy eső lesz. 
Továbbiakban a Szarvas János által felújított 
temetői angyalok elhelyezéséről volt szó.

A képviselő-testületi ülés zárt üléssel foly-
tatódott.

Kosztolányi Sándorné

2015. szeptember 24-én  ülést tartott Szegvár  
Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 

Tisztelt Szegváriak!

A Szegvári Napló előző számában beveze-
tőként a jelenlegi hatalom ténykedéséről ír-
tam. Nem tévedtem. Gémes László válaszát 
a felhőlovas nyergéből próbálta összeállítani.

Válaszolnom azokra kell, melyeket ő 
maga új témaként írt meg. Természetesen a 
válaszára van észrevételem. Gémes László 
válaszának címe nagyon is valós – hogy jót 
is mondjak - csak hogy a kérdéseket Kádár 
György adófizető választópolgár tette fel, 
aki már hosszú évek óta zöldségtermesztés-
sel foglalkozik.

Mielőtt pontokba szedném válaszom és 
észrevételem, szót kell ejtenem Gémes vá-
laszának bevezetőjéről. Azt írja, hogy átlép-
tem egy határt, amit épeszű ember nem tesz 
meg. Szót ejt a személyiségemről is, csak 
nem tudta magát kifejezni.

Kérdezem! – ha valaki a település életével, 
munkáival kapcsolatba észrevételt tesz, vagy 
kifogásol néhány ténykedést az nem épeszű? 
Nem lehet kérdezni? Aki kérdez, azt azon-
nal meg kell alázni, gyalázni, rágalmazni? – 
persze ha a kérdés nem szimpatikus.

Gémes László válasza elején vért izzadva 
védi a képviselőtársait. Ennek az az oka, amit 
korábban megírtam!! Most egy kicsit bőveb-
ben. A képviselőknek kötelessége a költség-
vetés elfogadása, gazdálkodás megvitatása, 
elfogadása, az önkormányzat üzemének 
pénzügyi és anyaggazdálkodási ellenőrzése 
és elszámoltatása a végzett munkák alapján. 
A válaszoló polgármester – nem az egészről 
van szó – a falu feljelentéséről ír. Ezt meg 
nem is értem. Ha volt is feljelentés, az a tör-
vényt nem tisztelő faluvezetőt érintette.

Szóval nem vagyok épeszű ember. Nem 
tudom a következő fogalmazásom után mi 
leszek, hiszen továbbra sem bízom a képvi-
selők többségének korrupt mentes tevékeny-
ségében.

Ennek oka az összeférhetetlen személyi 
összetétel. Tehát a Kft gazdasági vezetője a 
polgármester édesanyja, a Kft vezetője pedig 
a jegyző fia. És itt a vége a mesének.

1. Most a térburkolóval kapcsolatban te-
szem meg észrevételem. Ezzel kapcsolat-
ban arra számoltam, hogy Gémes László 
azonnal bíróságra megy – becsületsértés, 

gyanúsítgatás miatt. Nos ez nem történt 
meg. Készült viszont egy kimutatás arról, 
hogy hol készült térkőburkolat. Szeretném 
rögzíteni, hogy ez engem nem elégít ki. 
Nem fogom felmérni és keresgélni a bur-
kolatokat. Én mint „talán kőműves” – ez is 
benne van a képesítésem szakmai felsoro-
lásában – elvártam volna az élelmiszeripari 
– „talán” – technikus végzettségű polgár-
mestertől, hogy anyagkönyvelési számokat 
mondjon illetve írjon le válaszában. Mert 
kőműveséknél ez így működik, ha egy be-
ruházás befejeződik, elkészül a végszámla, 
az illetékesek pedig elvégzik az anyagelszá-
moltatást. A kartonokon vagy számítógépen 
szerepel a kiadott és bevételezett anyagfé-
leség, a készlet pedig ellenőrizhető bármi-
kor. Ehhez jöhetnek anyagok támogatásból, 
vásárlásból. Tehát ma göngyölített anyag-
elszámoltatást kellene végezni a szakmai 
stábnak, - ha van ilyen. Megjegyzem, hogy 
a támogatásból kapott anyagokat és pénzt 
is be kell vételezni, készletbe venni, mintha 
vásárolták volna.

Nos Gémes László, előzőek önök feladata 
és nem az adófizetőké.

Észrevételek és válasz
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Ismét leírom, hogy régi tanácsháza udva-
rán tárolt 40 raklap térburkolóból 20 raklap 
került a szárítóhoz. Továbbra is ennek tiszta-
ságát firtatom.

Egyébként az elszámolást könnyen lehe-
tett lerendezni a kerékpárútnál, mert a meg-
lévő járdalapok megegyeztek az újjal. Többi 
anyagkönyvelés kérdése.

- Azért érdekes lenne, ha az a szokás jönne 
divatba, hogy a településeken végzett beru-
házásokból kimaradt anyagot a polgármeste-
rek hazavihetik.

2. Kimaradt föld a szennyvízberuházásnál.
A földutakat természetesen javítani kell, 

ha van miből. 2014-ben volt a szennyvízbe-
ruházás kapcsán! E témában azt firtatom, 
hogy hol a testületi határozat, vagy az orga-
nizációs terv, amely azt írja, hogy a kimaradt 
földet Gémes László földjeit érintő útra kell 
vinni!?

Tehát azt firtatom, hogy ki döntötte el ezt a 
megoldást. Kérdezem: Önhatalmúlag a pol-
gármester?!

Csak megjegyzem, hogy több nagyon 
rossz állapotú út van Szegvár határában. 
Ott is járnak horgászok, meg kistermelők! 
Kimondottan etikátlan. Nálunk szegénység 
volt kiskorunkban. Utoljára mindig a szülők 
étkeztek, - ami maradt.

Úgy tűnik mára a helyzet megváltozott. 
Előbb a nagyhalak „esznek”, a többinek pe-
dig általában nem marad semmi.

Ehhez a témához még annyit, hogy a te-
lepülés közterülete, önkormányzat szántói, 
földjei a településé és nem a polgármeste-
ré. Ezzel kapcsolatos kérdésekben a képvi-
selő-testületnek van joga dönteni, - már ha 
egyáltalán érdekli őket, vagy mernek szólni. 
Gémes Lászlónál ez szokás, hiszen testületi 
döntés nélkül fizetgetett a fiatal gazdák elnö-
kének néhány milliót.

3. Kátyúzás! – Határozottan kijelentem, 
hogy nem a tízöles kövesúton lévő kátyúk-
ról, hanem a belterületi utak állapotáról be-
széltem. Ezt az írásomból minden normális 
ember megállapíthatta.

Egyébként először is a tízölessel kapcso-
latban tisztázni kellene egy polgármester-
nek, hogy kinek a tulajdona, önkormányzat-
hoz, vagy hozzánk termelőkhöz tartozik és 
mi vagyunk a fenntartói. Ez utóbbit is felvál-
lalhatjuk, a kátyúzást elvégezzük és kitesz-
szük az 5 tonnát tartalmazó súlykorlátozást 
jelentő táblát. Mert errefelé a kistermelők 
járművei 1,5-5 tonna közöttiek.

Amíg az út sorsa tisztázódik, térjünk visz-
sza a belterületi utakra.

Mi szegvári kistermelők, ipart űzünk, 
ezért az iparűzési adó maximális mértékét 
fizetjük. Tekintélyes összegű kommunális 
adót, súlyadót, és nem beszélve a 27%-os 
forgalmi adóról. Igaz ez utóbbiból mi szeg-

váriak nem sokat kapunk. Nos ezek után el-
várható egy önkormányzattól, hogy az adózó 
lakosok és családtagjai biztonságban tudja-
nak közlekedni. Ez a 3. évezredben alapvető 
elvárás. Egyébként, ha valaki 500 hektáros 
polgármester, megyei közgyűlés FIDESZ-es 
frakcióvezetője, - nyugodtan felajánlhatna 
ciklusonként (4-5 év) egy kátyúzási költsé-
get. Legyen ez akár 5 millió Ft. Úgy gondo-
lom jogos is az ilyen igény, hiszen a ciklu-
sonkénti 8-10 millió Ft-ból fedezni lehetne. 
Mondom ezt azért, mert ezen költségtérítés 
többsége a magángazdaságába csapódik le.

4. Falunapi parkolás
Ha egy polgármester nem ismeri el a té-

nyeket, a valóságot, az komoly kérdéseket 
vethet fel személyiségét illetően. Ugyanis vi-
lágosan leírom mégegyszer, - a Jézuska előtti 
téren 2 db autó parkolt, a többi a Szentesi út 
két oldalán forgalmi irányítás nélkül.

Írja, hogy mennyi munkát végzett a 17 
éves fiával. Ezt nem kellett volna hánytorgat-
ni, hiszen Gémes Lászlónak van törleszteni 
valója. Mint polgármester munkaidejének 
minimum 50%-át saját gazdaságával kap-
csolatban dolgozik. A kisfiának pedig jobb 
lett volna, ha ez idő alatt a KRESZ-t tanulja 
meg. hogy gyermekes kerékpárosoknak ne 
okozzon gyorshajtással kellemetlenséget.

5. Vagyonosodás
Erről annyit, hogy a vagyonosodás jogsze-

rű megállapítása a NAV dolga. Az, hogy tud-
ni kellene a közszereplő vagyonosodásának 
módjáról, - csak természetes igény. Ismét 
mondom, - sokan szeretnénk tanulni belőle. 
Egyébkén szívesen felsorolom az utóbbi 1-2 
év vagyonosodását, melyek megélhetés érde-
kében történtek!? Én még eddig csak Gémes 
Lászlóról beszéltem, elvárom tőle, hogy csak 
a személyemmel kapcsolatban nyilatkozzon, 
mondjon bármit, csak valós legyen.

Tisztelt Szegváriak! – Sokat gondolkod-
tam, hogy erre a megalázó stílusú Gémes 
féle írásra reagáljak-e? Írja, hogy szeren-
csére nem voltam tanácselnök. Előtte „talán 
kőműves”-nek titulál. Kérdezem mindenki-
től és magamtól: menjek bele ilyen primitív 
sárdobálásba? Nem akarok ilyen játékot, ami 
egyébként komoly dolog.

Ha röviden is, de reagálok további Gémes 
féle témára. Ami még a vagyonosodáshoz 
tartozott. – Mi zöldségtermesztéssel fog-
lalkozunk. a napfelkeltétől napnyugtáig. 
Gémes írása szerint azért tudott vásárolni 
kombájnt 60 millióért, traktort 30 millióért, 
Vangel telephelyet 100 millióért, mert min-
den este az istállóban meg a szántóban van. 
Az én autóm meg a Mindszenti úti kocsma 
előtt esténként. 

Tény, esténként 12-14 órás munka után 
megállok egy üdítőre vagy sörre. Ehhez 
egyetlen polgármesternek sincs köze, de 

mi falusiak joggal elvárjuk, hogy a Gémes 
autója napközben ne a telephelyén, földjein 
legyen, hanem a munkahelyén.

Továbbiakban felkér Gémes László, hogy 
néhány témában – sorba veszem – nyilatkoz-
zak.

- Hogy kerültem önkormányzati földhöz? 
A kiserdő mellett a játszótérrel szemben 
van 4500 m2 –es terület. Ez az önkormány-
zaté volt, és a temetőcsőszök használták (a 
mindenkori). Már néhány éven keresztül 
csak gaztermés volt rajta – egyébként telek-
szomszéd. Írásban jeleztem, hogy szeretném 
megvásárolni, és az árajánlatot is megjelöl-
tem. A testület elfogadta, a temetőcsősznek 
kifizettem a kért 50.000 Ft-os lelépési díjat, 
és ennyi.

- Béke utcai házak, pincék, kertek elöntése 
a fóliatelepemről. Természetesen elmesélem, 
de figyeljen Gémes László, mert ez szakma. 
A portám és a Béke utca utolsó háza között 
van egy 2-2,5 méteres sáv, ami állami föld. 
Azon volt egy csatorna, melyet valaki bete-
metett, a szomszéd pedig kerítéssel lezárta. 
A tetőről lejövő csapadékvizet továbbra a 
kerítés és a fal mellé vezette, a pincéje fa-
lától 1,5-2 méterre. Esőzéskor a talaj telítő-
dött, a pince fala nincs szigetelve, így a víz 
a pincében kötött ki. A fóliákról a víz a saját 
portánkon gyűlik össze és onnan szívatom, 
illetve ma már bele engedem a csapadék 
csatornába. A Béke utcában pedig az a baj, 
hogy az átereszek nincsenek megfelelő szin-
ten. Így aztán állíthatom, hogy miattam sem 
pince, sem ház, sem porta nem került víz alá. 
Az újjáépített csapadék csatorna egyébként 
kritikán aluli. Ha ennek a megépítésében se-
gíthettem volna, nem lenne kontraesés, nem 
állna a víz a csatornában a pincés ház mel-
lett. Egyébként miért kellett volna nekem a 
csatornát építeni,

- Sport. Valószínű Gémes László a korá-
hoz képest sokat öregedett és ezáltal vég-
telen feledékeny. Vagy csak úgy tesz? Az 
általa felvetett téma lerágott, leszopogatott 
csont. De, hogy még egyszer leírjam a való-
ságot? Nos elmesélem, természetesem amire 
Gémes szerint kíváncsiak az olvasók.

Szóval 15 évig voltam a Sport Klub el-
nöke, azaz 1993-tól 2009-ig. Minden évben 
költségvetés készült, vezettük a pénztár-
könyvet – ha nem égették el Gémes embe-
rei – megtekinthető, ami mindent tartalmaz. 
1993-tól 2006-ig a Sport Klubhoz tartozott 
a tekeszakosztály is. Volt szabadidősport 
szakosztály, gyermeklabdarúgás. A felnőtt 
csapatnak és gyermeklabdarúgás minden 
csapatának volt edzője. A tekecsapatnak is. 
Éves támogatás mindig 2 millió körül volt. 
Voltak vidéki játékosok azért, hogy jó csapat 
legyen, a fiatalok tudjanak kitől tanulni. A 
szurkolók pedig jót szurkolni.

Folytatás a 11. oldalon
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Szabadság a jóra

Szándék: Hogy a lelki rabság, a tárgyi és szelle-
mi javak istenítése helyett igazi, maradandó értékek 
mellett kötelezzük el magunkat, minden kényszertől 
szabadon.

Úgy gondoljuk, 
szabadok vagyunk. 
Nem hódolunk ide-
gen isteneknek a 
remélt haszon ér-
dekében. Mi nem 
imádunk bálványt. 
Csak ragaszko-
dunk: jövedelmünk emelkedéséhez, életünk 
megszokott medréhez, kényelmes minden-
napjainkhoz. Esti nyugalmunkhoz, tévémű-
sorunkhoz. A vallásos élethez is lehet úgy 
ragaszkodni, mintha bálvány lenne: szívtelen 
parancskövetőként. 

Minden ember, akinek élete örömteli vagy 
félelmetes módon keresztezi az enyémet: a 
szomszéd, az idegen a buszon, a munkatárs, a 
barát, a kedvenc könyv írója, a tolvaj, aki meg-
lop, beteg nagymamám, a képről felém tekintő 
gyermek ezt kérdezi: „Képes vagy-e, valójában 
akarsz-e elfogadni, elszenvedni engem úgy, 
ahogy vagyok?” 

Ha meg tudjuk tisztítani saját szívünket ki-
csiny ragaszkodásainktól, szabadságunk a jóra 
megmutathatja, kik vagyunk. Akkor meghall-
hatjuk a Másik egyetlen, állandó, kimondatlan 
kérdését: „Hajlandó vagy-e tenni értem vala-
mit: Vagy áthatja életed saját világod teljessé-
ge, amelyből nem látsz ki?”

A szép szavak hullámzása, a szöveg értel-
mes felolvasása még nem ima. Többet mond 
a csönd, amelyben a szív egyszerűen készen 
áll. A figyelem a másikra: nemcsak elfoga-
dás, befogadás is. Ez a begyakorolt figyelem, 
amely nem a világból érkező tenger informá-
cióra, nem is a belülről jövő gondolatokra, 
érzésekre, hanem egyedül a másik emberre 
figyel. Testvéreink, akik droghoz, alkoholhoz 
nyúltak, radikális gyógyszerre vágynak. Se-
bük égető! Tudjuk, hogy a háttérben legtöbb-
ször ott van a mások okozta fájdalom, amelyet 
egykor el kellett szenvedniük: az elfogadás és 
a megértés nélkülözése, az emberi szó hiánya, 
érzelmi-lelki ütések. Ok már túl vannak a 
szép szavakon, nincs szükségük sok mindenre. 
Valamilyen érthetetlen rendelés folytán mel-
lettünk vannak, és Istenre vágyakozó ember-
ként szavak nélkül mondják: „Ha itt és most, 
azonnal és teljesen meghalsz magadnak, hogy 
én legyek, általad is, az a te legtökéletesebb 
imádságod.” 

Lesz-e emberük, aki elviszi őket a gyógyfor-
ráshoz: Mi meg tudjuk-e mutatni nekik Jézust, 
aki ma is kőztünk jár és gyógyít? 

Ha valóban szabadok vagyunk, igazsággal 
és tettekkel sokat tehetünk értük. Figyelünk 
rájuk. Az Atya elé visszük ügyüket. Rejtekben 
mondott imával lelki otthont készíthetünk szá-
mukra. 

Talán megkapjuk az ajándékot, hogy sza-
badságunk a jóra, imánk „megkísérti” őket az 
Életre. „Nincs ennél nagyobb öröm a menny-
ben...

(Daru Gábor)

Ima Mária Szeplőtelen Szíve Szeretet-
lángjának kiáradásáért

Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei 
Édesanyánk! Te annyira szereted Istent és 
gyermekeidet: bennünket, hogy egyszülött is-
teni Fiadat, Jézust, a kereszten függve, meny-
nyei Atyánk kiengesztelésére és a mi meg-
váltásunkra felajánlottad, hogy mindaz, aki 
Benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete 
legyen. 

Gyermeki bizalommal kérünk, hogy Szep-
lőtelen Szívednek a Szentlélektől szított Sze-
retetlángjával gyújtsd a tökéletes Istenszeretet 
és emberszeretet tüzére mi gyarló szívünket, 
hogy Veled együtt egy szívvel-lélekkel szeres-
sük szüntelenül Istent és felebarátunkat. 

Segíts, hogy ezt a szent Lángot tovább ad-
hassuk minden jóakaratú embertestvérünknek 
s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az 
egész földön, s Jézus, a Béke Fejedelme, legyen 
Szeretete Szentségében, oltáraink trónján, min-
den szív boldogító Királya és Központja. Ámen.

A szenteltvíz hatása

Aki veszi magának a fáradtságot és átkutatja 
a régi vallásos elbeszéléseket, vagy elolvassa a 
szentek életrajzait, gyakran fog azzal találkoz-
ni, hogy a szenteltvízzel való megáldás után Is-
ten sok embernek ajándékozott üdvöt, valamint 
testi és lelki gyógyulást, házakat és tárgyakat 
óvott meg csapástól és szerencsétlenségtől. 

Nem csupán babonás népszokás, hogy sok 
földműves még ma is szentelt barkát állít szán-
tóföldje közepére, hogy Isten áldását kiesdje. 

Minden alkalommal, amikor egy személyt 
felszentelnek, vagy tárgyakat megáldanak, 
szenteltvízzel hintik meg. A szenteltvíz em-
lékeztet minket keresztségűnkre, mely a fény 
győzelme a sötétség hatalmasságai felett. 
Amint a vízzel történő keresztség által a lélek 
belülről gyógyul, úgy a szenteltvízzel való ál-
dás is megszabadíthatja az embereket, állato-
kat, tárgyakat, sőt egész területeket a gonosz-
tól. 

Védelmezd és áld meg magad és szerettei-
det szenteltvízzel, a következőket írja Alfons 
Maria Weigl atya: „A szenteltvíz hatása kettős 
alapon nyugszik: 

Az egyház felszentelő imádságán. Az egy-
ház egy különleges ördögűző és kérő imádság-
gal esdi ki a szenteltvíz megtisztító, védelme-
ző, gyógyító és megszentelő erejét, melyet a 
megszentelt só és a szentelendő víz elegyítése 
szimbolizál, miközben a három isteni személy 
nevében a szent kereszt jelét rajzolják föléje. 
Ezzel kifejezik, hogy a szenteltvíz minden 
megtisztító és megszentelő erejét, valamint kü-
lönleges hatását a háromszemélyű Egy Istentől 
kérik, a megfeszített Megváltó érdemei által, 
akinek jelét, a keresztet az egyház oly gyakran 
használja. Igen, Uram, Te magad vagy az, aki 
szentegyházadban kegyelmeddel működsz; Te, 
mindenható és irgalmas szívű; Te könyörületes 
és jóságos.” 

A szenteltvíz hatása azonban minden egyes 
keresztény hitén és bizalmán is alapul; mert 
minden szentelmény az adó és befogadó lelki 
hozzáállása alapján hat. 

Döntő fontossága van tehát az adó és a befo-
gadó hitének. Itt is érvényes, amit a megváltó 
mond: „Hited meggyógyított téged.” Nagyon 
sok múlik tehát az együttműködésünkön. 

Imprimatur: Regensburg, 3. 10. 1960. J. 
Baldauf püspöki helynök.

Szenteltvíz hatására hirtelen 
pálfordulás

Egyszer egy welsi asszony keresett fel és egy 
csodálatos szenteltvízről szóló történetet me-
sélt el. Ezt mondta: „Velem szemben lakik egy 
házaspár. Az asszony már jó néhányszor átjött 
hozzám, hogy kisírja magát. Már harminc éve 
házasok voltak, de a férje hallani sem akart a 
templomról. Mindig megpróbált a lelkére be-
szélni. Végül aztán arra kérte, hogy legalább a 
közelgő 30. házassági évfordulójukon menjen 
el vele a templomba. „Nem, te szentfazék, nem 
akarok többet erről hallani! Hagyj békén!” Bíz-
tattam a szomszédasszonyomat és ezt mond-
tam neki: „Akkor valami mást kell megpróbál-
nia. Hiába beszél a férjének, ha ő nem akarja 
meghallani. A mennyei erőket kell segítségül 
hívnia. Öntsön minden alkalommal, amikor a 
férje valamit iszik - sört vagy kávét - egy korty 
szenteltvizet az italába és mindig imádkozza 
a következőket: Úristen, a szenteltvízben ható 



9. oldal2015. október

erő által megteheted, hogy a férjem megtér-
jen.” Hamarosan elérkezett a harmincadik há-
zassági évfordulójuk napja. Éppen a lépcsőn 
mentem lefelé, amikor megláttam az ajtónál a 
szomszédasszonyt a férjével. Ekkor a követ-
kezőket mondta nekem a férfi: „Grete asszony, 
látja, harminc év után ma megyek először 
templomba. De tudja, ha az ember már ilyen 
öreg, nem árt, ha gyakrabban jár templomba. 
Elhatároztam, hogy mostantól fogva minden 
vasárnap elmegyek Szentmisére. Azt hiszem, 
az Úristen is örül, ha újra hívő ember leszek.”

(Lélekmentő Füzetek 27.)

Október: 
a Szűzanya hónapja

Templomunkban, októberben minden nap 
imádkozzuk a rózsafűzért. Imádságra jövet 
már szürkülődik, hazafelé menet pedig az 
imádságban kapott fény segít minket. A nap 
végén tartjuk az imát, de eljövünk, mert sze-
retjük a Szűzanyát. Mi katolikusok szeretjük 
a Szűzanyát és vele együtt megyünk Fiához 
az imáinkban. Jézus imáját mondjuk a Mi-
atyánkot és az Üdvözlégy Máriát. Gyümölcse 
Jézus… után az elmélkedés, az örvendetes, a 
fájdalmas, a dicsőséges, és a világosság titkai-
nak az elmélkedése jön. Szinte végig gondoljuk 
Jézus életének, tanításának eseményeit.

A szentolvasó olyan imádság, „amelyet sok 
szent szeretett, és a tanítóhivatal buzdít imád-
kozására”. Nézzük meg a múltat! A rózsafüzér 
népszerűségét bizonyítja az az ünnep, amelyet 
október 7-én tart a katolikus világ: Rózsafüzér 
Királynője ünnepe. Az ünnep eredete arra az 
1572-ben megnyert nagy lepantói győzelem-
re nyúlik vissza, amikor a keresztény seregek 
egyszer s mindenkorra megverték a török flot-
tát, s ezzel véget vetettek a fenyegető török ve-
szélynek. XIII. Leó az ünnep rangjára emelte e 
napot és enciklikáival hangsúlyozta a sok he-
lyen feledésbe merült rózsafüzér-imádságnak a 
gyakorlását.

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 
mondta: „Hitből imádkozunk, ha Krisztusban 
elmélyedünk.” Ezt tesszük a rózsacsokor imád-
kozása közben: imádságosan elmélkedünk Jé-
zusról, Szűz Anyjával való kapcsolatáról, pár 
evangéliumi jelenet, vagyis titok segítségével. 
Így lesz a rózsafüzér az „Evangélium kicsi-
ben”, a Szentatya szavaival.

Templomunkat Kisboldogasszony tiszteleté-
re szentelték föl. A szegvári katolikus közös-
ség a Szűzanya születését is ünnepli.

Október hónapban ünnepeljük még a Ma-
gyarok Nagyasszonya ünnepét. Ezt az ünnepet 
Vaszary Kolos esztergomi érsek kérésére enge-
délyezte XIII. Leó pápa. Ezen a napon az egész 
magyar egyház Máriának, Magyarok Nagyasz-
szonyának pártfogását kéri, s így imádkozik Is-
tenhez: „Engedd kegyelmesen, hogy akit Szent 
István királyunk kezdeményezéséből Nagyasz-
szonyunknak magasztalunk és Patrónánknak 
tisztelünk e földön, annak örökkétartó társasá-
gának örvendhessünk a mennyben.

Ámen.”

Köszöntsük most együtt a Szűzanyát a Salve 
Regina magyar szövegével: 

Üdvözlégy, Királynő, nagy irgalmasság 
anyja, élet, édesség, boldog remény, áldunk. 
Hozzád kiáltunk, Évának száműzött fiai, hoz-
zád fohászkodunk sóhajtva, zokogva, hozzád 
e siralomvölgyben. Kérünk tehát, kegyes köz-
benjárónk, fordítsd felénk mindenkor éber sze-
medet üdvösségünkre. És Jézust, anyaságod ál-
dott, szent gyümölcsét nekünk e földi út végén 
mutasd meg. Ó, áldott, ó, édes, ó, jóságos, szép 
Szűz Mária.

(Zs. J.)

Sík Sándor: Rózsafüzér

Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hő imánkat.

Szent Olvasót mikor mondtuk,
Máriának füzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzér asszonyunknak.

Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.

HÍREK-ESEMÉNYEK!

Szeptemberben elkezdődött a tanítás, ez-
zel együtt a hitoktatás is az iskolában és az 
óvodában. 1-2-3. illetve 5-6-7. osztályban az 
órarendben vannak a hittanórák, azoknak a 
tanulóknak, akiknek szülei a hit- és erkölcstan-
oktatást kérték gyermekük számára. A 4. és 8. 
osztálynak csatlakozó órában van a hittanóra. 
Tisztelettel kérjük a kedves Szülőket, támogas-
sák gyermekeiket, hogy a hittanórára is rend-
szeresen felszereléssel (könyv, füzet, tolltartó, 
illetve ahol használják Szentírással) együtt je-
lenjenek meg. 

Szeptember 29-én elkezdődtek a Bibliaórák 
a katolikus körben, jó lehetőség arra, hogy a 
teljes katolikus tanítást megismerhesse valaki. 
A régi és az új résztvevőket szeretettel várják 
kéthetente a szentmise után.

Október hónapban minden este a szentmi-
se előtt a rózsafüzér imádsággal köszöntjük 
és kérjük a Szűzanyát. Jöjjünk minél többen 
együtt kérni a Szűzanya közbenjárását. De 
szánjunk rá időt és a szentmisén is vegyünk 
részt, a Szűzanya örömére, magunk lelki gaz-
dagodására!

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

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

Újfalusi temetőben délelőtt fél 11-kor, 
Öregfalusi temetőben délután 2 órakor.

Mindkét temetőben igeliturgia a keresztnél, 
majd a bejelentett sírkövek szentelése lesz. 
Sírkőszentelést lehet kérni hivatalos időben a 
plébánián, (hétfő-szerda délelőtt 9.00-11.00, 
délután 14.00-16.00, péntek délelőtt 9.00-11.00 
között), vagy szentmisék után a sekrestyében.

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

(Rozgonyi Mária)

Belső gyógyulás kurzus
Keresztút kurzus

Ez a kurzus azoknak jó, akik szeretnék 
megtapasztalni, hogy Jézus saját sebei 

által gyógyítja őket.
 

Ez a kurzus alkalom találkozni Jézussal. 
Aki ma is él, bejár minden falut és várost, 

meggyógyít minden bajt és szenvedést.

Időpont: 2015. október 16.
Helyszín: 6635 Szegvár, Katolikus Kör, 
Hunyadi János u. 13.
Kezdés: 16-án 18 órakor. 
Zárás: 18-án 14 órakor.
Team: Beke Tünde-Lidia OSB obl, 
Bentlakásos: 6.000 Ft (szállás + étkezés 
+ technikai ktg),
Bejáróknak 4.000 Ft (3 étkezés + tech-
nikai ktg.)
Jelentkezési határidő: október 5.
Jelentkezni lehet: Gémes Anita vagy a 
plébánián
Email: anigem@freemail.hu
Tel: 06-30-555-3632

Mindenkit szeretettel várunk!
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Idősek imája
Uram, köszönöm Neked az ajándékba 

kapott éveket és évtizedeket. Köszö-
nöm életem minden eredményét, amivel 
megörvendeztettél és minden kudarcát, 
amivel korlátaimra figyelmeztettél. Kö-
szönöm családtagjaimat, akik elvisel-
nek, akik mellettem állnak és szeretnek. 
Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul 
tettem, és amit elmulasztottam. Köszö-
nöm, hogy Te nem mégy nyugdíjba, ha-
nem ma is mindent megteszel üdvössé-
gemre. 

Uram adj nekem hálás szívet, hogy 
mindig észrevegyem: több okom van a 
hálára, mint a panaszra. Ments meg az 
irigységtől, elégedetlenségtől, nyugta-
lanságtól, a mindent tudás látszatától és 
a mindent-jobban-tudás hazugságától, 
a gyanútól, hogy valaki mindig bántani 
akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, 
barátságtalan viselkedéstől, az örökös 
zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent 
elborító keserűségtől és a hiábavalóság 
nyomasztó érzésétől. 

Uram adj erőt, hogy békésen hordjam 
az öregkor terheit, humorral fogadjam 
feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, 
érzékszerveim tompulását, testi-szellemi 
erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, 
hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a 
kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a mun-
kához, amit még elvégezhetek. Tégy hasz-
nossá, hogy ne érezzem csak tehernek ma-
gam és adj alázatot, hogy belássam, egyre 
inkább másokra szorulok. 

Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való 
beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy 
jól lássam magam, és jól lássak másokat 
is. Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még 
mindig tudjak befogadni és adj szeretet, 
hogy ne csak panaszkodjak mások hideg-
sége miatt, hanem árasszam szereteted 
melegét.

Uram, maradj az, aki mindig voltál: 
megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, 
hogy én is tudjak megbocsátani. Ne en-
gedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszö-
netmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is 
abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg és 
növeld hitemet. Szólj Uram, még hallja a 
Te szolgád! 

Amen.

Forrás: 
Székely ajándék Erdély szent földjéről

A SÁNTA HÖLGY
A parton ment a Sánta Hölgy. A Sánta 

Hölgynek zöld sapkája volt, puha bundacipő-
ben lépkedett, elhaladt a sétány piros padjai 
előtt, a lebegő víz mellett ment, beleolvadva a 
szemközti hegyek kék párájába. Vállát kicsit 
előrebiccentette egy-egy lépésnél, bal lábát pe-
dig húzta maga után. Olyan kecses volt a moz-
gása, mint egy sebzett lábú kócsagnak. Minden 
reggel megjelent a parton, elment az ablakok 
üvegcsillogásai előtt, a hatalmas platánok téli 
szürke ágai alatt. Mint egy zene, halad, csönde-
sen, bicegő ütemre. Legtöbbször egy kiflivéget 
evett, lassan a szájához emelte, nézett maga elé 
a földre meg néha a túlpart elvesző házaira.

A gyerekek nevették a Sánta Hölgyet. Elbúj-
tak a Loreley fái mögé, a kis parkban.

– Nézd, jön a Sánta Hölgy – mondták, és el-
bújtak. Kis bogyókat szedtek, és a mellvédről 
a zöld sapkára ejtegették. A Sánta Hölgy meg-
állt, ijedten kapkodta föl a fejét a magasba, és 
türelmetlen mozdulattal sodorta le a sapkájáról 
a bogyókat. „Mi lehet ez? – gondolta. – Talán 
valamelyik növény hullajtja még a magvait.” 
Aztán továbbhaladt a parton, bicegő lépései 
egyenletes kis köröket írtak a nedves föld felé. 
A gyerekek nem elégedtek meg ennyivel. Von-
zotta őket a Sánta Hölgy figurája, mindig kiül-
tek a Loreley-park magasába, és várták. 

– Ássunk neki gödröt – mondták. – Csak egy 
kis gödröt, éppen itt a Loreley alatt. – Nagy ne-
vetéssel készültek a gazságra. Kis gyereklapát-
tal lyukat piszkáltak a földbe, azt vastagon be-
fedték újságpapírral, és földet szórtak rá. Nem 
látszott semmi. Ők fölhúzódtak a mellvédre, és 
várták, hogy jön a Sánta Hölgy. Nagy messzi-
ről föl is tűnt imbolygó alakja, egy biccenés, 
egy lépés, egy biccenés, egy lépés. Kiflit tartott 
a jobb kezében, azt majszolta. Néha átnézett a 
túlsó partra, közeledett.

– Most figyeld majd. Mekkorát puffan! – rö-
högtek a fiúk. A Sánta Hölgy közeledett. Lassú 
léptekkel jött a gödör felé. Majszolta a kiflit. A 
gödör előtt megállt. Átnézett a túlsó partra, ki-
csit lejjebb ment a vízhez. Aztán folytatta az 
útját.

– Nézd! Kikerülte! – ordítottak a gyerekek. 
– Végig föl kell ásni a partot! – Neki is álltak, 
és jó hosszan ástak egy kis árkot, ugyanígy 
lefedték újságpapírral, gallyakkal és földdel. – 
Ne féljetek, most nem tudja kikerülni! Megint 
fölmásztak a kis park mellvédjére, és várták, 
hogy jön. Jött. Messziről imbolygott az alak-

ja, egyik kezében kis kiflivéget tartott. Egyet 
biccent, egyet lépett. Közeledett. Elért az áro-
kig, megállt. Aztán hirtelen a park felé vette az 
útját, a kis lépcsőkön fölbaktatott. A gyerekek 
fölmásztak a fára, a Sánta Hölgy meg leült az 
egyik padra, ette a kiflijét, és nézte a szürke 
vizet. A késő őszi nap kisütött, levette zöld sap-
káját, haját igazgatta, kicsit sütkérezett, elfor-
dult a túlsó part felé. Az egyik gyerek egy nagy 
bottal elhalászta a sapkáját, a zöld sapka im-
bolygott, imbolygott a bot végén, aztán eltűnt 
a fenti ágak zegzugában. A Sánta Hölgy soká 
nézte a vizet, aztán fölállt, és ment tovább, 
bicegett a kedves napsütésben. A gyerekek 
fejükre húzták a zöld sapkát, egymás kezéből 
kapkodták, behasították, egészen elcincálták. 
Nagy nevetés töltötte be a parkot.

Másnap is várták a Sánta Hölgyet. Telt az 
idő, a Sánta Hölgy nem jött. A gyerekek tana-
kodtak, aztán elindultak arra, ahonnan a Sánta 
Hölgy előbukkant naponta. Kis mellékutcába 
értek, bekukucskáltak az ablakokon, nem ta-
lálták. Aztán az egyik nagyon pici ablakba be-
néztek, és meglátták a Sánta Hölgyet. Egyedül 
ült a szobában a félhomályban. Kis keze a ka-
rosszék támláján nyugodott, a tűzhelyen csöpp 
lábosban leves főtt. A gyerekek elkedvetlened-
tek. Összedugták a fejüket, tanakodtak.

Karácsony délutánján megint elmentek a ház-
hoz, kukucskáltak. A Sánta Hölgy egyedül bi-
cegett a kis szobában, a tűzhelyre egy kis lábost 
tett, s egy nagyon pirinyó karácsonyfát díszített 
magának. Nem volt rajta csak két szaloncukor 
meg egy gyertya. A gyerekek becsöngettek hoz-
zá. Nagy sokára jött elő, halk bicegéssel.

– Néni, kérem – mondta az egyik fiú, kezé-
ben tartva az új zöld sapkát, amit az egyik lány 
kötött azóta. – Találtuk ezt… – Nem tudjuk, 
nem a nénié-e? Ilyen zöld sapka… – ügyetlen-
kedtek a gyerekek.

– Nézd! Az én sapkám! Hol találtátok meg?
– A parkban.
– Igen. Biztos ottfelejtettem. Jaj, de rendes 

gyerekek vagytok! Gyertek be… Nem is tu-
dom, nem is tudom – bicegett ide-oda –, mit 
adjak nektek? Itt van ez a két szaloncukor… 
– leakasztotta a cukrot, odaadta. – Majd, ha 
megint jöttök, veszek többet. De nekem nem 
kell. Majd gyertek megint.

A gyerekek szabadkoztak, aztán elmentek a 
sötétbe.

Másnap újra indult a Sánta Hölgy, s ahogy 
becsukta az ajtót, látja, hogy az ablakpárká-
nyon vékony papírba csomagolva egy óriáskifli 
fekszik. Nagyon megörült neki. Kezébe vette, 
és majszolni kezdte. Fölbukkant a víz mellett, 
imbolygó járással jött. Kezében egy hatalmas 
kiflivel, új zöld sapkával a fején. És minden 
vasárnap talált a párkányon egy nagy kiflit. 
Ünnep volt, büszke léptekkel bicegett a partra, 
majszolta a kiflit, zöld sapkája világított a par-
ton. A jó emberekre gondolt, akik miatt még 
érdemes élni.

In: Gyurkovics Tibor: Üveggolyó
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A vidéki játékosok kaptak egy ebédreva-
lót, de nem a sportkörtől, hanem tőlem. Ter-
mészetesen többször főztünk adományból 
a csapatoknak is. Úgy gondolom, hogy az 
akkori vezetőség gondoskodott a gyerekek-
ről, a csapatokról. Ezt a fajta sportot Gémes 
László 2007 tavaszán egy tollvonással áthúz-
ta, majd megkezdődött a leépülés. Ma Szeg-
vár, mint település nem fedezi még a szerény 
útiköltséget sem. Pedig vannak jó példák is. 
Csanytelek, Üllés, - ahol a polgármesterek 
biztosítják a feltételeket a vállalkozók, civi-
lek összefogásával. És hol vagyunk mi?

Tavalyi helyünk a Megyei IV. osztály, ma 
a Megyei III. osztály.

Gémes László ne verje a mellét – mert ön-
dicséret büdös. 

Az öltöző felújítására 2006-ban vagy 
2007-ben a Vállalkozók Bizottsága adott 1,7 
milliót. Teljesen jogosan, mert a sporttelep 
az önkormányzat tulajdona, köteles üzemel-
tetni és fenntartani.

Gémes László utolsó gondolataként azt 
írja, hogy mióta Kádár György kivonult a 
sportéletből, azóta látszik egy kis fejlődés. 
Nekem az lett volna fejlődés, ha az utolsó 
évemben lévő Megyei II. osztályú csapatból 
ma Megyei I. osztályú csapat lenne. Sajnos 
a Megyei II. osztály helyett lett Megyei IV. 
osztály. Ez fejlődés?

A focin kívül az általam kedvelt tekéről is 
jutott egy gondolat. 2015 év elején volt egy 
jótékonysági teke-bál. Az alpolgármester 
asszony volt a levezető, aki üdvözölt min-
denkit és méltatta a tekések eredményét. De 
csak 2006-ig emlékezett – talán ő is öregszik 
–, mintha előtte nem is lettek volna tekések. 

Folytatás a 7. oldalról

Észrevételek és válasz

Ha pedig úgy érzi, hogy én bármit is eltu-
lajdonítottam, akkor pedig neki állampolgári 
kötelessége, hogy ezt az illetékes hatóságnál 
bejelentse. Ne csak írogasson, csúsztatgas-
son, hanem teljesítse a kötelességét.

Kádár György félreértett valamit, mert 
én nem mondtam, hogy az ő autója a kocs-
ma előtt áll. Abban igaza van, hogy ehhez 
semmi közöm, de nagyon megdöbbentem 
viszont, amikor ő azt írja, hogy „Tény, es-
ténként 12-14 órás munka után megállok egy 
üdítőre vagy sörre.”

Azt gondolom, hogy sörözés után nem 
szabad autót vezetni, mert igazán ekkor lesz-
nek veszélyben az ő általa említett gyerme-
kes kerékpárosok és mindenki, aki az utakon 
közlekedik. Át kellene gondolnia, hogy ki-
nek kellene KRESZ-t tanulnia, szerintem 
neki.

Az önkormányzati föld vásárlása nagyon 
érdekes és furcsa ügylet. Szerintem arány-
talanul olcsó 50.000 Ft-ért a majdnem fél 
hektár földet megvenni, pláne nem a teme-
tőcsősztől. Nem tudom, hogy a csősznek 
erről mi a véleménye? Nem hiszem, hogy 
ugyanez, mert ő is tudja, hogy a falu vagyo-
nát nem adhatja el, és szerintem ezt nem is 
tette. Valahogy egy kicsit ködös ez az ingat-
lanszerzés.

Sporttal kapcsolatban is van néhány pon-
tosítás. A pályára költött pénzeket mindig 
az önkormányzat biztosította és nem a vál-
lalkozók bizottsága, ugyanis neki nem volt 
soha pénze. Régebben a vállalkozók bizott-
ságának annyi feladata volt, hogy az önkor-
mányzathoz befolyt iparűzési adó bizonyos 
százalékának a felhasználására javaslatot 
tehettek, hogy az önkormányzat mire költse. 

2007-ben tájékoztattam a vállalkozók bizott-
ságát, hogy kb. 1,7 millió forintnyi felújítás 
szükséges az öltözőkre, amivel ők is egy-
hangúlag egyetértettek. A sportkör millióit 
is az önkormányzat fizette támogatásként, 
amit Kádár György egykori sportkör elnök 
nagylelkűen költögetett. Ezeket akkor ő is 
tudta, de lehet, hogy velem és az alpolgár-
mester asszonnyal együtt ő is öregszik és 
elfelejtette.

Javasolja Kádár György, hogy adjak min-
den ciklusban 5 millió forintot kátyúzásra. 
Szívesen adok a kátyúzásra, pont kétszer 
annyit, amennyit ő is ad. Az idén úgy tudom, 
hogy jó ára volt a kínaikelnek és a karfiol-
nak, így nem nagy gondot okoz neki az ado-
mányozás.

Többször hangsúlyozza, hogy ő mekkora 
adófizető, reméljük, hogy ez az idei jó árbe-
vétel az adóbevallásában is megjelenik.

Nos, hogy új témákat is felvessek a kö-
vetkező számba, javaslom, hogy írjuk meg 
a kedves olvasóknak, hogy ki mennyi ipar-
űzési adót fizet, ki mennyi embert foglal-
koztat a gazdaságában. Szerintem ezek jó 
témák, így az olvasók is tájékozottabbak 
lesznek. 

Remélem, hogy ez az eszmecsere rovat 
népszerű lesz és sokáig fennmarad, ugyanis 
rengeteg témám van még, mind nagyon ér-
dekes, biztos sokan kíváncsiak rá.

Köszönöm figyelmüket, maradok tiszte-
lettel: 

Gémes László Szegvár polgármestere, 
Csongrád megyei Önkormányzat mező-

gazdasági tanácsnoka, 
Fidesz-KDNP frakció vezetője

Pedig volt. A szegvári Sport Klub idejében 
lett a Megyei I. osztályból NB II-es csapat. 
Úgy gondolom, hogy az akkori vezetés a te-
késekkel is törődött. Fizette az útiköltséget, 
pályabérletet, mezt vásárolt és a támogatók-
tól egyéb felszerelést is kapott. Jutott támo-
gatás még az edzőknek is.

Természetesen sokat lehetne még az előző 
évek eredményeiről szólni. De maradt téma 
még a jelenről. A hazugságot, a megalázást, 
lenézést valahogy elviseljük. Aki ezt teszi, 
van részére egy mondásom: „Jön még a ku-
tyára dér”!

Az engem érintett témákra illett válaszol-
nom, vagy reagálnom, ami miatt hosszú lett 
az írásom. Ezért köszönöm türelmüket!

Tisztelettel: Kádár György

Eszmecsere Kádár György adófizetővel!
Nagyon örülök, hogy sikerült egy új fóru-

mot nyitni a Szegvári Napló hasábjain, úgy 
értesültem, hogy az eddig is szeretett egyet-
len írott médiánk eladási statisztikáját egy 
kicsit növeltük. Tudnunk kell, hogy a Napló 
egy kicsi költségvetésből ténykedő helyi saj-
tó, aminek rendszeres megjelenését néhány 
szorgalmas, idejüket nem sajnáló szegvári 
honfitársunknak köszönhetjük.

Szeretnék néhány dolgot pontosítani. 
Édesanyám nem a helyi Kft. gazdaságve-
zetője, nem is volt soha és valószínű nem is 
lesz. A 17 éves fiamat nem kell KRESZ tan-
folyamra beíratni, ugyanis van jogosítványa 
3 kategóriában, segédmotor, mezőgazdasági 
vontató és személyautó. Sőt, lehet, hogy Ká-
dár György nem tudja, de vadászvizsgával 
és fegyvervizsgával is rendelkezik. Mező-
gazdasági gépész szakon végzős tanuló és 
beiratkozott növényvédő és méregraktár ke-
zelőnek is.

Tájékoztatnám még Kádár Györgyöt, 
hogy a szárítónál még található néhány rak-
lap cserép, tégla, öntözőcső, 1000 körbála 
szalma, ugyanennyi széna, 450 db sertés, 
50 db szarvasmarha, 6 db kutya, néhány 
cica stb. Ha gondolja ezek eredetét is később 
részletezem.

Tisztázhatjuk a tízöles út tulajdonjogát is, 
de elsősorban a használója a fontosabb és ez 
nem kérdés.

Kádár György ötletének biztosan sokan 
örülnének, miszerint kitenne egy 5 tonnás 
súlykorlátozó táblát, ugyanis akkor senki 
sem tudna szántani, tárcsázni, trágyát szór-
ni, mert a traktorok munkagépeikkel ennél 
nehezebbek, így neki is kézzel kellene ásni, 
és talicskával trágyát szórni.
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Kedves Olvasók!

Eltelt a nyári szünet. Ismét jelentkezek a 
Diákvilág rovattal. 

Beindítottuk a tanévet szeptember elsején. 
Áttekintettük a szükséges dokumentumain-
kat.

A Lovas tábor 2015. június 29. és július 1. 
között rendeztük meg.

A programelem végrehajtásához előkészí-
tésként a nevelők tájékoztató szülői értekez-
letet tartottak. Az utazás napján fogadták a 
diákokat és szüleiket a buszmegállóban, el-
lenőrizték a létszámot, a gyerekek felszere-
lését.

Szálláshelyen kulturált szobákban kaptak 
elhelyezést, mindenki barátaival közösen 
tölthette a pihenés óráit. Étkezéseknél a na-
pos csoportok segítették a terítési és előkészí-
tő feladatokat, amit szívesen végeztek a gye-
rekek. A lovaglásokhoz való előkészületekbe 
is aktívan be kellett kapcsolódni, minek kap-
csán jártasságot szerezhettek az istálló körüli 
munkákban. Már az első lovaglás alkalmával 
tanúbizonyságot kellett adni bátorságukról, 
ügyességükről, hevederben elengedett kézzel 
is kellett egyensúlyozni a lovak hátán. A fog-
lalkozások közötti időben hasznos szabadidő 
eltöltésként activity játékot, számháborút 
játszottak, szalonnát sütöttek, dramatizáltak. 
A harmadik nap végére mindenki megtanult 
önállóan nyeregben ülni, futószár nélkül sé-
tálni, de a legügyesebbek elsajátították az 
ügetést is. 

Augusztusban a tantestület nagyobb része, 
20 pedagógus vett részt akkreditált tovább-
képzésen. Két témakörben szereztek ismere-
teket a résztvevők: konfliktuskezelés a köz-
nevelési intézményekben, valamint a „Harc a 
kiégés (burnout) ellen, avagy állítsuk vissza 
a pedagógus életerejét!”

Mindkét képzésben a készségek fejleszté-
se, a gyakorlati tapasztalatszerzés kapta a fő 
hangsúlyt. Az elméleti ismeretek rendszerbe 
foglalása stabil alapot nyújtott a sok szituáci-
ós, gyakorlati feladat megoldásához. A teljes 
képzési óraszámot jellemezte az élményalapú 
tanulás, minden résztvevő aktívan, jó hangu-
latban vette ki részét a közös munkából. A 
visszajelzések tanúsága szerint nagyon hasz-
nosnak ítélték meg a képzéseket, az elsajátí-
tott ismereteket az elkövetkező tanévekben 
szeretnék beépíteni munkájukba.

Sportos vetélkedő 1. (2015.09.02.)
Iskolánk az első hét kezdésekor elhatá-

rozta, hogy a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0400 
pályázat keretében tanórán kívül szabadté-
ri mozgásos programokat szervez. Ezek az 
alkalmak kétszer egy órában zajlottak. A 
gyerekek óriási lelkesedéssel vettek részt a 

Diákvilág
következő sportos vetélkedőkön: kerékpáros 
akadályverseny, ugrókötél hajtó verseny, fu-
tóverseny, labdaadogató verseny. Az öröm-
teli és felszabadult játék lehetősége nagyban 
megkönnyítette az iskolai év kezdetét.

Sportos vetélkedő 2. (2015.09.03.)
A TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0400 pályázat 

keretében második alkalommal megtartott 
sportos vetélkedőnkön már nehezítettük a 
sportolási lehetőségek tárházát. Sportcsarno-
kunkban kiépített akadályokon kellett ügye-
sen fel-le mászni, kúszni, ugrani, labdát ve-
zetni. Az udvaron lehetőséget biztosítottunk 
pingpong versenyre, azon kívül megnéztük 
az év eleji edzettségüket fekvőtámaszok és 
guggolások gyakorlatában. Természetesen 
nem maradhattak el a szokásos labdajátékok, 
amelyeket tanulóink második alkalommal is 
hihetetlenül élveztek és örültek a sportolási 
lehetőségnek.

Kurcapart Kalandpark (2015.09.04.)
Szeptember 4-én intézményünk min-

den tanulója kirándult a szentesi Kurcapart 
Kalandparkba, köszönhető a TÁMOP-
3.1.4.C-14-2015-0400 pályázatnak. Buszok-
kal mentünk el a közeli város nemrégiben át-
adott létesítményébe, ahol a gyerekek kitörő 
lelkesedéssel vették birtokukba a számtalan 
izgalmas ügyességi és sportjátékot.

Hamar népszerű lett a fúvócső és íj lőtér, 
ahol célba lövéssel tehették próbára ügyes-
ségüket. A kalandterepen különböző kötél-
pályákon és kötél csúszdákon kellet végig-
haladni. A bátrabbak megpróbálkoztak a 
Builder mászótér különleges mászófalával, 
ahol csak a legügyesebbek tudnak végig-
mászni. A kisebbek leginkább a trambu-
linon és a kalandterep játszótéren talál-
ták meg számításukat. Minden korosztály 
körében rendkívül népszerű volt a rodeó 
bika. Szinte minden évfolyam kipróbálta a 
számháborút a paint-ball terep adta lehe-
tőségeknek köszönhetően. Akik elfáradtak 
a kalandozásban, az uzsonna után a tollas-
labda pályán és a focipályán vezethették le 
maradék energiáikat.

A tanulóink nagyon jól érezték magukat, a 
kiemelten fontos sport és testnevelés illetve 
egészséges életmód kompetencia gyakorlá-
sán túl kiváló alkalom volt ez a péntek dél-
után a szociális kompetenciát fejlesztésére is. 
Gyakorolniuk kellett az együttműködésen, 
megegyezésen alapuló játékszabályokat, az 
ügyességi és kaland játékok által megkö-
vetelt szabályok betartását is. A kellemes 
hőmérsékletű időben egy kiváló hangulatú, 
rendkívül sok érdekes játékkal színesített 
eredményes délutánt töltöttünk együtt. A ké-
sődélutáni órákban az iskola összes tanulója 

elfáradva, de jó emlékekkel tért vissza intéz-
ményünkbe. 

2015. szeptember 18-án Esélyegyenlőségi 
napot szerveztünk iskolánkban. Már két hetes 
szervezés előzte meg ezt a rendezvényt, mert 
a Hálózat és Partnerség jegyében felvettük a 
kapcsolatot a Szegvári és a Megyei Mozgás-
korlátozott Egyesülettel, annak érdekében, 
hogy minél hitelesebb feladatok várják a 
gyerekeket. A napot megemlékezéssel kezd-
tük iskolánk névadójáról, Forray Mátéról, 
amelynek keretében bemutatkozott az erre 
a tanévre megválasztott diákönkormányzati 
vezetőség is. Majd a 2015 m-es futás teljesíté-
se következett, és utána vették kezdetüket az 
esélyegyenlőségi feladatok elméleti és gya-
korlati formában. Az egyes állomásokon a 
bevezetőben említett egyesületek képviselői 
voltak, amelyet még az is rendhagyóvá tett, 
hogy a tanulócsoportokkal érdeklődő szülők 
is beletekinthettek az érdekesebbnél érdeke-
sebb feladványokba: Erre a rendezvényre el-
hívtuk még a szegvári Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének tagjait is, valamint ifj. Ternai 
Józsefet, Magyar Dénest és Purgel Nórát. 

A gyerekek forgatókönyv szerint járták kö-
rül az egyes feladatokat.

1. Kerekes szék kipróbálása
2. Jelelés
3. Mit tud a vakvezető kutya?
4. Braille-írás megmutatása
5. Különböző tárgyak megfogása lábujjal
6. Bekötött szemmel a többiek irányítása 

alapján tárgyak megkerülése
7. Szájról olvasás
8. Bekötött szemmel kockából toronyépítés
9. Vetítés, előadás a mozgáskorlátozottak 

mindennapjairól

A gyerekek érdeklődéssel vettek részt a 
feladatokban, kérdéseikkel is bizonyították 
ezt. A helyi csoport még palacsintával is 
meglepte őket. Köszönet érte! Nem zártuk le 
ezzel ezt a programsorozatot, hiszen szülői 
és tanulói interjúkat fogunk készíteni írás-
ban, és rendhagyóan rajzban. Egy pályázat 
keretében ezekből kis kiadványt szeretnénk 
készíteni.

A napot kerékpározással zártuk, amely 
megismertette a gyerekeket a szegvári határ 
szépségeivel.

A Határtalanul pályázat is nyert. „Le-
gendák nyomában” címmel iskolásaink a 
fábiánsebestyéni tanulókkal közösen (50 fő) 
Erdélyben tölt el 5 napot június hónapban. 
Gyergyóújfalu és környékének nevezetessé-
geivel ismerkednek meg a gyermekek.

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné
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Szeptemberi és 
októberi események 

a múzeumban
A szünidőben sok-sok diák látogatott el a 

múzeumba, ahol kézműveskedtünk és ismer-
kedtünk a régi idők emlékeivel. Az iskolai tan-
év elkezdődött, a nyári pihenés után a tanulásé 
a főszerep, azonban továbbra is érdekes prog-
ramokat kínál a múzeum.

Korongozással indult a hónap, szeptember 
19-én a Kulturális Örökség Napjai országos 
rendezvénysorozathoz a szegvári Jaksa János 
Helytörténetei Gyűjtemény és a Szegvári Szél-
malom is csatlakozott: ingyenes múzeumláto-
gatás és tárlatvezetés, Rácz Róbert mártélyi 
fazekas-korongozó bemutatója várta az idelá-
togatókat. Emellett a katolikus templomot is 
megtekinthették az érdeklődők és a szentesi 
múzeum szervezésében kerékpárral is érkeztek 
hozzánk a kiállítások megtekintésére.

Szeptember 28-án indult a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja országos program, melybe a szeg-
vári gyűjtemény is bekapcsolódott, pályáza-
ti forrást nyert a programok lebonyolítására. 
Október 3-án a hódmezővásárhelyi határba, 
Csomorkányra kirándulunk a szentesi Koszta 
József Múzeummal közös szervezésben. Az 
óvodásoknak és az általános iskolásoknak októ-
ber közepén Nagy rajzolás címmel lehetőségük 
lesz közös munkával festeni és rajzolni. Október 
17-én kosárfonó népi iparművész tart bemutatót 
és ki lehet próbálni a kosárfonás alapfogásait. 
Október 27-én az idősek otthonában rendezünk 
játékos délelőttöt és régi fotók alapján megbizo-
nyosodunk, ki tud többet a településről. Novem-
ber hónapban a Márton-napra, mint jeles napra 
emlékezünk egyéni alkotások elkészítésével.

Remélem, sok mindenkivel találkozom a 
programok során!

Purgel Nóra

MESEVETÉLKEDŐ
2015-ben az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatához csatlakozva ren-
deztük meg a Magyar Népmese Napjának 
alkalmából a szegvári könyvtár Meseve-
télkedőjét. 

A 3-4. osztályosoknak az „Így jár, aki 
irigy” című mesét kellett elolvasniuk, en-
nek a 8 csapatot alkotó 33 versenyző ele-
get is tett, és lelkesen vetette bele magát 
a különböző típusú és nehézségű felada-
tokba. Végül igen szoros küzdelemben (a 
végén az első és az ötödik helyezett csa-
patok között csupán 5 pont volt a különb-
ség) A nagy ho-ho-ho horgászok csapata 
(Fúvó Olivér, Horváth János, Nadicsán 
Dorottya, Süli Lotti) diadalmaskodott, 
megelőzve a dobogón az Alvin és a 
Mókusok-at, illetve a Vadász csapat-ot, 
de természetesen a többiek sem távoztak 
üres kézzel.

Az 5-6. osztályosok (7 csapatban 25 in-
duló) a „Nyakigláb, Csupaháj meg Málé-
száj” című meséből készültek, és legjob-
ban a Zsíros kenyér hagymával csapata 
(Szatmári Kamilla, Süli Viktória, Szabó 
Maja) vette az akadályokat, meggyőző 
fölénnyel végzett az első helyen, az Eszes 
hármas-t és a Menő csapat-ot utasítva 
maga mögé.

Gratulálunk minden versenyzőnek!

Pöszmet Zsolt

Családi nap
Mivel a karate sátortábor záró estélye a 

rossz idő miatt félig meghiúsult, így az erre 
tervezett szalonnasütést áthelyeztük a csa-
ládi napra. Úgy gondoltuk, hogy ez lesz az 
ebéd. Arra viszont nem számítottunk, hogy 
ezen a napon délben 35 C˚ fölé emelkedik a 
hőmérséklet. 

Még előző nap előkészítettük a tűzhelyet, 
majd letakartuk nehogy a köd vagy a har-
mat lenedvesítse. Másnap reggel 8-kor volt 
a gyülekező. Szépen szaporodott a csapat. 
Első program a tópart rendbetétele volt. 
Szemétszedés és a wc kitakarítása volt a 
feladat. 

Ennek végeztével csapatokat választot-
tunk és megkezdődött a számháború, ami 
az egész délelőtt lekötött minket. Amíg mi 
a számokat próbáltuk leolvasni, addig a ho-
mokos területet felrotálták, hogy délután 
a strandfocihoz jó terepet kapjunk. 11-kor 
meggyújtottuk a tűzet, hogy mire a csapat 
befejezi a játékot már csak parázs legyen. 
Az időzítés majdnem tökéletes volt, hiszen 
a felérkező hadsereg már szinte asztalhoz 
is ülhetett. A finomra sült ételkombinációk 
elfogyasztása után elsétáltunk a fagyizóba, 
ahol a fellépéseinkért kapott jegyeket vál-
tottuk be. Ezután újra tópart felé vettük az 
irányt. Strandfocival kezdtünk. Öt csapat 
és játszik mindenki mindenkivel. Szurko-
lás, szép gólok, homokfelhő, nagy esések és 
főleg nevetés jellemezte az amúgy komoly 
mérkőzéseket. A délután öt órára tervezett 
zárás kitolódott este hét órára, ami bizonyí-
téka annak, hogy ismét jól éreztük magun-
kat.

Erdei Sándor
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Krauser Gyula Emlék-
Horgászverseny 

Szegváron
Már 10 éve, hogy nincs közöttünk Édes-

apám, Krauser Gyula, aki 42 évig volt a Szeg-
vári Horgász Egyesület gazdasági vezetője. 

Idén 7. alkalommal rendezte meg a H.E. a 
Krauser Gyula Emlék-Horgászversenyt. Szep-
tember 12-én 16 versenyző rajtolt a Kurca-part 
Rétitelepi oldalán. 

Krauser Gyula 1954-ben, mint alapító tag 35 
iskoláskorú gyerekkel, Hevesi István Tanár Úr-
ral indították be az Egyesületet. A volt iskolás 
korosztály napjainkban felnőttként tisztelettel 
emlékezik Gyuszi Bácsira és a Tanár Úrra, és 
szívesen vesz részt évről-évre az Emlékverse-
nyen. 

Idén is kora reggel gyülekeztek a versenyzők 
a Rozmaring utcai Székházban, ahol a regiszt-
ráció után sorsolásra került sor. Reggeli után, 
mielőtt a vízpartra indultak, 1 perces megem-
lékezéssel adóztak Gyuszi Bácsi emlékének. 
Majd a sorsolás következett, aminek következ-
tében a 16 versenyző elfoglalta helyét a vízpar-
ton, akik előre jelezték versenyzési szándéku-
kat a Szegvári Horgászboltban. 

A verseny az „Országos horgászrend” sze-
rint zajlott. A mérlegelés után a verseny be-
fejeztével tértek vissza a versenyzők a Szék-
házba, ahol a díjátadások után fi nom ebéddel 
várták őket. Az idei 1. helyezett, mint család-
tag, Krauser Gyula Szegedről, Őt követte a 2. 
helyezett Piti Zoltán, illetve a 3. helyezett Tóth 
Péter, aki a Szegvári H.E. elnöki tisztét tölti be. 

A H.E. vezetőinek ezúton is köszönetüket fe-
jezik ki a Krauser és a Csákvári Család tagjai, 
akik évről-évre szívesen vállalják a H.E.-tel az 
együttműködést. 

Édesapám emlékét tisztelettel megőrizve, 
a következő években is szeretnénk ezt a szép 
szegvári hagyományt folytatni.

Üdvözlettel: Csákváriné Krauser Erzsébet

Hatodszor
Az idén hatodszor sátortáboroztak a ka-

ratésok a Civil-ház udvarában. Ebben az 
évben már hét napot tölthettek együtt a 
résztvevők. 

Sajnos az időjárás nem fogadott minket 
a kegyeibe. Szinte végig esett az eső. A 
szabadtéri programjainkat tönkretéve leg-
többször az edzőteremben tartózkodtunk. 
Természetesen nem volt ez váratlan hely-
zet és a felkészültségnek köszönhetően 
változatos programokkal és főleg edzések-
kel jól telt az idő. 

Az állandó 25 fő és a „bejárósok” jó 
csapattá kovácsolódtak az egy hét alatt. 
Tökéletes hozzáállással remek edzése-
ket produkálva hajtották végre a külön-
böző nehézségű feladatokat. Jó edzőnek 
lenni egy ilyen közösségben. És persze 
nem hagyhatom ki a szülőket és a fel-
nőtt karatékákat, akik végig a segítsé-
gemre voltak. Ezt évek óta megszokhat-
tam tőlük. Jól esik, hogy számíthatok 
rájuk. 

Ezek a táborok mindig feltöltenek ener-
giával. Már nagyon várom a hetediket, ami 
azt hiszem különleges lesz!

Erdei Sándor
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EZ A JÓ:

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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MEGHÍVÓ

Szegvár Nagyközség Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja 
Önt az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 59. évfordulójá-
nak megünneplésére, melyet 

2015. október 22-én

a Művelődési Házban 
tartunk
Program:

17.00 órakor Körmendi Ferenc 
gyufaszál makettjeiből készült 

kiállítás megnyitója

17.30 órakor ünnepi műsor, 
Gémes László polgármester úr 

ünnepi beszéde 

18.15 órakor Koszorúzás a 
Rozmaring utcai emléktáblánál, 

Közreműködik  
a Magyar Nóta Klub

Mindenkit szeretettel várunk!

1. forduló
Szegvár (3165) – Tiszakécske (3119) 6-2
Szegvári pontszerzők:
Rácz József 575 fa
Rácz Róbert 499 fa
Angyal Péter 516 fa
Ács Tamás 543 fa

2. forduló
Salgótarján (2994) – Szegvár (3031) 3-5
Szegvári pontszerzők:
Zsibók Zoltán 496 fa
Rácz Róbert 517 fa
Ács Tamás 530 fa

3. forduló
Szegvár (3359) – Oroszlány (3171) 8-0
Szegvári pontszerzők:
Zsibók Zoltán 560 fa
Rácz József 566 fa
Szabics Krisztián 533 fa
Rácz Róbert 588 fa
Angyal Péter 543 fa
Ács Tamás 569 fa

4. forduló
Fővárosi Vízművek (3267) – Szegvár (3191) 7-1
Szegvári pontszerző:
Rácz József 560 fa

A szegvári erőember ezúttal 10 BMW-t hú-
zott el Budapesten.

Átlagosan 2 tonna - ennyi a súlya egy BMW 
személyautónak. Ha ebből 10 db van, akkor 
az már közel 20. Egy fővárosi autókereskedés 
BMW márkanagyköveteként ennyit húzott 
el Budapesten, a Váci úton a fogaival Sinka 
„Popey” Zsolt Guinness-, sokszoros magyar és 
világrekorder erőművész.

Sinka „Popey” Zsolt többszörös világrekor-
der erőművész, puszta erővel és a fogával húz-

ta el a 10 autóból álló gépkocsisort a Váci út 
elején. A személyautók átlagos önsúlya 1700-
2300 kg, melyhez a sofőr és a tankban lévő 
üzemanyag is hozzájön, valamint számításba 
kell venni az autókat összekötő vontatókötelek 
nyúlását is, valamint a 40 tapadási pontot.

Popey ezelőtt is hasonló teljesítményeket 
mutatott be, repülőt, kamiont, szinte minden 
járművet elhúzott már testi erejével.

Forrás: Vásárhely24 

fotó: facebook / presztizssport


