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Kányádi Sándor:

Szemerkél az őszi eső...
Szemerkél az őszi eső,
szomorkodik a diófa,
nem búsulna, ha a nyári
viselete most megvolna.

De letépte a cudar szél
pompázatos szép ruháját,
pedig azt még a zuhogó
záporok is respektálták.

De leginkább azon búsul,
hogy azok is elszeleltek,
akik árnyas lombja között
nyáron által csiviteltek.

Se egy rigó, se egy veréb,
csak egy öreg, mindig álmos
varjú maradt hűséges a
lombja-vesztett diófához.

Ül, csak ül és hallgat bölcsen,
jól tudja, hogy nemsokára
lesz az öreg diófának
gyönyörűszép hósubája.
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Megemlékezés
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

Megemlékezés

„Csönd! Mélységes, súlyos, néma csönd!
Angyali hangod már nem köszönt!

Küzdöttél oly sok éven át,  
hogy közöttünk maradhass.

Látod, lassan vége már  
csak a könnyek maradtak!

Legyél nyíló kisvirág a végtelen mezőn,
elmúlt e kínzó földi világ,

emléked úszik a szeretet tengerén!
Emlékezzünk arra, ki nincs közöttünk,

talán lelke röppen itt fölöttünk.
Hogy egy édesanya milyen drága kincs,

azt csak az tudja, akinek már nincs.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányom

Szecskóné  
Ágoston Rozáliára

halála 11. évfordulóján.

Szerető édesanyja, három gyermeke, 
testvére és családja

Megemlékezés
Fájdalomtól megtört szívvel emléke-

zünk drága édesanyánk

Fekete Nagy Margit
halálának 10 éves  

évfordulója alkalmából.

Gyászoló gyermekei és családjaik

Köszönetnyilvánítás
„Nem simogat kezed,  
nem mosolyog arcod,

Hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,

Csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj a miénk vérzik,

A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, szomszédoknak és jó 

barátoknak, akik szerettünk

Kovács Pál
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

Gyászoló család

Megemlékezés

Már 7 éve, hogy kialudt drága fényed
előttünk az arcod,  

szívünkben az emléked.
Soha nem szűnik meg  
lelkünk gyásza érted

Veled együtt volt teljes és boldog az élet
Amíg élünk nem felejtünk el soha 

téged.

El nem múló szeretettel emlékezünk 
szeretett férjem 

Kozma István
zenész

halálának évfordulóján.

Szerető felesége és gyermekei

Családi események
2015. október

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: nem volt
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Klement József Jánosné Farkas 
Veronika, Jaksa J. u. 14. (73 éves), Harmati 
Zoltán János, Béke u. 8. (74 éves), Nagy József, 
József A. u. 7. (73 éves), Kovács Pál, Malom u. 
17. (60 éves)

Képviselő-testületi tagok az 
alábbi időpontokban  

fogadóórán várják a lakos-
ságot a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
December 1-én kedden 17-18 óráig, majd min-
den hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
December 2-án szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
December 3-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Puskásné Halál Ágnes
November 11-én és december 9-én szerdán 17-
18 óra, majd minden hónap második szerdáján 
17-18 óráig

Tóth Péter
November 18-án és december 16-án szerdán 
17-18 óráig, majd minden hónap harmadik 
szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2015. november 27. (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 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.
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KORMÁNYABLAK
A SZENTESI JÁRÁSI HIVATALBAN

11 MUNKAÁLLOMÁS, TÖBB MINT 400 FÉLE ÜGYKÖR
AZ ÁLLAMPOLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN

OKMÁNYIRODAI SZOLGÁLTATÁSOK
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY

VEZETŐI ENGEDÉLY
ÚTLEVÉL

ÚJ ÜGYKÖRÖK
FÖLDHIVATALI ÜGYEK

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÜGYEK
FOGYASZTÓVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

ÜGYFÉLFOGADÁS
HÉTFŐ: 7:00 - 17:00
KEDD: 8:00 - 16:00

SZERDA: 8:00 - 16:00
CSÜTÖRTÖK: 8:00 - 18:00

PÉNTEK: 8:00 - 12:00

A SZENTESI JÁRÁSI HIVATAL KORMÁNYABLAKA TELJES KÖRŰEN
AKADÁLYMENTESÍTETT

6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.

Kedves Olvasó!
„Ez történt 2015-ben” címmel kiállítást szer-

vezünk a Művelődési Házba, Advent 4. vasár-
napjára. Ehhez kérjük a lakosok, az egyesüle-
tek, a civil szervezetek segítségét. Osszák meg 
velünk a 2015-ös élményeiket, eredményeiket, 
elért sikereiket. Gondolunk itt a 2015-ben szü-
letett babák fotóira, az ez évben házasságot kö-
tött párok fotóira, vagy bármely olyan kedves 
tárgyra, emlékre, ami a 2015-ös évhez kötődik. 
A tárgyak leadhatók a Művelődési Házban de-
cember 14-ig. 

Segítségüket előre is köszönjük.

Szervezők: Vajda Gabriella 30/4029469
                   Bucsányi László 70/3309265

Új Közösségi Központ 
épült Szegváron

Szegvár egyike annak a 17 helyszínnek, 
ahol a TIOP 3.2.3-12/1-2013-0001 kiemelt ál-
lami projekt keretében új Innovációs, Oktatási 
és Közösségi Központok épülnek. Az európai 
uniós támogatásból épített központok és az ál-
taluk nyújtott szolgáltatások az iskolázatlanság 
és a képzettségek hiányából adódó munkanél-
küliség csökkentését szolgálják.

A projekt keretében az elméleti és gyakorlati 
képzéseknek, a szolgáltatásoknak és a közös-
ségformálásnak is helyet adó terek létesülnek. 
A Központok a készségfejlesztésen túl az adott 
térségekben felmerülő konkrét munkaerő-piaci 
problémára is megoldást nyújthatnak, továbbá 
a közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
és az érdekképviseletet is megkönnyítik majd.

Az épület jelenleg állami tulajdonban van, 
műemléki státuszú, a vagyon kezelője a Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szol-
gáltatási Központ. Üzemeltetője az Emberi Erő-
források Minisztériumának (EMMI) háttérin-
tézménye, a Türr István Képző és Kutató Intézet.

A szegvári Innovációs, Oktatási és Közössé-
gi Központ funkciói: ügyfélfogadó iroda - hi-
vatali, ügyintézési szolgálat, tantermek – elmé-
leti oktatás, tanműhelyek – gyakorlati képzés, 
közösségi terek - közösségi rendezvények 
helyszínei, mentoráló, fejlesztő helyiségek – 
kompetenciafejlesztés, tanácsadás, gyermek-
megőrző, ifjúsági foglalkoztató helyiség – fej-
lesztő, felzárkóztató foglalkozások számára. 
Támogatja a helyszíni komplex felzárkóztató 
és szakmai képzéseket: életvezetési és alap 
kompetenciákat fejlesztő képzések (élelmi-
szertartósítás, varrodai, háztartási ismeretek), 
egyes szakmákhoz köthető képzések (pl.: víz-, 
gáz-, villanyszerelés, kőműves, burkolás, szo-
bafestés, kertészet, fém-és faforgácsolás) 

A Szegváron megvalósuló Közösségi Köz-
pont projektnyitó rendezvényén Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselőnk többek között 
elmondta, azt kívánja minél jobban működjön 
az intézmény.

Nagy Zsolt projektvezető a kiadott ismerte-
tőt kiegészítette azzal, hogy egy-egy helyszín-
re 390 millió forintot költhetnek. A szegvári 
épület jó állapotú, bár műemlék, amelynek 
sokkal bonyolultabb a felújítása. Kevesebb 
pénz kell az építési beruházásra, így több ma-
rad az épület felszerelésére, az eszközök be-
szerzésére. Az épületgépészeti berendezések, 
az elektromos hálózat, a csapadékvíz elvezetés 
felújítására került sor.

18.000 potenciális igénybevevőre számol-
nak, ugyanis az egész járásra kiterjed hatóköre. 
Ki kell alakítani a képzési struktúrát. Együtt 
kell működni az önkormányzatokkal, a civi-
lekkel, a gazdasági szakemberekkel. Az épület 
egyszerre 100 főt tud kiszolgálni.

Gémes László polgármester elmondta, vég-
re megtelik tartalommal az épület. Mindig is a 
térséget szolgálta, reméli a megye közepe lesz 
most is. Olyan szolgáltatásokat kell kialakítani, 
ahol a térség, illetve a tágabb térségek is minél 
hamarabb birtokba veszik az épületet. 

Ezután kulcsátadásra került sor, mely végül 
Huszka Anita kezébe került, aki az új intéz-
mény vezetője lesz.

(Fotó: Benyuska László)
Kosztolányi Sándorné
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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 hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig +36-20-918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

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 segélyhívó-
szám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 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 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: +36-63-364-902, +36-70-945-9907
november 1-6. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 
november 9-13. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
november 16-20. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30
november 23-27. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig 
nov. 30-dec. 4. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: +36-63-364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra

Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás   9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: +36-63-364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

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: +36-63-364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2099
Tanyagondnoki Szolgálat telefonszáma: +36-30-
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: +36-20-915-4575

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:+36-63-410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 
+36-40-922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 
+36-80-922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 
+36-40-922-334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. 
Telefon: +36-63-311-433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
+36-40-822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
+36-80-440-141
+36-80-820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Cso-
portjának fogadóórája szeptembertől a következők 
szerint változik: minden csütörtök délután 14 órától 
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtö-
kén 8-12 és 13-17 között.

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény
Telefonszám: +36-30-417-4425

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

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra +36-20-567-9298 tele-
fonszámán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: +36-63-364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig
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Saját borát ünnepelte Szegvár - először
Szegvár történetének első borfesztiválját 

rendezték meg a hétvégén. Kiderült, borosgaz-
da is él a 4400 lakosú településen.

Szegváron nem a szőlő, hanem a paprika és a 
paradicsom a helyi jellegzetesség. Ezért is volt 
furcsa, hogy borfesztivált rendeztek a 4400 lel-
kes településen. A hétvégi eseményen Csong-
rád megyei pincészetek mellett a legnagyobb 
szegvári borosgazdával, Szabó Elemérrel is 
megismerkedtünk. 

– Több mint 30 éve vadászok. Eljártam a Du-
nántúlra, ott néha olyan rossz borral kínáltak, 
hogy az uborka kiugrott volna tőle az üvegből 
– mondta Szabó Elemér, aki az egyik kis fa-
házban ízlésesen palackozott vörös- és fehér-
bort kínált. Elmondta, mind saját termése. – Na 
majd készítek én bort, mondtam a barátaimnak. 
Nem értesz te ahhoz! – intettek le, de belevág-
tam. Több tanult szakmám van, egyik se kötő-
dik a borászathoz, mindenbe magam tanultam 
bele. Ahogy kapom a vesszőt, leszúrom, ha 
megfogja, megfogja, ha nem, hát nem. Mindig 
szerettem a földet, a szőlőt is megkedveltem. 
Tavaly hétféle, összesen 16 hektoliter bort ké-
szítettem. A magam örömére borászkodom, 
ami megterem, nem árulom, hanem ajándékba 
adom. Sok versenyen vettem részt, elismerik a 
munkámat – mondta.

– Szabó Elemért Szegvár legnagyobb 
borosgazdájának hívjuk – mondta mosolyog-
va Gémes László szegvári polgármester. Vele 
együtt talán tizenöten foglalkoznak szőlővel a 
faluban. – Régen a település Oromdűlő részén 
volt a szőlők alja, a tanyasor ma is őrzi a nevet. 
Szépen teremtek a tőkék, de a filoxéra mindent 
kipusztított. A fesztivált azért találtuk ki, mert 
szerettük volna, hogy a lakosok helyben is kós-
tolhassanak minőségi borokat, vagy esetleg 
kedvet kapjanak a termeléshez – magyarázta a 
polgármester. Az ötletgazda, Csurgó Gyöngyi 
régi álma volt, hogy Szegváron is legyen bor-
fesztivál. – A szegváriak igénylik a közösségi 
programokat. Fellépni is olyan ismert csapatot 
hívtunk, amelyet minden generáció szívesen 

megnéz – utalt a polgármester a sztárvendégre, 
az Irigy Hónaljmirigyre. 

Az eső hol eleredt, hol elállt, ennek ellenére 
a helyiek valóban élvezték a fesztivált. Bár is-
mert család is kínálta a termékét, volt, aki nem 
változtatott a szokásokon, és otthonról hozta 
a már bevált italt. Büszkén mutatták a nyug-
díjas Bacsa testvérek – Béla, Ernő és Ferenc – 
a vöröset és a fehéret. Elmondták, a szülőktől 
lesték el a tudományt, az ő családjuk a sajátra 
esküszik. 

Forrás: delmagyar.hu – Králik Emese

Borfesztivál Szegváron
2015.10.09-én előkészületekre figyelhettek 

fel a járókelők a Művelődési ház előtti téren. 10 
faházikó érkezett Szentesről és egy nagy szín-
pad Derekegyházáról. 

10. 10-én I. Borfesztivált szerveztünk. Ezt 
hirdette az esemény előtti napokban falunk 
mindkét szélén elhelyezett szalmabála, amit 
boroshordónak öltöztettünk fel. 

Szombat reggelre igazi fesztivál hangulat 
töltötte be a teret. A faházikók kinyitottak, a 
térzene, a kézművesek és a borászok, az igé-
nyesen feldíszített színpad, valamint a feszti-
váli programok, felkeltették a lakosok érdeklő-
dését. Kóstoltunk házi készítésű sajtot Gémes 
Lászlóné Erzsikétől, mézeskalácsot Horváthné 
Paksi Gabriellától, mézet Horváth Józsitól, 
kürtöskalácsot Sebestyén Rolandtól. Gyö-
nyörködtünk Muzsik Sándorné Zsóka kézzel 
kötött termékeiben és megmutatta termékeit 
Magyarné Újvári Ágnes a Levendula Gyógy-
növényházból. 

Szabó Elemér Szegvárról, az Ungerbauer 
Családi Pincészet és Gulyás Ferenc Csongrád-
ról, Balogh Árpád Hódmezővásárhelyről kí-
nálta borait, valamint a Szicsek Pálinka Főzde 
Tiszaföldvárról hozta el termékeit. 

10 órakor kiállítás nyílt a Művelődési ház 
Galériájában Takács Hajnalka csongrádi festő 
és Kulbert György szegvári fafaragó munkái-
ból. Köszönjük nekik, hogy elhozták munká-

ikat, és elvarázsoltak bennünket az alkotásaik 
szépségével. 

11 órakor Zsadányi József plébános úr meg-
szentelte a bort, a pálinkát, és minden kézmű-
ves terméket. Innentől kezdve lehetett a termé-
keket kóstolni. 

Majd jó ebédhez szólt a nóta a Magyar Nóta 
Klub előadásában. Volt szegvári stand up 
comedi Bányainé Rozika módra, népdalokat 
énekelt Dr. Vigh-Molnár Henriett, bordalokat 
adott elő Csák Benedek és Csák László. Ezek 
az előadások olyan gyönyörűek voltak, hogy 
szinte egész nap elhallgatta volna a közönség. 

15 órától a néptáncé volt a főszerep. Előadta 
műsorát a Szötyke, a Jövőnkért Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Kefe, a Kankalin, a Dobban-
tó és az Alföld Néptánc csoport. Köszönjük a 
színvonalas műsorukat. A népzene, a néptánc 
szeretete rengeteg embert vonzott, a csepergő 
eső ellenére nagyon sokan jöttek ki a térre. 

Fél 7-kor színpadra lépett sztárvendégünk az 
Irigy Hónaljmirigy. Ekkora már igazi koncert 
hangulat töltötte be a teret, együtt táncolt gyerek, 
fiatal és felnőtt. Ahogy végignéztünk a színpad 
előtt, magasra nyúló kezeket, mosolygó szemeket 
és a sztárokkal együtt éneklő közönséget láttunk. 
Ezt a jó hangulatot csak fokozta a Sógorok duó. 
A közönség őket is nagy szeretettel fogadta. 

A napot utcabál zárta Hortobágyi Gyula 
retro zenéivel. Köszönjük Gyula egész napos 

közreműködését, hiszen a színpadi programo-
kon kívül is szórakoztatta a közönséget. Szer-
vezett pikáns játékokat a bátor jelentkezőknek, 
összekötötte a színpadi előadásokat, bemutatta 
a közönségnek a borászokat, kézműveseket, a 
néptánc csoportokat.

Köszönjük Piti Sándor és barátai munkáját, 
akik egész nap a hangosítást végezték, így a kö-
zönségnek élvezhetővé tették a műsorokat, vala-
mint a Kurca TV munkatársainak munkáját, akik 
felvételeikkel megörökítették a rendezvényt.

Köszönjük a polgárőrök segítségét, a Moz-
gáskorlátozott csoport segítségét, a Falufej-
lesztő Kft munkáját, a Művelődési Ház dol-
gozóinak segítségét, Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat anyagi támogatását.

A jó hangulat, a pozitív visszajelzések, a sok 
mosolygó arc erőt adott nekünk szervezőknek, 
hogy a munkát folytatva jövőre újra találkoz-
zunk a II. Szegvári Borfesztiválon. 

Ez egy igazi csapatmunka, egy összefogás 
volt, hiszen napi szinten egyeztettünk, dön-
tést hoztunk, véleményt kértünk egymástól 
mi szervezők, Csurgó Gyöngyi, Bánfiné Saj-
tos Lolita, Huszka Anita, Csatordainé Sebők 
Borbála, Pöszmet Zsolt, Bánfi Antal, Csatordai 
Endre, a rendezvény háziasszonya Vajda Gab-
riella, és a rendezvény fővédnöke Gémes Lász-
ló polgármester.

A Szervezők
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20 méteres káposzta a XX. fesztiválon

A gyerekek után a felnőttek szálltak ver-
senybe a Töltöttkáposzta Fesztiválon Parajdon, 
amelynek a változékony időjárás ellenére is sok 
volt a látogatója. A XX. alkalommal megren-
dezett fesztiválon a szervezők rekordkísérlettel 
is megpróbálkoztak.

A háromnapos rendezvény kiemelkedő pont-
ja a gyerekfesztivál mellett a szombati főzőver-
seny volt, amelyre idén is sokan neveztek be. A 
nap felvonulással kezdődött fúvószenekar kísé-
retében, amelyen többek közt huszárok, önkor-
mányzati képviselők, a résztvevő csapatok és 
néptánccsoportok is jelen voltak.

Amint mindenki felsorakozott a rendezvény 
helyszínére, Bokor Sándor, a község polgár-
mestere megnyitotta rendezvényt.

A polgármestert követően az esemény fő-
védnöke, Zsigmond Barna Pál főkonzul szólt a 
jelenlevőkhöz. Beszédében a töltött káposztát 
nemzeti ételként, valamint nemzeteket össze-
kötő eledelként emlegette, amelyet már Mikes 
Kelemen is említ leveleiben, valamint több 
prózaíró beszél róla.

Az eseményen felszólalt dr. Verestóy Atti-
la szenátor, valamint Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke is, akit stábunk a 
résztvevő csapatok üstjei mellett kapott lencse-
végre.

Mi is körbejártuk a rendezvény helyszínét, 
ahol már a délelőtti órákban rotyogott a töltött 
káposzta a kisebb-nagyobb üstökben. Eköz-
ben az iskola udvarán egy 20 méteres töltött 
káposztát főztek, amely elkészítésének már a 
kora reggeli órákban nekiláttak a szervezők. 
A főzőversenyre benevezett a Parajdi Wellnes 
Center csapata is, akiknek káposzta kabalájuk 
is volt.

Valóban ott tartogatták a gyógyvizes pa-
lackot az üst mellett, valamint kedvezményes 
belépőket, azaz káposztajegyeket is árusított a 
csapat. Magyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusának csapata is a helyszínen volt, főszaká-
csuk, aki egyébként rendszergazda, a kondér-
ban rotyogó káposztáról beszélt.

Sokat nem időztünk a konzulátus csapatá-
nál, a Sótörő Kulturális Egyesülethez lestünk 
be.

Még mielőtt az eső eleredt, a csángók üstjébe 
is belekukkantottunk. A csapat természetesen 
kukoricaliszttel gazdagította főztjét.

A szombati napot az illatok mellett a kul-
turális műsorok tették hangulatosabbá. A nap 

folyamán népdalkörök és néptánccsoportok 
léptek színpadra.

A hagyományos muzsikaszó és táncbemu-
tató után a kondérnokok esküt tettek, majd 
elindultak, hogy megkóstolják a csapatok főzt-
jeit. Eközben lovagitorna-bemutatót, valamint 
hadijelenet, nyilazás és különleges hangszerek 
bemutatóját is megtekinthették az érdeklődők. 
Az iskola udvarán is várták a zsűrit az óriás töl-
tött káposzta kóstolására. Miután azt lemérték 
a szakemberek, és a zsűri is megbizonyosodott 
arról, hogy nem csak hosszú, de ehető is, a sza-
kácsok káposztajegyekért cserében adtak egy-
egy adagot a kíváncsiskodóknak. Riporterünk 
a délutáni órákban beszélt Moldován Lászlóval 
a közel 20 méteres káposztáról.

Mindeközben javában zajlott a zsűri tevé-
kenysége is, de még a végleges döntés megho-
zatala előtt lencsevégre kaptuk a zsűri elnökét, 
Lukács Csaba újságírót.

Azt nem tudjuk, hogy a zsűri elnökének 
mennyire volt nehéz éjszakája, de azt igen, hogy 
ki főzte idén a legfinomabb káposztát. Külön-
díjban részesült a Sótörő Kulturális Egyesület 
Csapata, a Parajdi Wellness csapata, a leghosz-
szabb töltött káposzta díját a Sóvidék-Hegyalja 
Turisztikai Egyesület nyerte, ami senki számá-
ra nem volt meglepő, hiszen rekordméretű ká-
posztát főztek. A legszebb tálalásért a Szolno-
ki favágókat díjazták, a legfiatalabb versenyző 
díját a Jó Káposzta Fejek csapata nyerte. Idén 
a legkisebb töltött káposzta díját, amely 1,8 
centiméter volt, az Aranyosok csapata nyerte, 
a legnagyobb tölteléket a Szegvári Ökörkör 
készítette el, ez meghaladta az 51 centimétert. 
A legkreatívabb, legeredetibb káposzta díját a 
Haspárti Team vitte. A fesztivál vándorkupáját 
idén is a Szent Borbála Napköziotthon nyer-
te. A legváltozatosabb felhozatalért az Erdé-
lyi Konyha csapatát díjazták. Az ízvilág volt 
szombaton is a főkategória. A harmadik díjat 
az Egrestői Keresztény Asszonyok Egyesülete 
nyerte, a második legfinomabb káposztát Kis-
kőrös csapata készítette el, a legfinomabb ká-
posztát idén a Sóvidék-Hegyalja Leader Egye-
sület főzte. A díjazást követően koncertekkel 
folytatták az estet. Vasárnap egy konferenciát 
tartottak a bánya borpincéjében, azt követően 
fúvószenekarok felvonulásával indultak a sza-
badtéri programok.

Felvonult a Parajdi Fúvószenekar, a Szé-
kelyzsombori Fúvószenekar, valamint az 
Alsósófalvi Fúvószenekar. Vasárnap a felvonu-
lást követően az időseket és aranylakodalmaso-
kat is köszöntötték

A tömegben Harsány község polgármesteré-
vel is találkoztunk, aki utoljára 2 éve látogatta 
meg a parajdi Töltöttkáposzta Fesztivált, de 
idén is örömmel fogadta el a meghívást.

Az esős időjárás ellenére, vasárnap is tar-
talmas programkínálattal várták a vendégeket 
a rendezvény helyszínre, amelyről a tűzijáték 
sem maradt el.

Forrás: Sóvidék Televízió 2015. október 05.

A megújított kút
A régi öregektől lehetett hallani, hogy a ha-

tárban lévő fúrt kutaknak milyen jó a vizük. 
Annak idején a bolgárkertészek fúratták ezeket 
még az 1900-as évek elején.

Sokan ismerték a Fruzsina-kutat is. Most a 
terület tulajdonosa teljesen felújította ezt a ku-
tat. Víz csordogált még a csőből, de iszapos volt 
már nagyon. Sok-sok munkával szabadították 
meg ettől a lerakódástól a kút alját. Betongyű-
rűt helyeztek le, majd betongerendákkal fedték 
be a tetejét. Újra bőven folyó, jóízű ártézi vizet 
ihatunk a kútból, ha arra járva megszomja-
zunk. Köszönjük Bihari Ferencnek az anyagi 
áldozatot. A képek tanúsítják a sok munkát.

Kosztolányi Sándorné
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Idősek ünnepe
Az Idősek Világnapját október elsején ün-

nepeljük. A helyi Idősek Klubjában már ha-
gyományosan kedves kis ünnepség keretében 
köszöntötték az intézmény szolgáltatásait 
igénybe vevő gondozottakat. Az ebédlő őszies 
díszítést kapott, szépen megterített asztalok-
nál foglalhattak helyet a meghívottak. Az in-
tézmény megbízott vezetője Pap János meleg 
szavakkal köszöntötte a jelenlévőket, majd a 
műsorhoz kívánt jó szórakozást. 

Az önkormányzat nevében Lukács Istvánné 
alpolgármester mondott köszöntőt. Az unoka-
osztály, Lukács Istvánné tanítónő vezetésével 
vidám, táncos műsort adott elő, majd Turiczki 
Réka olvasott fel egy elbeszélést. A Magyar 
Nóta Klub tagjai énekükkel szórakoztatták 
a közönséget. A Fuszulyka Klub két tagja, 
Bányainé Rózsika és Nagy Sándorné Edit vi-
dám történetekkel derítette jókedvre a jelenlé-
vőket.

A háttérben sürgő-forgó intézményi dolgo-
zók a Pap család kemencéjében sült, a klub 
tagjai segítségével készült lakodalmas kalácsot 
és apró süteményt hoztak az asztalra, inniva-
ló kíséretében. Csinos kis édességcsomaggal 
ajándékozták meg a jelenlévőket. Az ebédig 
beszélgetéssel telt az idő. Régen látott ismerő-
seimmel én is felelevenítettem néhány emléket.

Az ünnepség megrendezésén, az időseknek 
szóló kedves szavakon érződött, hogy a Gon-
dozási Központ minden dolgozója ismeri a 
gondozottak gondját-baját, mindenkihez volt 
egy-egy jó szavuk, látszott a gondoskodó sze-
retet.

Hétköznapok hogyan telnek?
Az Idősek Klubjába minden magányos em-

bert várunk szeretettel, akik a nap nagy részét 
eltölthetik itt – meséli nekem Bakó Kálmánné 
Esztike, a klub vezetője. Lehetőség van arra, 
hogy csekély térítés ellenében kisbusszal szál-
lítsuk be a lakókat háztól házig, azaz a lakás-
tól a klubig. A napjaikat itt töltők reggelit és 
ebédet kapnak. Van mosási és tisztálkodási le-
hetőség is, sőt még a megszáradt ruhákat ki is 
vasalhatják. A gondozónők, ha szükséges, heti 
két alkalommal bevásárolnak a gondozottak-
nak. Az állandó gyógyszereket is felíratjuk, és 
ki is váltjuk. Mindennap vérnyomást mérünk, 
cukorszint ellenőrzést végzünk. Ha valaki rosz-
szul érzi magát, orvost hívunk. Rendszeresen 
jön fodrász, aki helyben megcsinálja a hajvá-

gást, frizurát. Idős korban már a lábápoláshoz 
is elkel a segítség, ezért pedikűrös is érkezik 
időnként hozzánk. Minden szerdán Mihály 
Károlyné Margitka néni bibliaórát tart, minden 
hónap első péntekjén a Plébános úr is ellátogat 
a lakókhoz. Rendszeresen tornázunk, mi ezt 
lusta tornának nevezzük. Ezen kívül szeretnek 
játszani, fejtörőket megoldani, kézimunkázni. 
Rendszeresen megünnepeljük a lakók névnap-
ját is, kis közös ünnepségen. Farsangi mulat-
ságunkra és az Idősek Napi ünnepségünkre a 
Katolikus Klub tagjait és a velünk kapcsolat-
ban álló külső embereket is meghívjuk, lássák 
milyen az otthonunk élete belülről. A múzeum 
munkatársa Purgel Nóra tartott a napokban 
egy kis vetítést és a régi Szegvárról kérdéseket 
kaptak, amit nagy izgalommal fejtettek meg. 
Most is vendégeink voltak a Katolikus Klub 
tagjai, akik sokszor eljönnek hozzánk közös 
programokra.

Közben végig vezet az épület helyiségein. 
Két nagy társalgó szobában találkozhattam a 
bent lévőkkel. Újságot olvasgattak, kézimun-
káztak, beszélgettek a kényelmes fotelokban, 
a kellemesen meleg radiátorok mellett. A szo-
bák vidám színűek, a meleg padlón, meleg 
puha szőnyegekkel. Még van egy pihenő szoba 
fekhelyekkel, ahol pihenhetnek, ha elfárad-
tak. Vagy el is vonulhatnak ide, ha éppen nem 
akarnak részt venni a közösségi életben. Esz-
tike, mint egy idegen vezető lelkesen mutatja 
a kiszolgáló helyiségeket is, a széles, virággal 
teli folyosót, a nagy ebédlőt, ahol mindenkinek 
meg van a saját helye. A nem régen felújított 
női, férfi tusolókat, WC-ket. Megbeszéltük hol 
lehet mosni, vasalni. Természetesen minden-
hez kérhetnek segítséget a gondozónőktől.

Bakó Kálmánné Esztike azt szeretné elér-
ni, hogy minden rászoruló, minél több ember 
vegye igénybe az Idősek Klubjának szolgálta-
tásait. Még mindig sok idős ember van otthon 
egyedül egész nap. Idegenkednek tőle, hogy 
bejöjjenek az otthonba. Mit szól hozzá a csa-
lád, a szomszédok. Tudják, hogy szép, kultu-
rált a hely, hogy programok vannak, odaadó, 
kedves gondozásban van részük. Közösségben 
tölthetik el a nap nagy részét, nem lesz olyan 
hosszú az este és az éjszaka. Szokták monda-
ni az idősek, akik újonnan kapcsolódnak be az 
otthon életébe, hogy olyan jó itt, miért nem jöt-
tünk hamarabb. A család is nyugalomban, biz-

tos helyen tudja elhelyezni szeretteit. Várják az 
új jelentkezőket.

Pap János az intézmény megbízott vezető-
je hívja, várja a hozzátartozókat is. Nézzenek 
szét, saját maguk tapasztalata alapján ítéljék 
meg az intézményt. Biztassák, támogassák az 
idősebb családtagjaikat, hogy jöjjenek be a kö-
zösségbe. Ez is egy lehetőség, hogy kimozdít-
sák a már-már depresszióba hajló időseket az 
állandó otthonlétből. Az időben való felkelés, 
a készülődés, a felöltözés egy napi célt ad idős 
hozzátartozóinknak. Még ők dolgoznak, biztos 
helyen tudják őket reggeltől kora délutánig. Jöj-
jenek el bármikor, mi megmutatjuk önöknek az 
idősek otthonát. 

Jó volt látni a tiszta, rendezett környezetet, a 
vidám otthonlakókat, a kedves dolgozókat. 

Kosztolányi Sándorné
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ŐSZ A TALÁLKOZÓK JEGYÉBEN

Eseménydúsan kezdődött az új tanév a szeg-
vári ifjúsági hittanosoknak, hiszen egy héten 
belül – a csoportból többen is – két ifjúsági ta-
lálkozón vettünk részt.

Először szeptember utolsó szombatján a 
Szent Gellért Ifjúsági Találkozóra látogattunk 
el Szegedre. A találkozó témájaként feltett 
kérdést – miszerint „Ki vagyok én?” – vála-
szolhattuk meg a főelőadó, Pál Feri atya és 
mentálhigiénés szakember segítségével, aki 
a személyiségfejlődés és életszentség kap-
csolatáról beszélt. Véleménye szerint a kettő 
nem zárja ki egymást, sőt, elengedhetetlenek 
a boldog élethez és egészséges istenkapcso-
lathoz. Előadásából öt hasznos útravalóval 
gazdagodtunk: a jóindulat, jóhiszeműség, jó-
akarat, jó szándék és jobbító törekvés irányadó 
tulajdonságaival a zsebünkben jöttünk el. Ezt 
követően lelkünk útvesztőjében kanyarogtunk 
egy kiscsoportos műhely Labirintus-gyakorla-
ta során. A lelki töltekezés után este szórako-
zással kapcsolódtunk ki: az újszegedi ligetben 
megrendezett Tágas Tér Fesztiválra sétáltunk 
el a Hillsong London dicsőítő zenekar, illetve 
Ákos fergeteges koncertjére. 

Egy héttel később került sor az évente két-
szer megszervezésre kerülő Nagymarosi Ifjú-
sági Találkozó őszi lelkinapjára, mely idén az 

elköteleződés témáját vette górcső alá. Jó korán 
elindultunk, hogy  odaérjünk Varga Kapisztrán 
ferences szerzetes atya előadására, aki beszé-
dében abból indult ki, manapság hajlamosak 
vagyunk az elköteleződéshez nem éppen pozi-

tív gondolatokat társítani, egyesek szerint az ál-
dozathozatal beszűkülést jelenthet az életünk-
re nézve; divat lett az egoista önmegvalósítás. 
Kapisztrán atya szerint azonban az Isten iránti 
elköteleződéssel nemhogy beszűkülne, hanem 
beteljesedik az életünk. Megtudtuk, hogy leg-
inkább úgy tudjuk megvalósítani önmagunkat, 
ha Isten ránk vonatkozó tervét visszük véghez, 
az Ő akaratát váltjuk valóra. Ennek kapcsán 
az atya kiemelte mind az önmagunkba, mind 
a Teremtőbe vetett bizalmat, nem mellesleg az 
Isten emberiség iránti hűségét. A főelőadást 
követően Hanka nővért konferálták fel tanú-
ságtételre a szomszédos kismarosi ciszterci 
nővérek közösségéből. Örömmel vegyes meg-
lepődéssel vettük észre, hogy az ambóhoz lépő, 
fehér habitusba öltözött alak nem más, mint 
falunk szülötte, Juhász Évi, vagyis most már 
Johanna (becézve Hanka) nővér, aki azt mesél-
te el, hogyan és miért választotta a szerzetesi 
hivatást. Ennek folytatásaként Kerényi József 
atya jó adagnyi humorral fűszerezett, lelkesítő 
és reménykeltő fakultációját hallgattuk végig 
és ismét új életcéllal gyarapodtunk: „Krisz-
tus lett az eszményünk”, valamint megfogad-
tuk, hogy „stramm emberek leszünk”. A záró 
szentmisén a mintegy háromezer összegyűlt 
fiatallal együtt adtunk hálát az egész napért, 
mely valóban alkalom volt a találkozásokra – 
régi és új ismerősökkel egyaránt.

Ezúton szeretnénk megköszönni Zsadányi 
József plébános úr útjainkhoz nyújtott anyagi 
támogatását, illetve éber sofőrjeinknek a veze-
tést: Rita, Gabi és Erika nélkül nem értünk vol-
na haza épségben; Ritát pedig külön köszönet 
illeti a szervezésért!

/Kovács Margit/

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Egyik októberi napon sok gyermeket talál-
tam a Katolikus Körben. Kovács Rita hitoktató 
jelezte, hogy jönnek gyermekek, akikkel kéz-

műves foglalkozás keretében a rózsafüzért ké-
szítenek, majd az imát el is végzik rajta. Óvo-
dások is voltak szép számmal, őket kifestőkkel, 
színezőkkel kötötte le. 

 Első, másodikos és harmadik osztályos di-
ákokkal vagy huszonöten hozzáfogtak a nagy 
rózsafüzér elkészítéséhez.  Gesztenyét átfúrták 
és azt felfűzték spárgára, majd a végén közösen 
elimádkoztak egy tized rózsafűzért.  

Körbeálltak és kezükbe tartották a geszte-
nyeszemeket és úgy állva próbálkoztak a ró-
zsafüzér imádkozással. Jó hangulat volt és még 
szívesen maradtak volna a gyerekek, de az  idő 

eljárt. A közösségépítés így játszadozva, imád-
kozva fölemelte a gyermekeket is. Feléledt 
a szívükben a vágy arra, hogy legyen minél 
többször ilyen – ez volt reakció, a végső meg-
állapítás. Bizony így lehet leginkább tanulni.

(Zs. J.)

KERESZTÚT KURZUS

Egyházközségünkben már két éve, tavasszal 
és ősszel, lelki gyógyító kurzusokat tart a Szent 
Ignác evangelizációs iskola. A kurzusok célja, 
hogy lelki sebeinkből Jézus által gyógyulást 
nyerjünk. Ez alkalommal Keresztút kurzust 
tartott Beke Tünde Lídia bencés nővér. Péntek 
este Szentmisével vette kezdetét a kurzus és 

vasárnap a közös ebéddel zárult. A tanítások 
által végig járhattuk Jézussal a keresztutat. Az 
állomásokat végig elmélkedve, saját életünk 
sebeire kértünk gyógyulást Jézustól. 
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Így az Ő sebei által gyógyulhattunk meg. A 
nap végén pedig személyes imádkozásra is al-
kalom adódott. A testvérek által lehetőség nyílt 
újabb gyógyulásért, kiengesztelődésért is imát 
kérni. Nagyon jó hangulatban telt ez a három 
szent nap Jézus lábaihoz ülve, Őt figyelve és 
gyógyulva. Egészen új emberkent térhettünk 
haza szeretteinkhez. A közös étkezések alatt 
új barátságok is szövődtek a Szentlélek által. 
Kurzus végén pedig sokan tettek tanúságot az 
átélt gyógyulásokról. Hogy kicsit személyessé 
is tegyem, ezt a kis beszámolót leírom a saját 
tanúságtételem is. Tulajdonképpen nem igazán 
tudtam a kezdetekkor, hogy mit is várjak a kur-
zustól. 

Istenre bíztam magam, és jöjjön, aminek jön-
nie kell. Vártam, hogy mit hoz fel a Szentlélek, 
de nem történt semmi. A tanítások alkalmával 
úgy éreztem, hogy valami távoli helyről nézem 
végig Jézus keresztútját. Távol a tömegtől, tá-
vol Jézustól.  Csak szemlélője vagyok Jézus 

szenvedésének és halálának. Úgy gondoltam 
bizonyára nekem nincs miből gyógyulnom, 
mivel külsőleg néztem végig a keresztutat, 
így nem is kérek külön gyógyulásért imát. De 
mivel vártam a nálam alvós testvéreket és volt 
egy szabad hely az ima szolgálatos testvérek-
nél, gondoltam mégis bemegyek, legalább egy 
fohászt mondjanak értem. Mikor az imádkozós 
testvérnek elmondtam, hogy tulajdonképpen 
csak egy kis imáért jöttem, mert nálam nem 
történt semmi különös. Csak olyan érdekesen 

nagy távolságból 
szemléltem Jézus 
keresztútját. Ő egy-
ből rátapintott a lé-
nyegre, hogy miért 
ez a távolság. De 
már akkor nekem is 
potyogtak a köny-
nyeim. 

A közös imád-
kozás és kiengesz-
telődés alatt Jézus 

begyógyította azokat a sebeket, amik már 
régóta fájtak csak nem néztem szembe velük. 
Most felszínre törtek és Jézus begyógyította. 
Jézus ma is gyógyít, csak oda kell vinni fájdal-
mainkat Neki. Megkönnyebbülve, mosolyogva 
jöttem ki az imaszobából. Hála és dicsőség Jé-
zusnak a gyógyulásomért! 

/Szabóné Rózsika/

KŐBE VÉSETETT!

A szürke kőből kiemelkedő arc tekintete 
egyenesen felém irányul, rám néz, csakis rám. 
Mintha azt mondaná csakis érted. Kedves arc 
hosszan néz, várja a szívem reakcióját, dönté-
sét. Több mint két ezer éve már történt, de a 
szívemben ma is visszhangzik: „Én vagyok a 
feltámadás az élet.” Aki bennem hisz még ha 

meghalt is élni fog. Így járom a temetőt: van 
örök élet, föltámadás. Számomra a meghalás és 
a Mindenség számára a „világ vége” nem más, 
mint a fejlődés folyamatában beálló minőségi 
ugrás. Olyan, mint a magzat számára a szüle-
tés. Félelmetes, de nagyszerű. Elképzelhetjük 
ugyan előre a halálunkat, kell is készülnünk rá 
tudatosan, de az a pillanat végül mégis teljesen 
más lesz, óriási élmény.

  /Zs. J./

HÍREK-ESEMÉNYEK

November 9. A Lateráni bazilika felszente-
lésének évfordulója. I. Szilveszter pápa szen-
telte fel 324. november 9-én. Ez a pápák szé-
kesegyháza, ezért az új pápa megválasztása 
után rövid időn belül látogatást tesz a bazili-
kában, és elfoglalja katedráját. Ezt tette Ferenc 
pápa is megválasztása után néhány nappal.

November 13. Magyar szentek és bol-
dogok. Azoknak a magyar szenteknek és 

boldogoknak ünnepét tartjuk, akiknek li-
turgikus ünnepét külön nem ünnepeljük, de 
emlékezetét szívünkben, ereklyéiket templo-
mainkban őrizzük. 

Gyerekmise: november 14-én, 15 órakor, 
lesz a templomban. Szeretettel hívjuk és vár-
juk az óvodás és alsó tagozatos gyerekeket 
szüleikkel együtt!

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepe. Erzsébet valószínűleg a sárospataki 
várban született 1207-ben. Lajos türingiai 
tartománygróf felesége lett, három gyermek 
édesanyja. Férje halála utána szegénységet 
választotta, sok megpróbáltatás után 1231-
ben halt meg Marburgban.

Szent Erzsébet a Katolikus Karitász védő-
szentje: november 19-én, csütörtökön a 18 
órakor kezdődő szentmisében a Szegváron 20 
éve működő Karitász és Máltai Csoport gon-
dozottjaiért és tagjaiért kérjük közbenjárását.

Szentmise beírás a 2016-os évre: novem-
ber 25-én (szerdán), 26-án (csütörtök) lesz. 
Mindkét nap csak délelőtt 9.00–12.00 óra kö-
zött. A szentmise a legnagyobb érték, amit 
szeretteinknek tudunk adni! 

Tisztelettel kérjük a kedves híveket, ezt a 
két napot használják fel szentmisék íratásá-
ra. Ez egyben jó alkalom, az éves egyházi 
hozzájárulás rendezésére is.

November 22. Krisztus a Mindenség Kirá-
lya ünnep, az egyházi év utolsó vasárnapja.

November 28-án szombaton 9 órától a 
Katolikus Körben adventi koszorú készítés, 
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a gyer-
mekeket. Aki tud örökzöldet, drótot, gyer-
tyát, metszőollót hozhat magával.

November 29. Advent 1. vasárnapja, az új 
egyházi év kezdete. A templomban ünnepé-
lyes gyertyagyújtás szombat este a szentmi-
se kezdetén. Adventben november 30-tól, 
december 23-ig, hétfőtől péntekkel bezáró-
lag, hajnali misék lesznek templomunkban 
reggel 6 órai kezdettel. Szombat és vasár-
nap a szokott időben lesznek a szentmisék. 
Készüljünk Jézus születésének ünnepére, a 
rendszeres szentmisén való részvétellel!

Adventi lelkigyakorlat: december 11-én 
(péntek) 12-én (szombat) 13-án (vasárnap) 
este 18 órakor kezdődő szentmisében lesz. A 
lelkigyakorlatos elmélkedéseket Gyulay End-
re egyházmegyénk nyugalmazott püspökétől 
hallhatjuk. Gyónási lehetőség mind három 
nap 17.00-tól! Használjuk fel a lehetőséget 
karácsonyi készületként a lelki tisztulásra.

/Rozgonyi Mária/



10. oldal XXVIII. évfolyam 11. szám

A kovács
Egy fiatalember jelentkezett állásra egy 

nyomtatással foglalkozó nagy cégnél. Már túl 
volt az első meghallgatáson és most az igazga-
tóval kellett találkoznia. Az igazgató átnézte a 
róla szóló jegyzetet, amely kiváló volt. Majd 
megkérdezte:

- Volt-e ösztöndíjad az iskolához?
- Nem – válaszolt a fiú.
- Édesapád fizette az iskolád?
- Igen – válaszolta.
- Mit dolgozik édesapád?
- Édesapám kovács.
Az igazgató megkérte, hogy mutassa meg 

a kezeit. A fiatalember megmutatta a kezeit, 
amelyek hibátlanok és finomak voltak.

- Segítettél valamikor szüleidnek a munká-
jukban?

- Sohasem, mert szüleim mindig azt akar-
ták, hogy tanuljak, és többet olvassak. Sőt még 
a munkájukat is jobban el tudták végezni, mint 
én.

Az igazgató így szólt:
- Van egy kérésem. Ma, ha majd hazaértél, 

mosd meg édesapád kezeit és holnap gyere 
vissza hozzám.

A fiatalember úgy érezte, hogy minden 
bizonnyal övé lesz az állás. Amikor hazaért 
megkérte édesapját, hogy engedje meg, hogy 
megmossa kezeit. Az apa furcsán érezte ma-
gát. Boldog volt, de nagyon zavart is, ahogy 
megmutatta kezeit fiának. A gyermek aprólé-
kosan megmosta kezeit. Most először figyelt 
fel apja kezeinek nagyon ráncos voltára és 
sok sebhelyére. Némely sérülése annyira ér-
zékeny volt, hogy a bőr összerándult mikor 
hozzáért.

Most értette meg mit jelentett a munka ezek-
nek a kezeknek, hogy fizethessék iskoláját. A 
kéz sérülései volt az ára tanulmányainak és 
jövőjének.

Miután megmosta apja kezeit, a fiatalember 
egy darabig szótlanul állt, majd elkezdett ren-
det rakni a műhelyben és kitakarítani azt. Ezen 
az éjszakán sokáig beszélgettek egymással.

Másnap visszament az igazgatóhoz, aki felfi-
gyelt a könnycseppre a szemében, amikor meg-
kérdezte tőle:

- Mit csináltál és tanultál meg tegnap este?
- Megmostam apám kezeit és miután végez-

tem vele kitakarítottam a műhelyt. Most már 
tudom mit jelent értékelni szüleimet, és hogy 
nélkülük nem lennék az, aki ma vagyok. Mi-
közben segítettem édesapámnak rájöttem, 
hogy csak önmagunkra hagyatkozva mennyi-
re nehéz bármit is tenni. Felismertem, hogy 
milyen sokat jelent a család és hogy mennyire 
fontos egymás segítése.

- Pontosan erre van szükség a munkásaim 
között is – mondta az igazgató. – Olyan vala-
kit akartam alkalmazni, aki fontosnak tartja 
egymás segítését, aki elismeri a másik kemény 
munkáját, és akinek nem a pénz jelenti az 
egyedüli életcélt.

Forrás: Laudetur.hu

„Itt születtem én  
ezen a tájon…”

Réti-telepi találkozó
A Réti-telep, a Kurca utolsó nagy kanyarjá-

ban, Mindszent város felé eső szakaszának part-
jától a 3. házban a Tisza felöli szélső utcában, a 
Tiszai úton! Itt laktak nagyapámék, édesanyám 
itt érezte magát biztonságban. 1933 szeptembe-
rében Édesanyám vajúdott! Ekkor esett az eső, 
fújt a szél, nagyapám félt befogni a lovakat, 
hogy orvosért szaladjon. Kata néni, a bába azt 
mondta, majd ő világra segít. Pedig szokatlanul, 
farfekvéssel jöttem a világra. Így másnap reggel 
jelentettek be a plébánián, így szeptember 15-én 
születtem, itt nyertem egy napot, de így vesztet-
tem egy évet, s visszamenvén az általános 5.-be, 
vesztettem egy évet. Két 5. osztályba jártam, er-
ről bizonyítványaim is vannak. Ezek voltak az 
1944/45-ös évek, háborúsak, zavarosak.

Közben ez a Réti-telep lett az én világom! 
Fürödhettünk a Kurcájában, itt a hátsó szaka-
szán. Szedhettük a dinnyét, legeltethettük a 
libákat, később és egyre többször segítettünk 
nagyszüleinknek.

Most itt ezen a csodálatos, különleges ta-
lálkozón a megjelentek körbesétálták a telep 
utcáit. Mi 5 fővel a kis Suzukin kísértük őket 
a „gyengébben sétálók” közül, s mentünk föl 
mi is a Szent János szobor mellé…, ott volt a 
nagyközség TV-je, készültek a képek, mivel ez 
a látvány csodálatos volt.

Mi, idősebbek a 114 éves első Megyeháza 
alsó épületében jártunk óvodába a „szürke apá-
cákhoz”. Ők sétáltattak bennünket az épület 
mögötti Kurca partján, megmutatták a börtön-
ajtót, amelynek börtönében még Rózsa Sándor 
is raboskodott. Ez az ajtó már Szegvár Múze-
umában van. Később olvashattuk a „Szegvári 
Bál-ban, hogy ő még ide is felment… átugratta 
az Almád vizét, maga előtt hajtva a ménest…

Ezek a régi dolgok jutottak eszembe ezen a 
szép délutánon az Almád Sörözőben.

A Barátságról című versem egy részében így 
írtam ezekről jó néhány évvel ezelőtt:

„Kedves hely a Réti-telep!
Kurca utca, Tiszai út,
Kurca kanyar, másik oldal,
Által szemben a Vár alján.
Kell ennél több, újra emlék,
Gyermekkorom idejéből!
Szélső utca mind a kettő,
Az utóbbi nagyapai.
Régmúlt idők szép emléke
Ad erőt az új életre
Nincs még veszve semmi Inci,
csak nem szabad keseregni!”

Megfogadtam, meg is teszem, lehet ezért 
kinevettek! Tehetitek Ti Barátok, öregek vagy 
korosztályok, nem feladni, megfogadtam, más-
nap reggel „ingyen” írtam! (2007. ápr. 11.)

Dr. Magyar Jánosné (Katona-Berényi Irén) 
Szentesről

ÚJRAHASZNOSÍTÓ foglalkozások 

a KATOLIKUS KÖRBEN
NOVEMBER 7., 14., 28.

SZOMBAT délutánonként 3 órától

Tervezett foglalkozások: rongyszőnyeg-
készítés, kötés, horgolás, varrás.

SZERETETTEL VÁRJUK AZ  
ÉRDEKLŐDŐKET!

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT
Szegvári Csoportja

Kedves Szegvárról  
Elszármazott Barátaink!

 „Nem kívánok mást tőled Uram,
Csak engedd még látnom a lenyugvó napot,
Miközben markomba szorítva hant,
Szegvári rögök, miket felhőnek az égre lopok,
Hirdessék; otthonom lehet ezer,
De szülőfalum csak ez az egy.”

(Szűcs Zoltán: Szegvári rögök)

A szülőfalunk, az otthonunk melege felidé-
ződik bennünk nap, mint nap. Az idő elteltével 
vágyunk haza szülőhelyünkre. Vagy vágyunk 
arra, hogy a községben munkával eltöltött évek-
re emlékezzünk, még ha nem is itt születtünk.

2016. április 9-én, szombaton 9 órától újra 
együtt lehetünk. Szeretnénk feleleveníteni a 
Szegvárról elszármazottak találkozóját. Ter-
vezzük egy fa elültetését, mely jelképezné, 
hogy ragaszkodunk Szegvárhoz, amelynek ily 
módon is emléket állítunk.

Várjuk mindenki jelentkezését, aki találkoz-
ni szeretne régen látott ismerőseivel, a szegvári 
emberekkel.

Szeretnénk egy címlistát összeállítani, ami 
alapján megszervezhetjük a találkozást. Jelent-
kezéskor a név, leánykori név, lakcím mellett 
kérjük azt is írja meg hány éves és merre lakott 
Szegváron.

Jelentkezési lehetőségek:
e-mail: szegvarielszarmazottak@gmail.com
facebook: Drótosné Czene Katalin vagy 

Kosztolányi Sándorné oldalán
telefon: +36-30-278-5640
levélben: Kosztolányi Sándorné 6635 Szeg-

vár, Malom u. 3/b.

A találkozás reményében üdvözlettel: 
Drótosné Czene Katalin és Kosztolányi 

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

Megoldatlan akták: 15 év után gyanúsítják gyilkossággal a szegvári nőt
Szegvár - Letartóztattak egy 45 éves 

szegvári nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
2000-ben megölte a férjét. A falubeliek meg-
döbbentek, mert szorgalmas asszonyként is-
merik.

– El se akartam hinni, amit beszélnek – 
csóválta a fejét a szegvári Barna István. – 
Emlékszem, Szentesről költöztek a faluba, 
gazdálkodtak. Amikor eltűnt a férfi, egy da-
rabig keresték, utána úgy emlékszem, lezár-
ták az ügyet. Az asszony maga vitte tovább a 
gazdaságot, éjt nappallá téve dolgozott.

A férfitól arról érdeklődtünk, mit hallott a 
hírről, hogy a napokban őrizetbe vettek egy 
45 éves nőt, mert a gyanú szerint meggyil-
kolta a férjét. A környéken szinte mindenki 
ismeri a történetet.

Az ügyben az Országos Rendőr-főkapi-
tányságnak (ORFK) az az osztálya ért el 
eredményt, amely a megoldatlan aktákkal 
foglalkozik. A fővárosi nyomozók nemrég 
elővették az ügyet, kihallgatták a szegvári 
F. Sz.-t. Az ismerősöket, szomszédokat is ki-
hallgatták.

Hét éve nem gondoltak gyilkosságra
Több helybelivel beszéltünk, nyilatkozni 

senki nem akart. Olyan régen volt, alig emlé-
keznek már az esetre, de nem is szeretnének 
belefolyni – hárították el az érdeklődésün-
ket. Volt, aki úgy emlékezett, a férjnek zűrös 
ügyei voltak, ezért akkoriban hihetőnek ta-
lálták azt a teóriát, hogy esetleg önszántából 
rejtőzött el valahol.

– Szerintem a gyilkosságnak akkor fel sem 
merült a lehetősége – vélte egy idősebb férfi. 
– A férj rokona volt az akkori szentesi rend-
őrkapitánynak. Biztos, hogy mindent meg-
tettek a felkutatására, amit az akkori tudásuk 
és technika szerint meg lehetett tenni…

– Én úgy tudom, nem volt felhőtlen a há-
zasságuk – fogalmazott egy idősebb nő. – 
Valami elpattanhatott az asszonyban. Nem 
látunk bele a részletekbe, nem szabad ítéletet 
alkotni.

Dolgos asszonynak ismerték
Azzal többen egyetértettek, a feleség a fér-

je eltűnése után nem mutatta jelét, hogy sú-
lyos titkot cipelne. Talán most már megváltás 
volt számára megszabadulni a lelki tehertől, 
találgattak a falubeliek. – Erős, dolgos, se-
gítőkész, szépen felnevelte a gyerekeit, fel-
újíttatta a házát. Egymaga látott el néha húsz 
bikát, szántott, kombájnozott, akár egy férfi 
– hallottuk.

Nem mindennapi teljesítményéről lapunk-
ban is írtunk 2008-ban. A nő azóta felnőtt 
gyermekei külföldön élnek. A lánya állítólag 
azért jött haza a történtek után, hogy édes-
anyja helyett rendben tartsa a gazdaságot. 
Sikerült vele pár szót váltani, de nem akart 
az esetről beszélni. Úgy hallottuk: F. Sz. el-

mondta az egyenruhásoknak, hol van a holt-
test, a nyomozók hamarosan megkezdik a 
felkutatását.

Előzetesbe került
A rendőrségtől nem kaptunk felvilágosí-

tást. Az ORFK kommunikációs szolgála-
ta mindössze azt írta, hogy „adatvédelmi 
okok miatt nem áll módunkban tájékoztatást 
adni”. A Csongrád Megyei Főügyészség cso-
portvezető ügyész-szóvivője, Szanka Ferenc 
tájékoztatása szerint a Szegedi Járásbíróság 
nyomozási bírója elrendelte a szegvári nő 
előzetes letartóztatását, mert a megalapozott 

gyanú szerint 2000 novemberében megölte 
férjét, majd a holttestet eltüntette, és a rend-
őrségen bejelentést tett férje eltűnése miatt.

A nyomozó hatóság a nőt emberölés bűn-
tettével gyanúsítja. A bíróság az ügyészi 
indítványnak helyt adott, egy hónapra elren-
delte a nő előzetes letartóztatását. Az ügyben 
a nyomozást az ORFK Bűnügyi Főigazgató-
ság Bűnügyi Főosztálya folytatja a Csongrád 
Megyei Főügyészség fokozott ügyészi fel-
ügyelete mellett.

(Forrás: delmagyar.hu – Králik Emese)
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Kedves Olvasók!
Szeretném Önöket tájékoztatni az iskolánk-

ban történt októberi eseményekről.

Hulladékgyűjtés eredménye
2015. október 5-én iskolánk diákönkor-

mányzata hulladékgyűjtést kezdeményezett az 
alapítványunk javára. Ezen a napon reggel 8 
órától este 18 óráig hozták az alsós és felsős ta-
gozatos osztályok a hatalmas mennyiségű pa-
pírt, amelynek a végösszege:19.569 kg. A gyűj-
tésből befolyt összeg már az alapítványunk 
pénztárában van. Az első helyezett osztályok 
egy kirándulási napot és pénzbeli támogatást 
is kaptak. A gyűjtés versenyében a legjobbak: 

Alsó tagozat: 1. 2.a 1866 kg, 2. 4.b 1845 kg, 
3. 2.b 1339 kg 

Felső tagozat: 1. 7.a 3071 kg, 2. 6.b 2828 kg, 
3. 5.a 1567 kg 

Október 6-i műsor
Az aradi vértanúkra való megemlékezést a 

7. évfolyam - teljes létszámmal tartotta. Hét 
alkalommal gyűltek össze, gyakorolták a mű-
sort a nulladik órában és délután, tanórák után. 
Nagyon szép, színvonalas előadást láthattunk 
tőlük. Felkészítő nevelők: Vigh Nóra és Vass 
Tibor osztályfőnökök. Köszönet érte!

Idősek Napja
A 4.a osztályos unoka osztály részt vett az 

idősek napi ünnepségen. Szép zenés műsort 
adtak elő a tanulók. Felkészítőjük Lukács 
Istvánné. 

Köszönjük a meghívást. További jó egészsé-
get kívánunk az időseknek és az ott dolgozók-
nak.

Szüreti sportos délután 
2015. október 9-én rendeztük meg a szüre-

ti jellegű vidám, sportos rendezvényünket az 
alsó és a felső tagozatban. 

Az alsó tagozatban az osztályok előzetes 
feladatként kapták a töklámpás elkészítését. 
Nagyon szép alkotások születtek. Ügyességi 
feladatokat oldottak meg a tanulócsoportok. 
Népi játékot tanultak, burgonyát gurítottak 
célba, almát a homlokkal tartva táncoltak, diót 
gurítottak, kukoricát morzsoltak, lábujjal ter-
ményeket válogattak szét stb. Nagyon élvezték 
a kisiskolások a feladatok végzését. A szülők 
szívesen kapcsolódtak be a programba. Vala-
mennyi gyermek almás pitét és ásványvizet 
kapott ajándékba. Ezen a délutánon került sor 
a hulladékgyűjtés eredményének kihirdetésére 
is. A Furioso alapítvány elnöke tájékoztatott 
mindenkit a befolyt összeg nagyságáról. Az 
első 3 helyezett osztály pénzjutalomban része-
sült, a többiek cukrot kaptak.

A felső tagozatban szüreti hangulatú sportos 
sorversenyek voltak, áthatva a termények fel-
használásával. Az egyes állomásokon a tanár 
kollegákat segítették a diák önkormányzatos 
tanulók, és a rendezvény hangulatát fokozta, 
hogy a tanulócsoportok mellett szülők is jelen 
voltak. Készült szüreti jellegű óriás festmény 
is, valamint őszi terményekből tréfás szobrok, 

figurák. A program végén eredményhirdetés 
következett, és minden tanuló és szülő kapott 
édességet és gyümölcsöt. 

Október 19-én angol nyelvi vetélkedőt szer-
veztek a nyelvszakos kollégák. A halloween 
volt a fő téma. Ezen a rendezvényen 50 gyer-
mek vett részt. Ügyességi feladatokat, totót 
töltöttek ki a tanulók, valamint plakátot is 
készítettek. Teázgattak, baseball játékoztak 
Rozgonyiné Szabó Mária, Vígh Nóra, Oroszné 
Kosztolányi Éva és Papné Benkő Mónika ta-
nárnők segítségével. Köszönet érte!

Október 23-i műsor
2015. október 22-én az iskolai műsor dél-

előtt, a községi műsor pedig este került be-
mutatásra a nyolcadikos tanulók bevonásával, 
akik 15-en egy ünnepi műsoros, verses, zenés, 
prózai, mozgásos megemlékezést tartottak. 
Az előadást díszletek színesítették. A műsort 
Vighné Németh Ildikó és Rozgonyiné Szabó 
Mária állították össze és tanították be. A tech-
nikai segítséget Szabó Ferenc és Németh Ta-
más adták. A dekorációért Jeneiné Lucz Mária 
volt a felelős. Köszönet érte!

Jószai Eszter 7.b osztályos tanuló a szente-
si Horváth Mihály Gimnázium angol nyelvi 
emlékversenyén az 50 fő induló közül a 2. he-
lyezést érte el. A Klauzál angol nyelvi területi 
műfordító versenyen pedig a 15 fő közül az 1. 
helyen végzett. Felkészítője: Vígh Nóra. Gratu-
lálunk és büszkék vagyunk rád Eszter!

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

Diákvilág

Tények a rágalmazásról, 
félrevezető gondolatokról

Tisztlelt Olvasó!
Az első írásom a Szegvári Napló szep-

temberi számában jelent meg, melyet a lap-
zárta napján adtam át szerkesztésre.

Érdekes módon Gémes László azonnal 
válaszolt, mely számomra zagyvaság volt. 
A válaszra megírtam a véleményem, illetve 
az észrevételem a Szegvári Napló októberi 
számában. Úgy gondoltam ezzel vége a ke-
rékpárút és térburkoló ügynek, legalább az 
első fordulónak. 

Meglepődve látom, hogy Gémes László 
eszmecserévé minősítette a közügyet. Jó 
Fideszes szokás szerint megpróbálja elte-
relni a figyelmet a fenti témáról. Gondola-
taira fogok észrevételt tenni.

Előtte fontos néhány dolgot tisztázni!
1. A közszereplő Gémes László és nem 

Kádár György. A települési és közösségi 
elvárásoknak általában többek között a pol-
gármesternek kell megfelelni. Nálam ez az 
előző két polgármesternek sikerült csupán.
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2. Lehet, hogy Édesanyja munkaszer-
ződésében nem gazdaságvezető, de abban 
biztos vagyok, hogy nem gépkocsiveze-
tő, nem fizikai dolgozó, hanem tudásának 
megfelelően mondjuk anyagkönyvelő. És 
mivel a főnöke a jegyző fia, tény az össze-
férhetetlenség. Ez akkor is fent áll, ha netán 
a törvény erre az esetre nem tér ki.

Most pedig az „eszmecsere” című írás 
tartalmára kívánok észrevételt tenni.

ad. 1. A családjának tagjait tisztelem, a 17 
éves fiát is. Gratulálok a vadászvizsgához 
és a fegyvervizsgához. Gondolom, ez kell 
a fegyvertartási engedélyhez. Szívesebben 
olvastam volna arról, hogy valamely felső-
fokú intézmény hallgatója, hiszen a tudás 
alapja, kellő intelligencia ott szerezhető.

ad. 2. A szárítónál, hogy mi van a tér-
kövön kívül, nem érdekel. Az biztos, hogy 
50 db szarvasmarhához kell egy „bika”, - 
gondolom, van is. Tény viszont, hogy van 
egy 90 milliós trágyalétároló, amely uniós 
pénzből épült, tavaly pedig ingyen cserélt 
gazdát.

ad. 3. Azt írja Gémes, hogy a tízöles tu-
lajdonjoga nem érdekes, a lényeg a hasz-
náló. Nos, szerintem ez pontosan fordítva 
van! Minden útnak van tulajdonosa, ezt 
minden polgármester tudja. Azok fenntar-
tása szakmai feladat és nem kontár munka. 
A használók javításhoz való hozzájárulása 
már más kérdés, és elképzelhető. Tény vi-
szonyt, hogy a tízöles kövesút nagyon rossz 
állagát nem az 5-6 zöldségtermelő 1-3,5 
tonnás járművei idéztél elő. Azt pedig még 
nem láttam, hogy a 15-30 tonnás szerelvé-
nyek levegőbe járnának.

ad. 4. A 40 raklap térkő jogos, vagy jog-
talan hazaviteléről beszélek immár 4-ik 
alkalommal. Hogy teszek-e más irányú lé-
pést, az magánügy. Tény viszont, hogy egy 
képviselő-testületnek, jegyzőnek, polgár-
mesternek vannak kötelességei a pénz és 
anyaggazdálkodást illetően. Ide sorolnám 
még a belső ellenőrt, - ha van - a befejezett 
építőipari munkák utókalkulációját elvégző 
személyt, akinek ezen belül az anyagelszá-
moltatást is el kellene végezni! Ha ez meg-
történt és probléma van az elszámolással, 
akkor úgy gondolom a képviselőknek kell 
a szükséges lépést megtenni. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy nem csak járdaépítés-
ről van szó. Szóba jöhetnek rokoni magán-
házak, iskola ablakcsere és a Kft által vég-
zett magánjellegű több építkezés. Szó van 
bontott anyagok eltűnéséről is.

ad. 5. Azt írja Gémes László, hogy a föld-
vásárlásom furcsa ügylet. A temetőcsősztől 
vettem 50.000 Ft-ért, ezért ködös az ügy.

Nos, tisztelt Olvasó! – aki nem tudta 
értelmezni a tájékoztató, az volt a ködös, 

erősen ködös. Még egyszer leírom – Fidesz 
szokás szerint többször – ködös volt az ér-
telmező. Ez pedig az „eszmecsere” írója.

Én a következőket írtam: „Írásban jelez-
tem, hogy szeretném megvásárolni és az 
ajánlatot is megjelöltem. A testület elfo-
gadta, a temetőcsősznek kifizettem a kért 
50.000 Ft lelépési díjat, és ennyi.” Mind ez 
az akkori jegyző jelenlétében történt. Most 
pedig kérdezem, hol van a felsőfokú vég-
zettséggel együtt járó logikus értelmezés? 
Sehol, mert nincs is.

ad. 6. A sportra költött felújítási pénzt 
nem kell hánytorgatni, az az önkormányzat 
saját tulajdona. Saját magára költött.

ad. 7. Gémes László azt írja a kátyúzás-
ról, hogy amennyit én adok, ő azt megdup-
lázza!

Tisztázzunk valamit! – Gémes László 
500 hektáros közszereplő, és ciklusonként 
(4-5 évenként) felvesz 8 milliót közpénzből 
költségtérítést. Ebből az összegből kér-
tem, hogy 5 milliót fordíthatna kátyúzásra. 
Egyébként miért duplázná az én felajánlá-
somat, hiszen mi gazdálkodunk 6 hektáron 
a Gémes 500 hektárjával szemben.

ad. 8. Tisztázzuk! – egyszer sem írtam 
arról, hogy mekkora adófizető vagyok. A 
tényt írtam: adófizető választópolgár va-
gyok. Adófizetési számok jöhetnek. Na-
gyon jó összehasonlítás lesz, - persze itt az 
iparűzési adó a fő téma. Ezt az adónemet 
pedig az fizeti becsületesen, aki a szolgál-
tatásról számlát is ad!

Én már bevallom mindenkinek, hogy évi 
150-160.000 Ft iparűzési adót, 60.000 Ft 
gépjárműadót, 8.000 Ft kommunális adót 
fizetünk. Mind a 6 hektár adója, már ami az 
iparűzési adót illeti. Gémes Lászlónak 80-
szor több a földje. Mennyi iparűzési adót 
fizet? Ha minden rendben, akkor 12 milliót.

Foglalkoztatás: Mi 4-5-6 főnek adunk 
kenyeret. Egy 500 hektáros gazdának 
mennyit kellene? – 400 főt?

Ezek az összehasonlítások, arányszá-
mok úgy gondolom nem tükrözik a való-
ságot. Természetesen érdekelne, hogy a 
100-200-500 hektáros gazdák mennyivel 
járulnak hozzá Szegvár adóbevételéhez,  
az általuk okozott kátyúk javításához. Ér-
dekelne még, hogy a napraforgós parlagfű-
nek mi a hozama? Valószínű ebből is lehet 
olajat sajtolni, talán ettől még a gépek is 
erősebbek lesznek.

Tisztelt Olvasó, Szegváriak! – most meg-
köszönöm figyelmüket, egyben jelzem, 
hogy a fentiekkel kapcsolatos írást jelenleg 
befejeztem. Természetesen vannak arany-
tartalékok.

Tisztelettel: Kádár György 

Eszmecsere, (közügy) 
Kádár György nem 

közszereplővel
Nem lepett meg, hogy Kádár nehezmé-

nyezte, hogy válaszolhattam az írására. 
Gondolom azért adta le a lapzárta napján, 
hogy ne tudjak még abban a számban vála-
szolni, amit már egy korábbi főszerkesztő-
vel számtalanszor eljátszott. Szerencsére a 
Napló mára már valóban független havilap 
és helyesen jár el, mikor lehetőséget bizto-
sít a válaszadásra, ha valakit nyilvánosan 
megvádolnak. Lehet, hogy Kádár ehhez 
nincs hozzászokva, de ez a demokrácia és 
a korrekt média.

Írja, hogy néhány dolgot tisztázni kell, 
ezzel teljesen egyetértek. Tisztázzuk csu-
pán, hogy neki az előző polgármester sem 
felelt meg, ugyanis számos alkalommal 
támadta a testületi üléseken, amikor még 
képviselő volt. Tudom biztosan, ugyanis 
én is jelen voltam, csak én akkor még el-
sőként kerültem be a testületbe, ő pedig 
utoljára. Tudom, hogy ezt azóta sem tudta 
feldolgozni, de ezt neki a választókkal kell 
tisztáznia.

Folyamatosan bántja a Kft jelenlegi ügy-
vezetőjét, aki nem a jegyző fiaként vívta ki 
a tiszteletet, hanem egy sikeres cég veze-
tője, akinek munkatársaival együtt sokat 
köszönhetünk a beruházások megvaló-
sulásaiért. Nem elég valamit megépíteni, 
azzal el is kell tudni számolni. Büszkén 
jelenthetem, hogy a komoly adminisztrá-
ciónak köszönhetően, minden ellenőrzés-
nél, mindent rendben találtak, ami a mai 
világban ritkaság. Aki nyert már pályáza-
tot, az tudja miről beszélek. Az ügyvezető 
igazgató rendelkezik a kellő tapasztalattal 
és szorgalommal e feladat ellátásához. El 
kell árulnom, hogy nekem nincsenek ilyen 
képességeim, ebben ő a legjobb a hivatali 
kollégáimmal együtt.

Kádár írja, hogy a családomat tiszteli. 
Ebben sem mond igazat, ugyanis folyama-
tosan az édesanyámat és a nagyobbik fia-
mat szekálja. Nem tudom mit szólna, ha én 
is a családjáról beszélnék állandóan. Nem 
teszem, ugyanis én valóban tisztelem a 
családját, ugyanis jó kapcsolatban vagyok 
velük. A fia is segített már a falunk néhány 
fejlesztésénél, jól együtt tudtunk dolgozni. 
Örülünk az unokái sikereinek is, ugyanis 
nem csak országunkban, hanem a világba 
is elvitték Szegvár hírét.

Tájékoztatom Kádár Györgyöt, hogy a 
mai világban nem lehet diplomát szerezni 
17 évesen, sőt még felsőfokú intézménybe 
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se járni. Lehet, hogy amikor még ő ennyi 
idős volt, akkor még lehetett néhány hónap 
alatt is diplomát szerezni, most minimum 
4-5 évet kell tanulni hozzá, természetesen 
érettségi után. Az is 4 év, tehát 18. életévét 
be kell töltse az a fiatal, aki felsőfokú is-
kolába akar beiratkozni. Lehet, hogy Kádár 
nem tudja, de az ember intelligenciája 15 
éves korára mindenkinek kialakul, ezután 
csak lexikális tudást szerez. A diploma nem 
jelenti azt, hogy valaki intelligensebb, mint 
akinek csak szakmája van. Az ő baráti kö-
rében is van erre példa.

A szárítónál lévő trágyatároló az állattar-
tó telep része, s nem cserélt ingyen gazdát. 
Azt gondolom, hogy az előző tulajdonos 
nem örül ennek a hamis állításnak, ugyanis 
ha így lenne, akkor ők hűtlen kezelést kö-
vettek volna el. Ez pedig hamis vád, amit a 
törvény szigorúan büntet. Egyébként min-
den adás-vétel után a NAV illetékhivatala 
helyszíni szemlét tart a valós érték megál-
lapításához, mert ez alapján szabja ki a va-
gyonszerzési illetéket. Az adás-vételt köz-
jegyző bonyolította, remélem Kádár nem 
gondolja, hogy ő is csalt volna. 

A tízöles útról csatolok egy fényképet, 
ami magáért beszél. Ez után mondja azt, 
hogy csak 1-3,5 tonnás járművek használ-
ják. Talán jobban kellene rá vigyázni!!!

Térkövet senki nem vitt haza, aljas rága-
lom, amit folyamatosan állít. A szárítónál 
csak beton és aszfalt burkolatok vannak, 
térkő sehol nincs használva, miért is volna. 
Lehet, hogy vitetni kellene a Kádár háza 
előtti közterületre is néhány raklap térkö-
vet, így minden nap láthatja és talán ettől 
megnyugszik. A fólia telepére is juthatna 
valamennyi bontott anyag is, ugyanis min-
dig tároló hellyel küszködünk. Csak szólnia 
kell és visszük.

Kádár folyamatosan a politikai identi-
tásomról ír. Értem én, hogy nem szereti a 
Fideszt, sokszor én sem értek egyet minden 
döntésükkel, de ez a demokrácia. Biztosan 
nem állunk egy politikai oldalon, nekem 
ez nem okoz gondot. Én nem ott szociali-
zálódtam, ahol ő. Ha kell, én együtt tudok 
dolgozni a másik oldalon álló emberekkel, 
ha a falum érdekéről van szó. Erre a legjobb 
példa a megyei önkormányzat. (A borfesz-
tiválra is a szentesi önkormányzat faházai 
kerültek felállításra, szívesen adták.)

Tisztázzuk a gazdaságom méretét is, 
mert folyamatosan 500 hektáros gazdának 
titulál. Sokkal kevesebben gazdálkodok, 
nem tudom, honnan veszi ezt a méretet. A 
költségtérítésem is nyilvános kb. havi 44 
ezer forint. Csak tájékoztatom Kádárt, ha 
nem vette észre, hogy saját autót használok 
nem hivatalit, saját telefonom van, nem hi-
vatali, s egy tankolás kb. 20 ezer forint. 

Adók: Nem tudom itt valósak-e a számai, 
ugyanis eddig minden szám túlzás volt. Ha 
igaz, hogy ennyi iparűzési adót fizet, én 
ennek a többszörösét. Az előző számban 
írta, hogy „tekintélyes összegű kommuná-
lis adót fizet”. A 8 ezer Ft az nem olyan sok 
egy évre. Tájékoztatom, hogy talán 9 év óta 
ennyi. Ha kisebb háza volna, akkor keve-
sebbet fizetne. 

Írja, hogy 4-5-6 főnek is ad munkát. Va-
lami nem stimmel. Egy dolgozó minimá-
lis közterhe 70 ezer Ft/hó. 6 x 70 ezer az 
420 ezer Ft/hó. Azaz 5 millió 40 ezer/év. 
Ez csak a közteher, és ehhez jönnek még a 
fizetések. Igen jó árbevétel kell egy 6 hek-
táros kertésznek, hogy ezt kifizesse. Vagy a 
6 hektár nem stimmel, vagy az alkalmazot-
tak száma, vagy a befizetett járulék. Nekem 
jelenleg a családom mellett mindösszesen 4 
állandó munkatársam van, persze minden-

ki évek óta bejelentve. Sőt mindenkinek ér-
vényes a TAJ száma is.

Nos írásom és az év végéhez közeledve 
örülök, hogy Kádár György nem kíván 
többször írni. Én sem fogok többet reagál-
ni, hiszen a legszebb ünnepkörünk előtt ál-
lunk. Advent, Karácsony és az Új esztendő 
közeleg. Ezt a szép ünnepi készülődést nem 
szeretném, hogy beárnyékolják a rágalma-
zó, sértő, a családomat kiveséző Kádár írá-
sok. Azt üzenem Kádár Györgynek, hogy 
az ilyen jellegű irományok helyett töltse 
idejét családja, szerettei körében és készül-
jön szeretetben a Karácsonyra. 

Minden kedves olvasónak jó adventi ké-
szülődést kívánok, találkozunk a szökőkút-
nál vasárnaponként.

Tisztelettel: Gémes László

Fesztivál hírek a  
múzeumból

Október hónapban a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja által támogatott programokon 
vehettek részt az érdeklődők a múzeum-
ban. Közösen festettünk óriásképeket, 
kirándultunk, múltidéző délelőttöt rendez-
tünk és megismerkedtünk a vesszőfonás-
sal.

Az általános iskola 5.b osztály rajzórán, 
a Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola 
szegvári rajz szakkörösei tanórán kívül 
jöttek el a múzeumba, hogy egy óriási, 1,5 
méter széles és 4 méter hosszú rajzlapra 
elkészítse munkáját. Rajzuk igazi gyer-
mek élményeket ábrázol, lovaglással, fo-
cizással, kutyasétáltatással, piknikezéssel. 
A rajz az iskola ebédlőjét fogja díszíteni a 
tervek szerint.

A másik korosztályt az óvodások kép-
viselték három csoporttal, két nagy- és 
egy középsőcsoport három 75 centiméter 
széles és 230 centiméter hosszú rajzlapot 
festett tele. Tó, őszi képek és az ovifalu 
részlete is szerepel rajtuk, melyek az óvo-
dában kapnak helyet, hogy minél többen 
láthassák.

Október elején a középkori Csomorkány 
település romtemplomához vonatoztunk 
és bicikliztük el a szentesi múzeummal 
közös szervezésben. A Hódmezővásár-
helyhez közeli régészeti lelőhelyen egykor 
virágzó mezőváros állt, melyet a törökök 
és tatárok pusztítottak el 1596-ban. Pá-
ratlan természeti értékek, madarak és 
növénytársulások gazdagítják a területet, 
mely a Körös-Maros Nemzeti Park része.
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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

Október 17-én Bene Ágostonné, kis-
kunfélegyházi kosárfonó népi iparművész 
tartott foglalkozást, ahol a vesszőfonás 
eredetéről, megmunkálásának nehézsége-
iről és szépségeiről hallhattak előadást a 
gyerekek, majd csörgőt és szappantartót 
készítettek.

Az idősek otthonába is eljutott a múzeu-
mi fesztivál: fotók segítségével idéztük fel 
a társasházak építését, egykori katolikus 
papjaink személyét, a szökőkút régi for-
máját, rávilágítottunk mennyit változott 
településünk az elmúlt években. Ezután 
két csoportnak, a Katolikus Körbe járó 
asszonyoknak és az otthonba rendszere-
sen járóknak fejtörő kérdéseket tettünk 
fel a református templomról, az egykori 
kórógyszentgyörgyi kápolnáról, az óvodá-
ról és a külterületekről. Végül a Márton-
napot megelőlegezve libazsíros kenyeret 
fogyasztottunk finom teával. Köszönöm 
az intézmény dolgozóinak munkáját, se-
gítségét! A szépkorúak nagyon jól érezték 
magukat, így a jövő évre is tervezünk ha-
sonló délelőtti programot.

November hónapban szintén a fesztivál 
keretein belül rendezünk Márton-napot, 
melyre mindenkit szeretettel várok!

Purgel Nóra

A szegvári tekecsapat 
eredményei

 
5. forduló
Szegvár (3217) – KÖFÉM (3176) 7-1
Pontszerzők:
Zsibók Zoltán 550 fa
Rácz József 525 fa
Szabó Gábor 541 fa
Rácz Róbert 557 fa
Ács Tamás 536 fa

6. forduló
Szegvár (3235) – Gázművek (3152) 7-1
Pontszerzők:
Zsibók Zoltán 543 fa
Rácz József 549 fa
Rácz Róbert 521 fa
Szabó Gábor 548 fa
Ács Tamás 547 fa

7. forduló
Eger (3394) – Szegvár (3493) 1-7
Pontszerzők:
Rácz József 595 fa
Zsibók Zoltán 593 fa
Rácz Róbert 593 fa
Szabó Gábor 581 fa
Ács Tamás 580 fa



16. oldal XXVIII. évfolyam 11. szám

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 600 példányban

Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90

ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:

„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.

Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

Magyar bajnokok és 
helyezettek

XVIII. alkalommal rendezték meg a 
pestszentimrei sportkastélyban a Shidokan 
Szövetség versenyét a Bushido Kupát. A 
Bushido sportegyesület mindent megtett, hogy 
ismét egy színvonalas versenyt szervezzen. 
Az október 31-i versenyre közel 400 verseny-
ző érkezett, ami egyben azt is jelentette, hogy 
újra elkezdődött a szervezetek és szövetségek 
között egy együttműködési forma megvaló-
sulni. Ez azért jó, mert így valós képet kapha-
tunk a versenyzőink felkészültségéről, ami a 
nemzetközi porondon való szereplés és ered-
ményszerzés szempontjából igen fontos. Erre 
a versenyre a szegvári csapat 5 fővel érkezett. 
A nagy létszámú kategóriákban és a kimondot-
tan erős mezőnyben a következő eredmények 
születtek. Első helyen végzett Gyermán Lili és 
Gojdár Csanád. Ezüstéremnek örülhetett Beke 
Kata. A dobogó harmadik fokára állhatott fel 
Szabó Hédi és Erdei Daniella. Az idén még há-
rom verseny vár tanítványaimra. Ezek a verse-
nyek jó felkészülést adnak a 2016-os Szentesen 
megrendezésre kerülő Világbajnokságra. 

Köszönöm segítőimnek, támogatóinknak 
és a szülőknek az együttműködést. Külön kö-
szönet jár Szegvár Nagyközség Önkormány-
zatának, hogy utazásainkban folyamatosan 
segítséget nyújt. Itt kell megemlítenem, hogy 
Gojdár Csanád felkészülésében nagy segítsé-
get nyújtott az Új Európa Alapítvány, amely a 
Tehetségtámogató Programjával edzőfelszere-
lésekhez juttatta tanítványomat.

Erdei Sándor

A szentesi Kiss Bálint Református Általános 
Iskola 15. alkalommal rendezte meg a Refor-
máció tiszteletére futóversenyét. Az időjárás az 
előző évekhez képest kissé mostohább volt, de 
legalább a verseny ideje alatt nem esett az eső. 
Ennek ellenére a versenyzési kedv nem csök-
kent, 7 iskola diákjai álltak rajthoz az 1517 mé-
teres távon, közöttük a Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola sportolói is. 
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