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Lukátsi Vilma:
Ha szembe jön velünk

Ádvent idején szembe jön velünk
földi vándornak öltözötten

ünnep-várásunk országútján,
lélek-terhelő nagy ködökben…

Gyertya kell! – Égő, tiszta lángú,
szív-didergető éjszakába,

hogy meg ne csalja virrasztásunk
neon-reklámok tarkasága.

Gyertya kell! – Égő, szelíd lángú,
és kéz, amely magasra tartja,
és… egy másik aki segítsen,

ha annak elfárad a karja!

Gyertya kell! – Sok kis égő gyertya,
És lángokat hordozó kezek,

hogy amikor szembe jön velünk,
el ne kerüljük Őt, emberek!

Kiáll ítás: Díszítőművész szakkör, Rövid pálca kör
Forgó Katalin munkáiból
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Megemlékezés

„Virágerdő sűrűjében,
pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobbant családjáért,
messze vitted Istenem.

Álmainkban találkozunk,
Lelked vár ránk odafent,

Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet.
Telhetnek hónapok, évek,

mi örökké szeretünk,
és nem feledünk Téged.

Ha egy könnycsepp gördül
végig az arcomon,

azért van, mert szerettelek
és hiányzol nagyon, de nagyon.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
leányom

Szecskóné  
Ágoston Rozália
halálának 12. évfordulóján.

Szerető édesanyád, 
három gyermeked: Róbert, Zsolt, Péter, 

testvéred és családja

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig, a hét többi hét-
köznapján 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

Megemlékezés

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlé-
kedet. Bennünk él egy arc és végtelen 
szeretet, amit tőlünk soha senki el nem 
vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, 

csak megpróbálunk élni nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk

Kozma István
halálának 8. évfordulóján.

Szerető családja

Családi események
2016. október

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Szopka Mihály Zoltán 
Szegvár, József A. u. 25. szám alatti lakos és 
Hrabar Marjana rajlivi lakos

Halálesetek: Deák István Sándor, V. külte-
rület tanya 62. (72 év), Buza Tibor, Ménes u. 
10/a (53 éves), Kutas Imréné Badár Eszter, Jó-
zsef A. u. 15. (83 éves), Hevesi Ede, Rozmaring 
u. 33. (56 év), Fábián Gézáné Tóth Magdolna 
Jusztina, Kontra u. 15. (64 éves), Bari István 
Lajosné Boros Mária Magdolna, Kórógy u. 16. 
(78 éves), Joó István Pálné Kalamusz Mária, 
Rákóczi u. 41. (80 év), Somogyi János István, 
Ménes u. 42. (85 év)

Születések: Személyi jogok védelme miatt 
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A 
születési adatokat eddig sem az anyakönyv-
vezetőtől kaptuk meg. Amennyiben szeretné, 
hogy gyermeke születése benne legyen a csa-
ládi események rovatban, kérjük közölje szer-
kesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com 
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük 
az esetleges félreértéseket, elírásokat.

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

Lukács Istvánné alpolgármester
December 6-án kedden 17-18 óráig, majd min-
den hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
December 7-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
December 1-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
December 14-én 17-18 óra, majd minden hónap 
második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
November 16-án szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. november 30. (szerda) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család ezúton mond kö-
szönetet mindazoknak, akik szeretett 

halottjuk

Bari Istvánné  
született Boros Mária

temetésén vagy gyászmiséjén részt vet-
tek, Őt utolsó útjára elkísérték, sírjára 

koszorút vagy csokrot helyeztek, súlyos 
betegségében segítségükkel és imáikkal 
kísérték, a gyászoló család fájdalmában 

együttérzésükkel osztoztak. 

Köszönettel: Lengyelné Bari Mária és 
Családja, ifjú Bari István

Megemlékezés
Szeretett anyukánk 

Pusztai Józsefné 
született Madarász Emília 
halálának 20. évfordulója alkalmából 

szeretettel gondolunk rá. Szívünkben a 
mai napig is köztünk él.

Szerető lánya Nyemcsok Jánosné Mari-
ka és fia Bucsányi László
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Dr. Hajdú Sándorné, 
Dr. Szeri Ilona

Vasdiplomás orvos, a Semmelweis 
Egyetem Mikrobiológiai Intézetének 

emeritus professzora,
az MTA doktora, számos szakmai és 

társadalmi díj és elismerés tulajdonosa,
Szegvár díszpolgára,

több mint hat évtizedes aktív oktató- és 
kutatómunkát követően

2016. október 20-án,
küzdelmes, szorgalmas, termékeny és 
szép élete 90. évében, kedves otthoná-

ban,
leánya kezét fogva csöndben elaludt.
A legszűkebb körben elbúcsúztattuk.

Szeretett és szerető családja:
Dr. Hajdú Eleonóra      Hajdú Sándor
Dr. Cseh Károly          Dr. Barna Judit

Cseh Károly  Cseh Márton  Hajdú Anna
Fekete Virág      Dr. Payrits Eszter 

Hajdú Sándor Mihály

Dr. Szeri Ilonára emlékezünk, 
aki szívében, lelkében örök 

szegvári maradt
Életének 90. évében elhunyt Dr. Szeri Ilona 

professor emerita, az Orvosi Mikrobiológiai 
Intézet kutatója, oktatója, a szívében-lelkében 
örök szegvári.

Szegváron született, szülei gabonakeres-
kedők voltak. A faluban nevelkedett, ismerte 
annak zegét-zugát. Mindig szeretettel mesélt 
gyermekkoráról, az akkori falu életéről, a fa-
lusi emberekről. 

Szülőfalujába visszajárt, hazajött, míg szü-
lei, rokonai éltek, minden nagyobb ünnepen. 
Előfizette a Szegvári Naplót szinte kezdetektől, 
nagyra becsülte, idősebb korában ez az újság 
volt a kapocs falujával. Ezt a kapcsot erősí-
tette az évente küldött pénzbeli támogatása, 
évtizeden keresztül küldött írásai (beköttetve 
a könyvtárban megtalálhatók) a rengeteg fény-
kép, melyeket sokszor saját maga készített a 
korabeli Szegvárról, az újság részére. 

Élete példaként álljon a szegvári emberek 
előtt! 

Kovács Lajos István, a Szegvári Napló  
nyugdíjas főszerkesztője Folytatás a 6. oldalon

Nekrológ
Dr. Szeri Ilona Professor Emerita

1927-2016

Szeri Ilona Szegváron született 1927. 
február 6-án, meghalt Budapesten 2016. 
október 20-án. Édesanyja, Purgel Eszter 
kereskedő, édesapja Szeri István aszta-
losmester volt. Elemi iskoláit szülőfalujá-
ban végezte, majd Hódmezővásárhelyen 
érettségizett a Református Bethlen Gábor 
Gimnáziumban 1945-ben, kitüntetéssel. 
Ugyanezen évben felvételt nyert az akkori 
budapesti Magyar Királyi Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvostudományi Ka-
rára. Orvosdoktori diplomát 1951-ben ka-
pott a már különvált Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemen. Negyedéves korában, 
1949-ben került az egyetem önállósult 
Bakteriológiai és Immunitástani Intéze-
tébe, ahová az intézet első professzorá-
tól, Faragó Ferenctől jeles szigorlata után 
demonstrátori meghívást kapott és azóta 
folyamatosan tagja az intézetnek: 1949-
től díjas demonstrátor, 1950-től egyetemi 
gyakornok, 1951-55 között aspiráns majd 
egyetemi tanársegéd. 1959-69 között 
Budapesten a XX. Kerületi Szakorvosi 
Rendelőintézet laboratóriumának osz-
tályvezető főorvosa, közben folyamato-
san a Mikrobiológiai Intézet tudományos 
munkatársa másodállásban, majd 1969-től 
már főállásban tudományos főmunkatárs, 
1973-tól tudományos osztályvezető.

Szakképesítést szerzett Orvosi Labo-
ratóriumi Vizsgálatokból (1955), Orvosi 
Mikrobiológiából (1979), Virológia és Im-
munológiából (1980). 1961-ben elnyerte az 
Orvostudományok kandidátusa, 1978-ban 
az MTA doktora tudományos fokozatot.

1978-ban egyetemi tanári kinevezést 
kapott, 1974-1995 között a Mikrobiológiai 
Intézet általános igazgatóhelyettese volt. 
1997 óta nyugalmazott egyetemi tanár, 
2008-ig szaktanácsadó. 2002-ben emeri-
tus professzor címet, 2016-ban vasdiplo-
mát kapott.

Több mint hat évtizedes intézeti élete 
során folyamatosan végzett oktató- és ku-
tatómunkát, valamint tudományos közéleti 
tevékenységet a mikrobiológia területén.

Szeri Ilona szakmai pályafutása során 
legfőbb feladatának az oktatást tekintette: 
1949 óta megszakítás nélkül oktatta mik-
robiológiára az Egyetem orvos-, fogor-
vos- és gyógyszerésztudományi karának 
hallgatóit. Előadást tartott, gyakorlatot ve-
zetett és vizsgáztatott. 1956-tól két évtize-

den át az intézet tanulmányi felelőse volt.
Alapvető feladatokat vállalt a mikro-

biológia oktatásának korszerűsítésében, 
jegyzetek írásában, szerkesztésében, 
szakkonzulensi feladatok ellátásában. 
1974-től 22 évig a SOTE Gyógyszerész-
tudományi Karán a Mikrobiológia tárgyi 
előadója volt. 1977-78-ban szervezte és 
irányította az intézet Nagyvárad téri El-
méleti Tömb-be (NET) való költöztetését 
és az oktatás szélesebb lehetőségek közötti 
újraindítását. Tagja volt a SOTE Oktatási 
Bizottságának (1974-86), TDK Tanácsá-
nak (1980-86), a Gyógyszerésztudományi 
Kar Elnökségének (1982-96).

A posztgraduális képzésben is részt vál-
lalt: 1980-2002 között az Országos Szak-
képesítő Bizottság vizsgáztató tagja volt 
Orvosi Mikrobiológiából és Mikrobioló-
giai Gyógyszer-ellenőrzésből. Szakmai 
továbbképző tanfolyamok, gyakorlatok 
szervezését, előadások tartását vállalta.

Szeri Ilona kutatómunkával való kap-
csolata is 1949-ben, demonstrátor korában 
kezdődött. Ezen a pályán Sinkovics József 
indította el, aki Faragó professzor adjunk-
tusaként korszerű víruslaboratóriumot 
szervezett az intézetben, és akinek vezeté-
sével a folyó víruskísérletekbe bekapcso-
lódva a kutatási műhelymunka szabályait 
megismerve egész életére szóló, meghatá-
rozó tapasztalatokat szerzett.

Az intézetben a pertussis 
hyperimmunsavóval kapcsolatos 1950-ben 
bekövetkező katasztrófa után, Faragó pro-
fesszor tragikus halálát követően a korábbi 
kutatásokat leállították, és meghatározott 
témakörökkel lehetett csak foglalkozni. 
1951-55 között, a hazánkban akkor megho-
nosított aspirantúra keretében, az intézet 
új igazgatója, Alföldy Zoltán professzor 
vezetésével, a feltételes reflexes humorális 
immunválasz lehetőségét vizsgálta bakte-
riális antigénekkel szemben. Kandidátusi 
értekezésében tisztázta az ellentmondó 
szakirodalmi adatokat. Igazolta, hogy az 
antigén ingerhez társított aspecifikus in-
gerek nem feltételes reflex útján, hanem 
stresszhatásuk révén vezetnek ellenanyag-
szint emelkedéshez.

1956 után korábbi virológiai tapasztala-
tait poliovírus kutatásokban hasznosítot-
ta a nagy járványok idején, 1957-ben az  
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Hasznos tudnivalók!

Huszka Mihály  
világcsúcsokkal győzött a 
súlyemelő masters-vb-n

Október elején rendezték meg a németor-
szági Heinsheimben a súlyemelő Masters-
Világbajnokságot. 

A férfiaknál a 83 esztendős Huszka Mihály, 
egykori VB- és EB-ezüstérmes, olimpiai ha-
todik helyezett nyújtott kimagasló eredményt, 
aki a nyolcvan év felettieknél a 105 kg-os ka-
tegóriában négy világcsúcsot felállítva lett vi-
lágbajnok.

Gratulálunk a szegvári származású sportem-
bernek. Jó egészséget kívánunk további sport-
sikereihez.

MTI hír alapján

Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397

Össszevont rendelés Dr. Rosztóczy Levente bete-
geit Dr. Országh Erzsébet fogadja.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti 
rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-es 
számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni az 
ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 
is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 06-
62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 29-33. 
sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt 
betegeket látnak el!)

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

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
november 7-11. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-10.30 óráig
november 14-18. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
november 21-25. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
november 28-dec. 2. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
december 5-9. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-10.30 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. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
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 ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd 8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
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 

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila
Telefon: 06-70/903-6879

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

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

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

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-80/922-
333

A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334-
es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 
8-12 és 13-17 óra között.

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

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 20/567-9298 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig
Vasárnap zárva!
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Köszöntő

Október 5-én ünnepelte 90. születésnapját.
Bagi Antalné

szül. Halál Anna (Pancsi néni)
További jó egészséget kívánunk, sokáig 

legyen még közöttünk!
Szerető családja

Rovásírás

A fénykép a Kendergyár előtt készült. Ön tud-
ja-e, hogy mit jelent a rajta látható rovás írás? Én 
nem tudtam, ezért elővettem Szondi Miklós: Róni 
tanulok című könyvét.

Szemelvények a műből.
„Írásunk – a magyar rovás – ősidők óta létező 

kincsünk. Az írás tudása egész népünkre kiter-
jedt volt, ennek emlékét még ma is őrzi nyelvünk 
a következő kifejezésekkel: valakinek sok van a 
rovásán (nyilvántartják az elkövetett cselekmé-
nyeit), rovott múltú (valamikor a büntetéseket 
is rovással jegyezték le), rovót hoz az iskolából, 
megrovásban részesül (ez mindig írásban törté-
nik), rovat (az újság két vonal közti oszlopa), az 
adót a mai napig is kiróják, mi meg lerójuk.”

„Írás iránya
Minél ősibb egy írás, annál inkább jellemző rá, 

hogy az iránya jobbról balra tartó, így a magyar ro-
vás is a Nap járásának megfelelően, jobbról balra 
tart. Ennek ősi tudását a gyermekmondóka őrizte 
meg: Előttem van észak, hátam mögött dél, balra 
a Nap nyugszik, jobbra pedig kél. Tehát minden, 
ami kél, ami keletkezik, ami szaporodik (pl. betű-
ről-betűre), az nekünk jobbról balra tartó.”

„Ha nincsen gyökér, nincsen fa” – tartja egy 
székely közmondás. Semmi és senki nem létez-
het gyökér nélkül. Egy nemzet életében a gyökér 
jelenlétét a nemzedékről-nemzedékre hagyomá-
nyozódó tudás jelenti.

Október elseje az Idősek Világnapja. Szegvá-
ron az „Öregek Otthonában” ezt a napot már évek 
óta megünneplik. Nem volt ez másképp az idén 
sem. Ilyenkor ünneplőbe öltöztetik az intézmény 
dolgozói az ebédlőt, szépen terített asztallal vár-
ják az ünnepelteket, a klub tagjain kívül meghív-
ják az intézmény nyugdíjas dolgozóit is.

Az ünnepi műsort Pap János, a Szegvári Egye-
sítetett Szociális Intézmény vezetője konferálta. 
A jelenlévőket Gyömbér Ferencné jegyzőasszony 
köszöntötte, majd átadta ajándékát, egy faliórát és 
egy virágcsokrot. Először az unokaosztály, azaz 
Lukács Istvánné Emike első osztálya adott tán-
cos-énekes műsort. Az éppen hogy iskolát kezdett 
kisdiákok aranyosak voltak. Még külön feladatot 
is kaptak, ők osztották szét az ízlésesen összeál-
lított kis édességcsomagot minden jelenlévőnek, 
ami az intézmény ajándéka volt. Ezután Hege-
dűs Dániel mondta el Szabó Lőrinc egyik versét, 
ami nagyon tetszett a közönségnek. Szegváron 
egy új zenei együttes alakult, amelynek műsora 
meglepetés volt számunkra. Kellemes hangzású 
komolyzenei dalt hallottunk, majd népdalokat 
játszottak a hegedűsök: Gila László, Antal Péter, 
Vigh-Molnár Róbert. Az ismerős dalokat a részt-
vevők jókedvűen énekelték a zenekarral együtt.

A műsort a Fuszulyka Nyugdíjas Klub tagjai-
nak lakodalmas játéka zárta. Többször láttam már 
az előadást, de így közelről nézve még magával 
ragadóbb volt, teljesen beleéltük magunkat a tör-
ténésekbe, a lakodalmas dallamokba, itt is együtt 
énekeltünk a szereplőkkel.

A műsor után lakodalmas kaláccsal, teával kí-
náltak bennünket, majd egy hatalmas tortát hoz-
tak be, amellyel köszöntötték az időseket. Jóízű 
falatozás közben jó hangulatú beszélgetés kezdő-
dött. Rég nem látott ismerősök ültek egymás mel-
lé, hogy elmondják mit történt velük, mióta nem 
találkoztak. 

Az idősek nagyon dicsérték az intézmény dol-
gozóit. Egytől-egyig mindenki nagyon kedves 
velük, lesik minden kívánságukat. Örülnek, hogy 
bejárhatnak az otthonba, ahol gondoskodnak ró-
luk. Nagyon köszönték ezt a lehetőséget, amit a 
község biztosít számukra.

Az ünnepség egy finom ebéddel zárult, ahol 
további beszélgetésre nyílt lehetőség.

A szerkesztőség nevében jó egészséget kívánok 
minden idős embernek, és azoknak is, akik hiva-
tásszerűen gondoskodnak róluk.

Kosztolányi Sándorné

Idősek Napja a Gondozási Központban

Egyik ilyen gyökerünk őseink írása, a magyar 
rovás, aminek megtanulása sohase késő. Magam 
is felnőtt fejjel találkoztam vele.”

„… meggyőztek arról, hogy milyen nagy kul-
turális örökség birtokosai vagyunk. Más népek, 

ha ilyen javak birtokában lennének, melldöngetve 
mutogatnák azokat nemzeti identitásuk büszkén 
vállalt részeként. – Pozsgay Imre egyetemi tanár.”

A megfejtéshez a magyar rovás jelkészlet:
Antal Péter
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A 3. oldal folytatása

intézetbe került dr. Földes Pál vezetésé-
vel. Munkatársként csatlakozott hozzájuk 
1957-ben az akkor még demonstrátor Bá-
nos Zsuzsanna, majd 1959-ben, végzése 
után dr. Anderlik Piroska is.

Magyarországon, az 1957 nyarán lezaj-
ló járványt követően került sor első ízben 
az elölt Salk vakcina tömeges alkalmazá-
sára. 1957-60 között az intézetben alakult 
munkacsoport részt vett a poliomyelitis 
járványokkal és a védőoltások bevezeté-
sével kapcsolatos, országos szinten szer-
vezett virológiai vizsgálatokban. Tapasz-
talataikat felhasználták a gamma-globulin 
profilaxis a Salk- és Sabin-vakcinák hazai 
alkalmazása során felmerült kérdések 
megoldásában. Az eredményeiket 3 kong-
resszusi előadásban és 10 közleményben 
publikálták. E munkák kapcsán alakult ki 
az intézetben dr. Földes Pál vezetésével, 
dr. Szeri Ilona, dr. Bános Zsuzsanna és dr. 
Anderlik Piroska részvételével az „immu-
nológiai munkacsoport”, de közreműköd-
tek külső munkatársak is.

Az élő Sabin vakcinával 1959-ben meg-
kezdett országos védőoltások eredménye-
ként 1960-tól megszűntek a poliomyelitis 
járványok. A munkacsoport érdeklődése 
ekkor elméleti immunológiai kérdések 
felé fordult. Az immunológiai kutatások 
egyik alapvető módszerévé vált újszülött 
kori thymektomiát egereken 1961-ben, 
Magyarországon elsőként már sikerrel 
végezte a munkacsoport. Az újszülött 
korban thymusirtott és intracerebrálisan 
LCM vírussal fertőzött egerekben álta-
luk megfigyelt és elsőként publikált köl-
csönhatások ráirányították figyelmüket a 
mikororganizmusok és a magasabb rendű 
szervezetetek kapcsolatának szélesebb 
alapokon történő vizsgálatára. 

Dr. Földes Pál halálát követően, 1965-től 
az immunológiai munkacsoportot három 
évtizeden át dr. Szeri Ilona vezette, és ter-
jesztette ki a kutatást széleskörű kollabo-
rációval újabb területekre. Minden munká-
jukban in vivo állatkísérletekben az egész 
szervezet reakcióját vizsgálták. Kutatásaik 
az immunrendszer működését befolyásoló 
különböző hatásoknak és a normál mikro-
baflóra hiányának korábban nem ismert, és 
a gyakorlat számára jelentős biológiai kö-
vetkezményeit mutatták ki. Eredményeiket 
folyamatosan több mint 100 előadásban és 
ugyanannyi dolgozatban publikálták hazai 
és nemzetközi szinten.

„A thymustól függő lymphoid rendszer 
immunbiológiai funkciója, különös tekin-

tettel a sorvadásos szindróma kialakulá-
sára” című értekezése alapján Szeri Ilona 
1978-ban MTA doktora tudományos fo-
kozatot szerzett. Munkatársai kandidátusi 
fokozatot szereztek: dr. Anderlik Piroska 
(1975), dr. Bános Zsuzsanna (1978).

Szeri Ilona sokoldalúan részt vállalt a 
tudományos közélet különböző területe-
in. Így a SOTE Tudományos Bizottságá-
nak 1973-tól két évtizedig tagja, 12 évig 
titkára, a TMB Elméleti Orvostudományi 
Szakbizottságának tagja 1982-től megszű-
néséig. Tagja volt az MTA Immunológiai 
Bizottságának és az Általános Mikrobio-
lógiai Bizottságnak. 18 évig titkára volt a 
Mikrobiológiai Járványügyi és Oltóanyag 
Bizottságának. 1970-ben alapító, majd ve-
zetőségi tagja volt a Magyar Immunoló-
giai Társaságnak. Örökös tagja a Magyar 
Mikrobiológiai Társaságnak, 1968-88 kö-
zött vezetőségi tagja is volt. Tagja volt az 
Acta Pharmaceutica szerkesztő-bizottsá-
gának. 2000 óta tagja az MTA Művelődés-
történeti Bizottság Élettudomány-történeti 
Munkabizottságának.

Munkásságáért több, különböző szin-
tű oktatási és tudományos kitüntetésben 
részesült: „Jendrassik Ernő” emlékérem 
(1976), SOTE Kiváló Oktatója (1980), Aka-
démiai Díj munkatársaival (dr. Anderlik 
Piroska és dr. Bános Zsuzsanna) megoszt-
va (1984), „Manninger Rezső” emlékérem 
(1987), „Munka Érdemrend” arany fokozat 
(1988), Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
(1997), Professzor Emeritus cím (2002).

2004-ben szülőfaluja „Szegvár Díszpol-
gára” kitüntetésben részesítette, 2016-ban 
vasdiplomás tagja a Mikrobiológiai Inté-
zetnek.

Szeri Ilona Budapesten élt családjával. 
Férje, néhai dr. Hajdú Sándor aranydip-
lomás gépészmérnök, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa volt, két gyermekük 
(Eleonóra [1952] orvos, Sándor [1955] 
gépészmérnök) és négy unokájuk (Károly 
[1976] gépészmérnök, Márton [1977] köz-
gazdász, Anna [1984] tanár, Sándor Mi-
hály [1991] műegyetemi hallgató) van.

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők hétfőn 15-17, 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.

Nem mindegy, milyen  
lovakat fognak a szegvári 

gyászhintó elé
 

Gémes László a lovakkal húzott temetői 
gyászkocsival. Fotó: Frank Yvette

Nem mindegy, hogy milyen lovakat fognak 
be az elé a gyászhintó elé, amelyet a szegvári 
temetői szertartásokon használnak a hetvenes 
évek óta. Gémes László polgármestertől meg-
tudtuk: a hajtó tapasztalata sem elhanyagolha-
tó.

– Fontos, hogy a lovak bírják a tömeget, a 
harangszót, tudjanak lassan közlekedni – me-
sélte lapunknak Gémes László, Szegvár pol-
gármestere, miközben megmutatta nekünk azt 
a gyászhintót, melyet a hetvenes évek óta hasz-
nálnak a nagyközségben. A fából kézzel ké-
szített, feketére festett, üvegezett oldalú hintó 
majdhogynem egyedülállónak számít, hiszen – 
mint a polgármestertől és az Öregfalusi temető 
gondnokától megtudtuk – a közeli települése-
ken nem használnak már ilyet. 

– A lovakat például nem szabad parancssza-
vakkal irányítani, hiszen az megtöri a szer-
tartást. Nyugodtnak kell lenniük, és össze-
szokottnak – fogalmazott Gémes László. Épp 
ezért hajtót is nehéz találni. Szegváron ugyan 
vannak lovak, de nincsenek párban, így jelen-
leg Szentesről jár át egy kocsis a gyászszertar-
tásokra.

Az utolsó helybéli hajtó Gila Márton volt, 
akinek halála után többek között a lelki meg-
terhelés miatt sem találtak a szegváriak között 
olyat, aki vállalta volna ezt a kegyeleti felada-
tot. – Munkahely mellett is nehéz ezt megol-
dani, hiszen nem lehet előre tudni, mikor kell 
jönni – tette hozzá Kovács Imre, az Öregfalusi 
temető gondnoka.

A polgármester és a temetőgondnok megmu-
tatta: közelebbről szemlélve a gyászhintót, lát-
ható, hogy nemcsak a finom famunka, hanem 
a kovácsoltvas részek, sőt a csavarok is kézzel 
készültek. A hintó rossz állapotban került a 
szegváriakhoz a hetvenes években, de a téesz 
szakmunkásai felújították. Azóta használják 
ezt a földút viszonyaihoz is igazodó hintót 
évente nagyjából 50 temetésen. Utoljára két 
éve újították fel. A helybéliek számára termé-
szetes a gyászhintó, csak a messziről érkezett 
rokonok lepődnek meg olykor. Ezt mutatja az 
is, hogy az esetek csupán nagyjából 10 száza-
lékában kéri a gyászoló család, hogy autóval 
szállítsák az elhunytat. 

Salánki Zsófia – www.delmagyar.hu
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A polgármester tájékoztatója a két ülés között tör-
tént eseményekről, a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester tájékoztatója (2. sz. 
melléklet) kapcsán ismertette a képviselőkkel, hogy a 
szennyvízberuházással kapcsolatosan bejárást tartot-
tak a mérnökkel. Néhány apróbb hiányosság merült 
fel. Ezeket javítani fogják. Végig mentek az utakon. 
Az aszfaltos helyreállításokra október 30-i határidőt 
kapnak a kivitelezők. Kérte a képviselőket, hogy ezen 
időpont után tapasztalt hibákat azonnal jelezzék. A 
garanciális időszak február 15. napjával lejár. Néhány 
lakosnál nem kerültek be a tisztító idomok. Ezt most 
tisztázták a kivitelezőkkel. Abban az esetben, ahol a 
lakos nem engedte a tisztító idom elhelyezését, már 
a lakosnak kell elkészíttetnie. Ahol a kivitelező hibá-
jából maradt el, azt jelezni kell és el fogja készíteni 
a kivitelező. Ismertette, hogy további, új bekötések 
esetében az Alföldvíz Zrt-t kell felkeresni. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy szeptember 30-
án és 31-én borfesztivál lesz a településen. Ezen ren-
dezvényre a lengyel testvérvárosból is érkeznek néhá-
nyan. Örül annak, hogy a testvértelepülési kapcsolat 
egyre szélesebb körben elterjed. A testvértelepülés 
polgármesterével megegyezve szeretnének több cso-
portot is bevonni a kapcsolat ápolásába. 

Tájékoztatást adott a központban tervezett körforga-
lomról. A körforgalomnak öt leállása lesz. Ismertette, 
hogy a TOP-os források még egyelőre állnak. Egyedül 
a közutas pályázat első fordulóját bírálták el, ebben ta-
lálható a Tiszára vezető út. Az elbírálás pozitív. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
hogy a Tiszai út milyen felületet fog kapni?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
Deák tanyáig alapcserét fognak csinálni több helyen. A 
tanyától a gátig remixes eljárást fognak alkalmazni. Is-
mertette az eljárást. Ezután az egész felület le lesz asz-
faltozva, valamint fontosnak tartja meghatározni, hogy 
milyen súlyú gépjárművek közlekedhetnek az úton.

Tóth Péter képviselő elmondta, lakókörnyeze-
tében két lakos jelezte, hogy a szennyvízberuházás 
kapcsán a bejáróját tönkretették. A kivitelezővel a 
videofelvételeket megnézték és megállapították, hogy 
valóban jogos a lakosok kérése. Nem történt változás 
esetükben. Ilyenkor hova fordulhat? Ismertette, me-
lyik bejárókról van szó.  

Gémes László polgármester elmondta, ezt a két 
esetet megküldik a mérnöknek. 

Tóth Péter képviselő egy másik esetet ismertetett. 
A Kontra u. 23. szám előtti bejáró helyreállítását sem 
hajlandóak elvégezni. 

Gémes László polgármester kérte, hogy mind a há-
rom címet adják le a kabinetnek. 

Tóth Péter képviselő ismertette, hogy a Kontra u. 
21-23. szám előtt már harmadjára töltik meg földdel a 
gerincvezetéket. Út melletti területről van szó. Ismé-
telten be van süllyedve. 

Gémes László polgármester kihangsúlyozta, hogy 
az ilyen jellegű feladatokat a kivitelező köteles feb-
ruár 5-ig helyreállítani. Ilyen eseteket jelezni kell a 
kabinetben. 

Tóth Péter képviselő elmondta, hogy az Újfalusi 
ABC mögött, az Iskola utcában nagy esőzések után 
áll a víz a házak tövében. Árok készítése szükséges. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a Szentesi utcán Nóbik 
László és Varga Ferenc előtt meg van a nyomvonal 
süllyedve. 

Gémes László polgármester tudomása szerint 2 
éven belül az ilyen problémáknak is meg kell oldód-
niuk.

Tóth Péter képviselő tudomása szerint a szemét-
szállítást július 1-től a DAREH-nek kellene végeznie. 
Márciustól nem kapnak szemétszállítási díjról szám-
lát. Ha karácsony előtt kapják meg a csekkeket, az sok 
embert meg fog viselni.

Gémes László polgármester kihangsúlyozta, még 
nem tudják milyen árakat fognak hozni. Elképzelhető, 
hogy részletfizetést fognak engedélyezni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen ülésén tudomásul vette a polgármester 
két ülés között történt eseményekről, fontosabb intéz-
kedésekről szóló tájékoztatóját.

Gémes László polgármester elmondta, a tájékoz-
tatóban javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a kép-
viselő-testület hatalmazza fel Puskásné Halál Ágnes 
képviselőt, hogy a DAREH taggyűlésében képvisel-
je Szegvár Nagyközség Önkormányzatát. Kérte, aki 
egyetért azzal, hogy az önkormányzatot a DAREH 
taggyűlésén Puskásné Halál Ágnes képviselő képvi-
selje, az kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Délkelet-alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe történő kép-
viseletről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Puskásné Halál Ágnes kép-
viselőt, hogy a polgármester és az alpolgármester 
együttes akadályoztatása esetén a Délkelet-alföld Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésében képvi-
selje Szegvár Nagyközség Önkormányzatát.

1. Napirend: beszámoló az átruházott feladatok és 
hatáskörök gyakorlásáról

Gémes László polgármester előterjesztette az át-
ruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról szóló 
beszámolót (3. sz. melléklet). A beszámolóval kap-
csolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a beszámoló az átruházott fel-
adatok és hatáskörök gyakorlásáról szóló előterjesz-
tést, melyet elfogadott.

2. Napirend: Beszámoló a szegvári egyesített köz-
művelődési és muzeális intézmény 2015. évi munká-
járól 

Gémes László polgármester előterjesztette a Szeg-
vári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény 2015. évi munkájáról szóló beszámolót (4. sz. 
melléklet). Elmondta, hogy a beszámolót az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta. Átadta 
a szót a bizottság elnökének. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök elmondta, a bizottság köszönetét fejezi ki az 
intézmény dolgozóinak munkájukért. A bizottság a 
beszámolót elfogadásra javasolta. 

Lukács Istvánné alpolgármester véleménye szerint 
globálisan nézve az intézmény munkáját, szóljon a kö-
szönet a civil szervezeteknek, alapítványoknak is. Akár-
milyen rendezvény van, egymást segítik a szervezetek. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvári Egyesített Közmű-
velődési és Muzeális Intézmény munkájáról szóló 
beszámolót, azt elfogadta.

Gémes László polgármester kérte, aki tudomásul 
veszi a Somogyi Könyvtár szakmai tájékoztatóját, az 
kézfeltartással jelezze.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási 
Rendszer által nyújtott 2015. évi szolgáltatásról Szeg-
vár Nagyközség Önkormányzatának nyújtott 2015. 
évi szolgáltatásáról szóló tájékoztatót, azt tudomásul 
vette.

3. Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester rátért a Jaksa János 

Helytörténeti Gyűjtemény, Szegvári Szélmalom 
szakfelügyeleti vizsgálata tárgyú előterjesztés (5. sz. 
melléklet) megtárgyalására. Átadta a szót a képvise-
lő-testületnek.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a határozati javaslat tartalmazza: „A képviselő-testü-
let kéri a jövőbeni szakfelügyeleti vizsgálat végzőjét, 
hogy a vizsgálatot ne csak a feladatot ellátó muzeo-
lógus, hanem az intézményvezető és a fenntartó kép-
viselőjének jelenlétében szíveskedjék lefolytatni….”. 
Véleménye szerint a szakmai ellenőrzés során nincs 
jelentősége a fenntartó jelenlétének. Az ellenőrzési 
jegyzőkönyv szerint a falumúzeum ellenőrzésénél je-
len volt az intézményvezető. Nem gondolná, hogy po-
zitívabb lenne az ellenőrzés vége, hogy ha jelen lenne 
a fenntartó és az intézményvezető. Azon kell lenni, 
hogy ki legyenek javítva a hiányosságok. 

Hiányolta, hogy nincs az intézkedési tervben idő-
ponthoz kötve, hogy a hiányosságok mikor kerülnek 
kijavításra. Kiemelte a helyhiányt. Olvasható, hogy a 
kastély udvarán is van egy csomó lelet és Szentesen is 
vannak textíliák. Meglátása szerint az önkormányzat-
nak annyi épülete van, ahol meg lehetne oldani ezek 
tárolását, raktározását. És nem más udvarába elvinni 
az önkormányzat ilyen értékű vállalását. Tájékozta-
tást kért a Kubinyi Ákos program keretében kilátás-
ban lévő pályázatról? Mikor fog megjelenni? Bele-
fér-e ilyen fajta raktározási tevékenység? Vagy csak 
a vizesblokk kialakítása? Meglátása, hogy a szakmai 
ellenőrzés során Purgel Nóra muzeológus munkáját 
dicsérik. Lelkiismeretesen, jól végzi munkáját. 

Gémes László polgármester maximálisan támogat-
ta, hogy a gyűjtemények Szegváron legyenek. Ezen 
dolgoznak, hogy itt legyenek és ne Szentesen. Kas-
télyban a babamúzeum van elhelyezve. Tanyai tiszta 
szoba néhány bútorzata is van ott. A kastélyt félig-
meddig az önkormányzatnak tudhatják. Véleménye 
szerint jogos az a felvetés, hogy az ellenőrzés alkal-
mával legyen ott a fenntartó és az intézményvezető. 
Tudomása szerint egyik ellenőrzésnél sem volt jelen 
az intézményvezető. Meglátása szerint egy intézmény-
ben ellenőrzés a vezető tudta nélkül nem lehet. Ter-
mészetesen az ellenőrzésről értesítsék a fenntartót is. 

Pöszmet Zsolt intézményvezető válaszában el-
mondta, hogy a pályázaton 1.500 eFt-ot nyertek. Eb-
ből a pénzből új gyűjtemény keletkezik a múzeum-
ban. A raktározás megoldása nem fér bele. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, bizottsági ülésen elhangzott, hogy elmarasztalás 
egyik sarkalatos pontja az volt, hogy az önkormányzat 
részmunkaidőben alkalmazza a muzeológust. El kel-
lene gondolkodni azon, hogy teljes munkaidőben fog-
lalkoztatja. Ha az intézményvezető az ellenőrzésen ott 
lett volna, akkor tájékoztatást tudott volna adni arról, 
hogy a muzeológus saját kérésére dolgozik 6 órában. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy ko-
rábban 8 órában dolgozott a muzeológus. Most 6 órá-
ban van, mert Szentesen is dolgozik. Az intézményve-
zető ezekre a kérdésekre tudott volna válaszolni.

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
várható-e, hogy a babamúzeumban még lesznek mun-

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
2016. szeptember 29-én du 14.00 órakor tartott nyílt üléséről

Folytatás a 11. oldalon
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

Adventi ráhangolódás
Elgondolkodtunk-e már azon, hogy az adventi 

időszak mire szolgál igazából, lelki értelemben mi-
lyen lehetőségek és áldások rejlenek benne?

Advent számomra mindig a meghittség ideje volt. 
Gyermekként, mint ahogy sok más gyermek is, az 
ajándékokra, a titkokra várva, felnőtt férfiként pedig 
a karácsonyi hangulat, a titkok megteremtésének, az 
ajándék készítésnek boldogító, gyermeki lelkesedése 
adott sok örömet. 

Az ember és a természet életét figyelembe véve 
elég nagy kontrasztra lelhetünk:

Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, 
ez évben november 27-ével megkezdődik az adventi 
időszak. A városban, az üzletekben már egy jó hó-
napja karácsonyt „hirdetnek”, már elindul az ajándé-
kozást szolgáló vásárlási láz.

Ezzel szemben az idő télbe fordult már, a föld és 
a természet pihen.

Nekünk embereknek is többet kellene pihennünk 
és kihasználnunk az év egyik legszebb időszakát a 
befelé-figyeléshez, az új év előkészítéséhez – meg-
teremtéséhez.

December hónap a szellemi, leki újjászületés hó-
napja. Ilyenkor következik be az anyagiból a szelle-
mibe és lelkibe való átfordulás. A csendes elvonulás, 
a felkészülés, a lelki munka időszaka. Átgondolhat-
juk, tudatosan lezárhatunk múltbéli dolgokat, mely-
nek következtében Karácsonykor megszülethet ben-
nünk a fény, a szó spirituális értelmében.

Ebben az időszakban tehát különösen sokat tehe-
tünk azért, hogy fényt, tisztaságot, egyértelműséget 
vigyünk lelkünk és életünk eddig talán háttérbe szo-
rított, árnyékos részeibe.

Az ókeresztény írók szerint Karácsonyt megelőző 
4 adventi hét egyik célja, hogy megvizsgáljuk az éle-
tünket, hogy vajon úgy éljük-e ahogyan szeretnénk, 
ahogyan szívünk-lelkünk szerint való. Követjük a 
szívünk szavát?

Jó alkalom ez arra, hogy értékrendünket, életünk 
fontos területeit a helyére rakjuk, és irányt adjunk 
vele a következő évünknek.

Az Advent egy hosszabb időre elnyúló várakozás 
a kifényesedésre, a tiszta szív felmutatására, a szere-
tet, a családiasság átélésére. Erre fel kell készülni, ez 
lenne a valódi, lelki értelme.

Valójában az emberélet minden napja Advent. 
Várakozik, valamit el akar érni, ami fénylőbb, mele-
gebb, megfelelőbb a lelki értékeinek, mint a hétköz-
napi munkás, dolgos, a csupán külső dolgokkal fog-
lalkozó, a biztonságos életét intéző mindennapok.

Segítő kérdések advent idejére, melyeken érdemes 
elgondolkodni:

• Mire vágyunk? Mi az igazán fontos számunkra?
• Milyen céljaink vannak?
• Milyen „lelki gyermek” érett be és születik meg 

bennünk?
• Hol van bennünk a fény?
Az adventi időszak tehát különösen alkalmas 

arra, hogy megnyíljunk a szellemi, lelki világnak. 

Elődeink azt tartották, hogy az advent négy he-
tében mintegy próbatételként négy különböző – 
mindannyiunkban ott rejlő, – tulajdonságot kell 
megerősítenünk magunkban. 

Ezek a következők: igazságosság, mértékletesség, 
bátorság és bölcsesség.

Mi az ünnep fogalmunk valódi jelentése? Nekünk 
személyesen mitől ünnep, az ünnep?

Számomra az ünnep az, amikor lélekben és 
gondolatban kilépünk a hétköznapok szokványos 
menetéből és általában valamilyen természetfölöt-
ti élményben részesülünk. Ez a találkozás annyira 
feltölt, hogy erőt ad a hétköznapokhoz is. Elődeink 
tisztában voltak ezzel, s azzal is, hogy erre az ember-
nek rendszeresen szüksége van, különben nem tud 
teljes életet élni.

A heti ünnepek egyik legjobb példája a vasárnapi 
mise.

Mindig arra szolgál, hogy az ember lelke meg-
tisztuljon, felemelkedjen, és találkozzon Istennel. A 
világon talán minden szertartás első lépése az, hogy 
a résztvevők megtisztulnak.

Ilyenkor olyan szellemi-lelki ajándékot, erőt ka-
punk, ami nemcsak hogy erőt ad a mindennapokhoz, 
hanem tisztábban látjuk életünket, hétköznapi gond-
jainkat, így a megoldásukhoz is közelebb jutunk.

Az ilyen ünnep tudatosítja az emberben, hogy 
nincsen egyedül, mindig számíthat, mind a közös-
ség, mind Isten erejére, elfogadására és támogatá-
sára. 

Elődeink azt is tudták, hogy az ünnepnek az em-
ber mindhárom fő szintjét érintenie kell: a szellemet, 
a lelket és a testet. 

Mi maradt ebből mára? – Szinte kizárólag a tes-
ti szint, ahol be akarjuk pótolni a hiányzó lelki és 
szellemi dolgokat is, ami többnyire feledésbe merült.

Mit tehetünk, hogy advent és Karácsony ünnepét 
valódi testi-lelki-szellemi ünnepnek éljük meg? So-
kat! 

Elsősorban azt, hogy advent időszakában valóban 
figyelmet és energiát fordítunk a lelki felkészülés-
re, a külső takarítás, a lakás csinosítgatása mellett. 
Időnkhöz, lehetőségeinkhez mérten. Hiszen a kevés 
is sokkal több, mint a semmi!

Azzal, hogy időt és figyelmet (szeretetet) szánunk 
önmagunkra, azzal adjuk a legtöbbet szeretteinknek 
is. Így tudunk igazi meghitt, ünnephez méltó szere-
tetteli hangulatot varázsolni családunk számára. A 
lelkünket kell először felkészítenünk és feldíszíte-
nünk, hogy a belső szeretet-ünnep kívül is megmu-
tatkozhasson.

A legnagyobb dolog, amit adhatok és kaphatok az 
a valódi jelenlét, az odafigyelés, a szeretet, hogy ki-
egyensúlyozott vagyok és maradok. 

„A titok” 
A szeretet beáramlása előtt múltbeli sérelmeink 

elengedésével nyithatunk kaput. 
Ennek alapvető feltétele az elengedés és a megbo-

csátás, melyre jó időszak advent ideje.
Kérjünk erőt Istentől ahhoz, hogy meg tudjunk 

bocsátani önmagunknak és mindazoknak, akik va-
laha fájdalmat okoztak nekünk. 

Hagyjuk, hogy megszülessen szívünkben a re-
mény, a szeretet és a boldogság. Minden olyan pil-
lanatban, amikor megtapasztaljuk a kegyelem erejét, 
megkapjuk az advent, a karácsony ajándékát. 

Ezzel a lelki gazdagsággal, békével pedig „terem-
tőjévé” válhatunk a krisztusi szeretet, a mindenre 
áldást hozó fény megszületésének.

Ahhoz, hogy az adventi időt még nagyobb odafi-
gyeléssel és még tartalmasabban eltölthessük, min-
den hétre tervezzük meg a lelki programunkat:

1. hét: Világíts!
„Ti vagytok a világ világossága… Világítson a ti 

világosságotok az embereknek, hogy jótetteiteket 
látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat!” (Mt 5,14-16)

Ezen a héten lámpát gyújtok a világ sötétségében 
azzal, hogy:

- nem engedem uralkodni önmagamban az indu-
latokat és az önzést

- nem ragaszkodom minden áron a magam elgon-
dolásához, hanem mások ötleteinek is örülök

- segítőkész és barátságos igyekszem lenni má-
sokkal

- szívből megbocsátok mindenkinek és elfogadom 
mások gyöngeségeit

2. hét: Ajándékozz!
„Osszátok szét mindeneteket a rászorulók között, 

így kincsetek lesz a Mennyben!” (Lk 12,33)
Szent Miklós püspököt ünnepeljük ezen a héten, 

aki a gyermekek barátja és az ajándékozás nagy pél-
daképe számunkra. Szeretünk ajándékot kapni, most 
azonban megpróbálunk mi ajándékozni, gyerekek 
és felnőttek is. Vasárnap elhozzuk édességeinket és 
valami tartós élelmiszert a templom oltára elé, hogy 
azt szépen összekészítve a helyi Karitász Szervezet 
tagjai eljuttassák a helyben lakó szegényebb gyer-
mekeknek.

- vajon tehetnénk-e valamit azért is, hogy társa-
dalmunk gyermekbarát legyen?

- szívesen ajándékozzuk időnket, figyelmünket, 
kedvességünket, mosolyunkat?

- ezen a héten igyekszünk mi ajándékok lenni?
3. hét: Imádkozz!
„Imádkozzatok és virrasszatok, mert nem tudjá-

tok, mikor jön el Uratok!” (Mt 24,42)
Ezen a héten minden nap szentelek legalább 15 

percet Istennek. Imádkozom, beszélgetek Vele, hall-
gatom Őt. Sok kérésem van – talán Ő is akar valamit 
nekem mondani. Gyakran kézbe veszem a Szentírást 
és olvasom, hallgatom, mit mond az Úr. Az imádság 
és a Szentírás olvasása nyomán csönd és béke szü-
letik bennem. Ebben a csöndben figyelek és várom 
a közeledő Urat. 

- a héten különös gondot fordítok a családi imád-
ságra, a családi liturgiára is

- akik szívesen csatlakoznak hozzám, azokkal a 
héten legalább egyszer összejövünk együtt imád-
kozni

4. hét: Ünnepelj!
„Az ajtóban állok… aki kinyitja az ajtót, ahhoz 

bemegyek és vele étkezem, ő meg velem.” (Jel 3,20)
Néhány nap múlva itt a karácsony. Sok mindent 

vásároltunk, de még nem mindent. Sokat takarítot-
tunk, de még nem eleget. Sokat sütünk-főzünk, de 
még mindig hiányzik valami. Csak a legfontosabb el 
ne maradjon, az hogy igazán tudjunk ünnepelni! Ün-
nepelni a most is közénk érkező Istent és ünnepelni 
egymást. Ezért nem baj, ha minden étel és minden 
sarok rendben van, csak rendbe legyen a szívünk és 
rendbe legyenek kapcsolataink!

- az ünnep előtti napokban többször álljunk meg, 
többször csöndesedjünk el

- jobban figyeljünk és jobban ügyeljünk egymásra
- ügyeljünk, hogy az ünnep ne kapkodásban, ha-

nem békében és örömben találjon bennünket.
Ha így készülünk, akkor megszülethet bennünk 

és közöttünk Jézus. Ő, Akire vár a világ és Akire 
várunk mi is!

Minden kedves hívőnek és kedves szegvári lakos-
nak tartalmas adventi időszakot kívánok! Isten áld-
jon meg mindenkit! 

Andrási Elemér, plébános
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Novemberi gondolatok
Kimenni a temetőbe, szeretteink sírja mellett 

imádkozni, döbbenten megállni a megmásítha-
tatlan igazság előtt, mindannyiunknak hatalmas 
lecke, megrázó tanulság. Állsz a sírok között, 
pislákolnak a kis gyertyák, és te lelked mélyén 
érzed a nagy igazságot: mindaz miért az ember 
töri, hajtja magát ezen a földön, mulandó, a sok 
gürcöléssel, törtetéssel elért legdrágább földi 
kincseinket is a rozsda szétrágja, a moly megeszi.

A hideg zimankós novemberi délután, lel-
kedben felszakadhat a csalóka, csillogó ho-
mály, és megvilágosodhatsz: Csak a jó Isten 
által felkínált maradandó, örök értékekért ér-
demes élni és dolgozni! Mert – „mit használ, 
ha az egész világot megnyered, de a lelkednek 
kárát vallod?”

Böjte Csaba

HÍREK – ESEMÉNYEK
November 9. A Lateráni bazilika felszentelésé-

nek évfordulója. I. Szilveszter pápa szentelte fel 
324. november 9-én. Ez a pápák székesegyháza, 
ezért az új pápa megválasztása után rövid időn 
belül látogatást tesz a bazilikában, és elfoglalja 
katedráját. Ezt tette Ferenc pápa is megválasztá-
sa után néhány nappal.

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

Szentmise beírás a 2017-es évre: november 22-
23-24-25-én lesz, délelőtt 9.00-11.00 óra között. 
A szentmise a legnagyobb érték, amit szerette-
inknek tudunk adni! 

Tisztelettel kérjük a kedves híveket, ezeket a 
napokat használják fel szentmisék íratására. Ez 
egyben jó alkalom, az éves egyházi hozzájárulás 
rendezésére is.

November 20. Krisztus a Mindenség Királya 
ünnep, az egyházi év utolsó vasárnapja.

November 27. Advent 1. vasárnapja, az új egy-
házi év kezdete. 

Adventben csak kedden lesz hajnali mise reg-
gel 6 órai kezdettel! A többi napon hétfő kivé-
telével este, hétvégén a szokott időpontban lesz 
szentmise.

December 11-én vasárnap 9.30-12.00 óráig 
Karácsonyi Karitász Vásárt rendez a Karitász 
Csoport a Katolikus Körben. Szeretettel várunk 
mindenkit, vásárlásával a Karitász ügyét támo-
gatja.

Adventi lelkigyakorlat: december 15-16-án 
(csütörtök, péntek), a 18 órakor kezdődő szent-
misében. Szentgyónást mind két nap a szentmi-
se előtt fél órával, illetve a szentmise alatt is el 
lehet végezni. Rohanó világunkban álljuk meg 
egy picit, készüljünk lelkileg is Karácsony szent 
ünnepére!

Könyv-kegytárgy árusítás hétvégén a szentmi-
sék után.

Rozgonyi Mária Folytatás a 10. oldalon

Orosz András Lóránt 2015-ben nagyböjti 
lelkigyakorlatos elmélkedéseket tartott Szeg-
váron. Csendes, szelíd, szeretetteljes, ugyanak-
kor határozott személyisége magával ragadott 
minden korosztályt. Sokan ismerjük őt, hiszen 
egykor községünk lakója volt, azóta is jó barát-
ságot ápol egyházközségünk jónéhány tagjával. 
2015 augusztusában fiataljaink Mátraverebély-
Szentkúton táboroztak Kovács Rita vezetésével, 
ahol találkoztak Lóránt atyával, s a feledhetetlen 
találkozást egy fényképen is megörökítették. A 
tábor végén a fiatalok maradandó élménnyel – 
Lóránt atyának köszönhetően, szentgyónásban 
megtisztulva – tértek vissza Szegvárra. Lóránt 
atya pedig akkor indult új feladatára Rómába. 
Örömmel fedeztem fel a Vele készült interjút a 
Lánchíd Rádióban, ebből olvashatnak részlete-
ket a következőkben:

Mit csinálnak a ferencesek idehaza és szerte 
Európában? Dobszay Benedek provinciális és 
Orosz Lóránt definitor generális segítségével 
erre keresték a választ a Lánchíd Rádió szept-
ember 11-én elhangzott Hitvilág című műso-
rában. Ebből idézzük Szerdahelyi Csongor be-
szélgetését Orosz Lóránt ferences atyával. 

„Mátraverebély-Szentkúton Orosz Lóránt-
tal beszélgetünk. Ferences szerzetes, korábban 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
rektora volt. Most az utóbbi egy évben a rend 
központi szolgálatában, Rómában él. Nyári sza-
badságát Szentkúton tölti, amely közösséghez 
tartozik. A megbeszélt időpontra biciklivel ér-

kezett, a bicikliről egy nagy fűrész lógott le. Mi 
járatban volt és merre, itt a Mátráról nevezett 
helyen, de valahol a Cserhát rengetegében?

- Ez most a vakáció. Szentkúton éltem előtte 
három évet, ez ilyen nagyon csöndes hely, egy 
zarándokhely, Mária-kegyhely, de emellett a 
lelkipásztori munka mellett van fizikai munkára 
is lehetőség, amit én szeretek, úgyhogy éppen 
ezt műveltem, amikor találkoztunk.

Előtte pedig legalább másfél tucat embert 
gyóntattál meg Lóránt atya, egy nagy zarándok-
csoport jött. Hétfő délelőtt van, tehát a munka, 
a szabadság és a pihenés valahogy csak együtt 
létezik a ferencesnek?

- Ez így van, ez így jó nekem. 
Először is arra lennék kíváncsi, mik a tapasz-

talataid, mi a feladatod és milyen élményekkel 
telt, gyarapodott az elmúlt évben Orosz Lóránt 
az örök városban?

- Alapvetően két feladatom van Rómában, az 
egyik a definitor generális, tulajdonképpen taná-
csos, tehát a rend legfőbb elöljárójának van 8 ta-
nácsosa és ezek közül az egyik én vagyok. Ezek 
a tanácsosok különböző földrajzi területekért 
felelősek. Európáért hárman vagyunk felelősek, 
ezek közül az egyik én vagyok és Európának 
a középső és a nyugati része tartozik hozzám, 
ezeknek a képviseletét látom el részben, illetve 
sokkal inkább egyfajta összekötőként működ-
nék ebben a feladatban. A másik, azt úgy hív-
ják nálunk, hogy prokurátor generális, ez egy 
viszonylag ősi hivatal a rendben, a Szentszék-
kel való kapcsolattartást szolgálja. Az utóbbi 
néhány évtizedben ez átalakult, és igazándiból 
a prokurátor generális feladata főleg az admi-
nisztratív kapcsolatok és munka koordinálására 
szűkül, mert a stratégiai illetve a reprezentatív 
feladatokat a generális személyesen végzi. 

Az a földrajzi egység, amely Hollandiától 
Csíksomlyóig tart, gondolom, hogy utazásokkal 
is jár, nem egy egységes földrajzi régió. Gon-
dolom ferences szempontból is, ha nem is ég és 
föld, de hatalmas különbségek vannak ország-
ról országra, tartományról tartományra. Mi a 
helyzet ebben az európai ferences közegben és 
körülbelül hány ferences az, aki Rád, illetve a 
Te közvetítésedre is bízva van?

- Körülbelül olyan 
8-900 körül van a régió 
ferenceseinek a száma, 
és hát tényleg elég eltérő. 
Ahogyan a társadalmi kü-
lönbségek is igen jelentő-
sek, mondjuk Erdély és 
Hollandia, vagy Belgi-
umnak északi része és a 
flamand vidék között. Fe-
rences vonatkozásban is 
eltérő, hiszen a két keleti 
provinciában, Erdélyben, 
Magyarországon és egy 
kicsit Ausztriában is jel-
lemző az, hogy a rend fi-

Kincseink – a nagyvilágban
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atalabb, az átlagéletkor jobb. Míg nyugatabbra 
haladva eléggé elöregedett. Bár azt kell, hogy 
mondjam, az utóbbi két-három évben – húsz 
év szünet után – a holland provinciába újból 
jelentkeztek növendékek, holland növendé-
kek, és most körülbelül hat fiatal holland van, 
akik ebben a nagy múltú missziós provinciá-
ban élnek. 

Hát akkor kezdjük Hollandiával, mit csinál-
nak a holland ferencesek?

- Hát, a holland ferencesek nagyon sok min-
dent csinálnak, javarészt mostanában éppen 
öregotthonban vannak, a fő foglalkozásuk, 
hogy igyekeznek méltósággal megöregedni, és 
imádsággal szolgálni azt a hét provinciát, hét 
missziós provinciát, amit ez a holland provincia 
alapított… 

(Ezután Lóránt atya részletesen bemutatta a 
hozzá tartozó országok /Hollandia, Belgium, 
Franciaország, Svájc, Németország, Ausztria 
és Erdély/ ferences közösségeinek életét. Na-
gyon érdekes része az interjúnak, csak nem 
fér bele az újságba, akinek lehetősége van, itt 
meghallgathatja: http://www.ferencesek.hu/
ferences-foldrajz-bence-es-lorant-testverek-
kozremukodesevel/.) 

Rómában tanultál, azt hiszem éveket éltél 
Olaszországban. Milyen most felnőttebb, éret-
tebb fejjel, illetve nem-diákként Rómában lenni 
ferencesként?

- A tanulmányok ideje az egy négy éves, jól 
körülhatárolható időszak volt, nagy előny szá-
momra az, hogy megtanultam a nyelvet, többé-
kevésbé megismertem a mentalitást és a mosta-
ni életemet ez nagyban megkönnyíti. 

Rengetegen kíváncsiak Ferenc pápára, állan-
dó a nyüzsgés, nem?

- Változó. Többé-kevésbé, mondjuk én 
nem nagyon szoktam kocsival közlekedni a 
városban, a Lateráni Bazilikában ferencesek 
a gyóntatók – a négy nagy pápai bazilikában 
fel van osztva a gyóntatás négy rend között 
– és a Lateráni Bazilika az a ferenceseké. 
Az Irgalmasság Éve elején kerestek oda is 
gyóntatókat nálunk a Kúrián is. Én amúgy is 
valamilyen módon ezért a Lateránban lévő 
ferences közösségért – ami egy 8 fős feren-
ces gyóntató közösség – amúgy is, mint pro-
kurátor felelős vagyok és én is jelentkeztem, 
én is gyóntatni járok oda. Én biciklivel járok, 
és hát biciklivel viszonylag lehet közlekedni 
Rómában, bár nem egy túl bicikli-barát város, 
ez kétségtelen. 

Hát nem, mert a sofőrök mennek, ahol tud-
nak, árkon-bokron át.

- Igen, de jó ez, szépen legurul az ember a 
városban, kb. 40 perc alatt oda tud érni.

És magyarul is gyóntatsz, hogyha szükség 
van rá Lateránban?

- Ki van írva, hogy magyarul is és voltak is 
magyar gyónók, de azok csak úgy véletlensze-
rűen beestek és akkor szerencséjük volt, hogy 
találtak valakit, aki magyarul gyóntat… még 
rendelkezésre állok Krisztus Király vasárnapig. 
Általában szerdán és vasárnap szoktam gyóntat-
ni.

Helytörténeti-történelmi asz-
szociációk halottak napjára
Temetői barangolás közben, a Szegvári 

Öregfalusi Temető Református Parcellájában 
találtam rá Vízaknai Zsófia (1884-1951) szeg-
vári tanítónő sírjára. 

Régóta kerestem ezt a sírt, de a moha és a 
gyom úgy benőtte, hogy ez ideig nem találtam 
rá. Most valaki gyomtalanította a sír környékét 
és olvashatóvá csiszolta a sírkő feliratát. 

A Vízaknai történelmi név. Vízaknai Miklós 
erdélyi alvajda, hunyadi párti főúr is ezt a nevet 
viselte. Kórógyi Antal szegvári szabómester 
kedves felesége, „Julcsi néni” tulajdonában van 
egy helytörténeti értékű csoportkép amelyen a 
tanító néni is felismerhető. Julcsi néni megen-
gedte, hogy lemásoltassam az eredeti fényké-
pet és megnevezte az összes rajta lévő személyt 
foglalkozásukkal kiegészítve. 

Vízaknai Zsófia szegvári barátnője Mórocz 
lány volt, aki szintén történelmi név viselője. 
Nagy Lajos királyunk egyik híres zsoldosve-
zére (Toldi is a seregében szolgált) szintén a 
Mórocz nevet viselte. 

A történelem időnként, ha fáradtan is, de 
visszaköszön. Én az ismeretlennek köszönöm, 
hogy felismerhetővé tette Vízaknai Zsófia sír-
ját, így módom lett egy szál virággal, nemze-
tiszín szalaggal és gyertyával leróni tisztelete-
met halottak napjára.

Dr. Mészáros Imre

Szolgálatban a  
Polgárőrség

Mindenszentek és Halottak napja alkal-
mából a helyi körzeti megbízott rendőrökkel 
szorosan együttműködve a Szegvári Polgár-
őr Egyesület polgárőrei közösen ügyeltek a 
szegvári temető biztonságára, az oda érkezők 
parkolására, valamint biztosították környé-
ken a balesetmentes közlekedést. 

A Szegvári Polgárőr Egyesület szolgálatot 
teljesítő tagjai a rendőrséggel közös 4 napos 
szolgálatteljesítés során megakadályozták az 
ilyenkor gyakrabban előforduló bűncselek-
mények (gépkocsi feltörések, zseblopások, 
viráglopások, sírrongálások) elkövetését. 
Felszólították őrizetlenül hagyott vagyontár-
gyak pl. a kerékpárok, csomagok, táskák, ko-
szorúk, virágok egyéb értékek tulajdonosait 
értéktárgyaik megóvására ill. azokra a tulaj-
donos visszaérkezéséig kiemelten figyeltek.

A szolgálatellátáson túl megemlékeztek 
elhunyt polgárőrtársaikra is, ahol a kegyelet 
virágait helyezték el sírhelyüknél.

A szolgálatteljesítés során rendkívüli 
esemény nem történt, az emlékhelyekhez 
ellátogató hozzátartozók körültekintően be-
tartották a közúti előírásokat, figyelték a pol-
gárőrök és a rendőrök irányítását valamint 
türelmet és tiszteletet tanúsítottak embertár-
saik iránt.

Privóczki Zoltán s.k.
Szegvári Polgárőr Egyesület 

Elnök-helyettes, Járási koordinátor

A Generalicia gyönyörű helyen van, nagyon 
közel a Vatikánhoz. Hogyan kell elképzelni a vi-
lág ferenceseinek a központját?

- Az egy viszonylag nagy épület, amelyben 
kb. 40 ferences él a világ minden részéről, alap-
vetően a legnagyobb csoport a Latin-Ameri-
kaiak, azon belül is a Mexikóiak, illetve most 
egy elég jelentős angol nyelvű csoport van és 
a többiek pedig mindenféle vegyes, kezdve 
Fülöp-szigetektől, Afrikából is van két testvér, 
illetve vannak lengyelek, két horvát, vagyok 
én magyar, és körülbelül így áll össze. Normál-
állapotban viszonylag csendesen és elég mun-
kásan telnek a napok, hiszen ez egy adminiszt-
ratív központ, ahol irodák vannak és emberek 
dolgoznak. Úgyhogy így telik az időm, megvan 
a napnak a maga rendje. Alapvetően egy kolos-
tor, van saját házfőnöke, megvan az imarendje, 
megvan az étkezéseknek a rendje, a rekreáció-
nak a rendje és a munkának a rendje. 

Orosz Lóránttal beszélgettünk, aki a szentkú-
ti ferences közösség tagja, de ideiglenesen – 6 
évre - Rómában állomásozik.

- Most már csak 5!

Várjuk vissza Lóránt atyát, hogy vidámsága 
újra melengesse fel szívünket! Addig is a Jóis-
ten áldása kísérje életét, munkáját!

Az interjút legépelte és a kivonatot  
készítette: Szabó Irén

A 9. oldal folytatása
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kálatok. Megköszönte a sok ember munkáját, akik 
önkéntesen segítettek a babák és ruházatuk tisztításá-
ban és felújításában. Meglátása szerint a babamúzeum 
folyosórésze mintha még váratna magára. 

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, remélhetőleg ez így nem végleges. Az ingatlan 
jelenleg nem az önkormányzat tulajdona. Ha az ön-
kormányzat tulajdona lesz, szeretnék felújítani. Vé-
leménye szerint az épületsor alkalmas arra, hogy a 
termekben kiállítások legyenek. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, van-e arra lehetőség, hogy akár közmunkást 
igénybe véve takarítási feladatokban részt vegyenek. 
Itt főként a malom takarítására gondolt.

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
hogy olyan tárgyak vannak a malomban, hogy bárkit 
nem engedhetnek oda. Amennyiben ilyen irányú ké-
rés érkezik az intézményvezető felé, el tudja küldeni a 
művelődési ház takarítóját. 

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, az 
utóbbi két hétben ez már így is működött.

Gémes László polgármester javasolta, hogy a jö-
vőben az intézmény vezetője jelen lehessen az ellen-
őrzéseken. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megismerte a Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjtemény és a Szegvári Szélmalom szakfelügyeleti 
vizsgálatáról készített jelentéseket.

Elfogadja a Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény vezetője által – a szakfelügyele-
ti vizsgálatra – tett észrevételeket, illetve intézkedési 
tervet a jelen határozat melléklete szerint.

A képviselő-testület kéri a jövőbeni szakfelügye-
leti vizsgálat végzőjét, hogy a vizsgálatot ne csak a 
feladatot ellátó muzeológus, hanem az intézményve-
zető és a fenntartó képviselője jelenlétében szíves-
kedjék lefolytatni, mert ezáltal reálisabb képet kaphat 
az intézményben folyó – a fenntartó által is elismert 
– szakmai munkáról, amely hozzájárulhat a hatéko-
nyabb működéshez.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szak-
felügyeleti vizsgálatról készült jelentésekkel kapcso-
latos észrevételeket, illetve intézkedési tervet küldje 
meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűj-
teményi Főosztályának.

Gémes László polgármester rátért a 2016. évi költ-
ségvetésről szóló 3/2016. (II.25.) Ör. módosításának 
megtárgyalására (6. sz. melléket). Elmondta, hogy a 
rendeletmódosítást a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
tárgyalta. Átadta a szót a bizottság elnökének.

Puskásné Halál Ágnes képviselő, bizottsági elnök 
ismertette, hogy a rendeletmódosítást tárgyalásra al-
kalmasnak találta a bizottság és elfogadásra javasolta.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő ismertette a 
következőket. Az előterjesztés II.8. pontjában szere-
pel, hogy „A közmunkaprogram keretében a helyi sa-
játosság Óvoda, Művelődési Ház, bérlakások felújítá-
si programban 5.863.975 Ft bevétel érkezett”. A III.2. 
pontban közel ugyanolyan nagyságrendű összeggel 
járult hozzá az önkormányzat a támogatás megérke-
zéséig. A két sor összefüggésben van-e? A valóságban 
ez mit takar? Esetleg a Régiposta u. 19. szám alatti 
lakás felújítását?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető a 
pénzügyi részével kapcsolatosan adott tájékoztatást. 
Többször fordul elő, hogy a program utófinanszí-
rozású. Minden hónap 20-ig adatszolgáltatást kell 
küldeniük a kincstár felé. Nem lehet olyan teljesített 
pénzügyi dolog, aminek nincs előirányzata, ezért kell 
céltartalékból az összeget megelőlegezni. Amikor 
küldi a Munkaügyi Központ a pénzt, akkor fogják 
visszapótolni. 

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képvise-
lőket arról, hogy ezen összegben szerepel az óvodai 
zöldségtároló építése, a művelődési házban a kemence 

és a felette lévő tető elkészítése, valamint a bérlakás 
felújítása. A II.8 pontban szereplő összeget már meg-
kapták a Munkaügyi Központtól, a III.2-ben szereplő 
összeget még nem, de megigényelték. Amikor ezen 
összeg is megérkezik, rendezni fogják ezt a tételt is. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő III.10. 
pontban olvasható, hogy fénymásoló vásárlására ke-
rült sor. Az óvodához lett a fénymásoló vásárolva? 
Megkérdezte, hogy a vásárlás a céltartalék terhére 
történt-e és be volt-e tervezve?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető vála-
szában elmondta, hogy a hivatalba vásárolták a fény-
másolót. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta a 7/2016. (IX.29.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II.25.) Ör. módosítására.

Gémes László polgármester előterjesztette a köz-
terület filmforgatási célú igénybevételéről szóló ön-
kormányzati rendelet módosítását (7. sz. melléklet). 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta a 8/2016. (IX.29.) önkormányzati 
rendeletét a közterület filmforgatási célú igénybevéte-
léről szóló 18/2013. (XI.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Kurca-parti Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonat-
kozó munkatervét (8. sz. melléklet). Átadta a szót a 
képviselőknek.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő olvasta az 
előterjesztésben, hogy a kapu biztonságosabb zárásá-
ról kell gondoskodni.

Csurka Zoltánné óvodavezető meglátása szerint a 
riglinél egy kicsit komolyabb zár szükséges.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő javasolta, 
hogy minél hamarabb valósítsák meg.

Gémes László polgármester ismertette, hogy az 
óvoda munkatervét az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális Bizottság tárgyalta. Átadta a szót a bizottság el-
nökének.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök ismertette, hogy a bizottság a Kurca-parti Óvo-
da 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervé-
hez csatolt határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Kurca-parti Óvoda 
2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét, 
mellyel kapcsolatban észrevétele nincs.

Gémes László polgármester rátért a „Szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatás” tárgyú előterjesztés (9. sz. melléklet) megtár-
gyalására. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte az előter-
jesztésben található határozati javaslat elfogadását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló Belügyminiszteri pá-
lyázat alapján támogatási igényt jelent be 500 m3 lágy 
lombos fafajtára.

A pályázat elnyeréséhez szükséges önerőt, 635.000 
Ft-ot a 2016. évi költségvetés szociális segélykeret 
terhére biztosítja. A képviselő-testület vállalja, hogy 
a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgál-
tatást nem kér. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtására.

Gémes László polgármester előterjesztette a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázattal foglalkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet). 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a határo-
zati javaslat elfogadását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló elő-
terjesztést és az alábbiakról határozott:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve fel-
sőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatásá-
ra létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.

2.) A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázati rendszerére a szociális alap terhére 2017. 
évben 600.000 Ft-ot különítsen el.

3.) A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert az Általános Szerződési Feltételek mellék-
letét képező „Csatlakozási nyilatkozat” aláírásával.

Gémes László polgármester előterjesztette a kö-
vetkező írásos anyagot, pályázat benyújtása ASP 
rendszer kialakításához szükséges eszközállomány 
beszerzésére (11. sz. melléklet). Kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el, kérte a határozati javaslat elfogadá-
sát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete pályázatot nyújt be a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 számú Csatlakoztatási konstrukció az ön-
kormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 
c. pályázati kiírásra.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására, 
továbbá a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósításához és elszámolásához szükséges szer-
ződések, dokumentumok aláírására.

Gémes László polgármester a „Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás koncepciójának 
módosítása” című előterjesztés (12. sz. melléklet) 
megtárgyalására. Az előterjesztéssel kapcsolatosan 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester 
kérte a határozati javaslat elfogadását.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete
- dönt arról, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 
azonosítószámú „Települési szilárdhulladék gazdál-
kodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás területén” című pro-
jekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére és 
díjpolitikájára vonatkozó, a Taggyűlés által a 13/2015. 
(X. 08.) TGy. határozattal elfogadott, de jelen előter-
jesztés mellékletét képező módosított koncepciót el-
fogadja; 
- nyilatkozik arról, hogy a módosított koncepcióban 
szereplő adatok, információk a valóságnak és a mai 
napon hatályos jogi környezetnek megfelelnek, to-
vábbá annak betartását a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő leg-
alább öt évig;

Gémes László polgármester rátért a „Központi 
orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés felmondása 
Nagymágocs részéről” tárgyú előterjesztés (13. sz. 
melléklet) megtárgyalására. Kérte a képviselő-tes-
tületet, hogy az előterjesztésben található határozati 
javaslatot fogadják el.

Folytatás a 13. oldalon
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Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Szegváron

Október hónap a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
jegyében telt el: óvodásoktól az idős korosztá-
lyig mindenki találhatott kedvére való kikap-
csolódást. Szinte mindegyik óvodás csoport 
járt a tökkel kapcsolatos múzeumi órán, ahol 
kézműveskedtünk, beszélgettünk a tökfaragásról, 
a tök felhasználásáról, valamint sült tököt is kós-
toltunk. A jó hangulatról árulkodjanak a képek!

A hónap közepén a Gondozási Központban ren-
deztük meg Azok az ’50-es évek elnevezésű prog-
ramunkat. A kor öltözködését, a korabeli szegedi 
és budapesti nevezetességeket idéztük fel vetített 
képes előadás formájában, ezen felül a beszélge-
tés során nem kerülhettük meg, hogy szóljunk az 
1956-os szegvári eseményekről. Többen ott voltak 
a településünkön zajlott gyűléseken és hűen tud-
ták elmesélni az élményeiket, tapasztalataikat. 
Az 1956-os országos és budapesti eseményekhez 
kapcsolódva fejtörőt oldottak meg a jelenlévők, 
mely szintén emlékébresztően hatott. A program 

Őszi színek az országút mentén
Antal Péter fotói
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A 11. oldal folytatása

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Központi orvosi ügyelet 
feladat-ellátási szerződés felmondása Nagymágocs 
részéről tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint 
határozott:

A képviselő-testület a 2015. szeptember 7-én aláírt, 
az alapellátás körébe tartozó ügyeleti ellátást biztosító 
Feladat-ellátási szerződés (továbbiakban: szerződés) 
Nagymágocs nagyközség általi felmondásához hoz-
zájárul a szerződés 9.3. pontjában foglaltaknak meg-
felelően.

Gémes László polgármester előterjesztette a sza-
vazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásával 
kapcsolatos írásos anyagot (14. sz. melléklet). Kérte, 
aki a póttagok megválasztásával egyetért, az kézfel-
tartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a szava-
zatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi válasz-
tójoggal rendelkező személyeket választja meg:

Busi Zsoltné Szegvár, Rozmaring u. 1/B. 
   I. emelet 1.
Csatordai Lajosné Szegvár, Tiszai u. 13.
Huszka Anita Szegvár, Szabadság tér 2.
Molnár Andrea Szegvár, Jókai u. 9.

Gémes László polgármester szóbeli előterjeszté-
sében elmondta, hogy Szegvár nagyközség rendezési 
terve 2018-ig hatályos. HÉSZ-ben indítványozott egy 
javítást, mely hibajavítással elvégezhető. Jelenleg 
a külterületi szabályozás úgy szól, hogy külterületi 
földutak tengelyvonalához képest 10 méteren belül 
kerítést, 20 méteren belül épületet tilos elhelyezni. Az 
alábbi módosítást javasolta: belterülettől 500 méteren 
belül ez a szabályozás nem érvényes. Tanyás ingatla-
nok esetében okoz problémát a szabályozás. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy elindítja a külterületi utak és 
hozzájuk viszonyított építési távolságok kérdésköré-
ben Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének a település helyi építési előírásairól szóló 
13/2010. (XI. 15.) Önkormányzati rendeletében meg-
lévő hiba kijavítását tárgyalásos eljárással. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az ehhez szükséges szerződés megkötésére.

Puskásné Halál Ágnes képviselő örömét fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy a MÁV épülete megújult. 
Javasolta, határozattal fejezzék ki köszönetüket. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete örömmel vette, hogy a Magyar Államvas-
utak Zrt. felújította a Szegvári állomás épületét, mely-
lyel hozzájárult a településkép szebbé tételéhez.

A felújításért köszönetet mond a Magyar Állam-
vasutak Zrt-nek.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök ismertette az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság javaslatát. A bizottság javasolta, hogy a 
rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatására 
biztosított keretet a képviselő-testület 200.000 Ft-tal 
emelje meg, annak érdekében, hogy a kérelmezők 
mindegyikének segítséget tudjanak nyújtani.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Képviselő-testülete az Ok-

tatási, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatára a 
rászoruló családok lakáshoz jutásának támogatására 
pótkeretet biztosít 200.000 Ft erejéig a 2016. évi költ-
ségvetés céltartaléka terhére.

Már a nyolcadik!
Augusztusban rendeztük meg sátortáborunkat 

Szegváron a Civil-ház udvarában. Az idén a bejáró-
sokkal együtt közel 30-an voltunk. Leginkább gyer-
mekek alkották a csapatot. Nagy szükségünk volt a 
jó időre, mert ez idő alatt is folytak az edzőterem 
felújítási munkálatok.

Új vezetőséget választot-
tak a mozgáskorlátozottak

Október 22-én vezetőség választó közgyűlésre 
hívták a mozgáskorlátozottak szegvári csoportjának 
több mint 160 tagját. A művelődési házban tartott 
gyűlésen terített asztalok mellett gyülekeztek a cso-
port tagjai és a meghívott vendégek. A jelenléti ív 
aláírása után mindenkinek kedveskedtek egy csoki 
kockával.

Természetesen, mint mindig sós süteménnyel, 
majd ebéd után édes süteményekkel rakták meg az 
asztalt, amit az aktív tagok készítettek, akik még be-
tegségük ellenére is jól bírják magukat.

Egy kis ünnepi műsorral is köszöntötték a részt-
vevőket. A meghívott vendégeket virággal köszön-
tötték a bemutatáskor. 

A vezetőség nevében Arany Lajosné számolt be az 
elmúlt 5 év munkájáról. 

Jelölő bizottság alakult, amelynek tagjai megkér-
dezték a csoport tagjait, hogy kiket javasolnak, il-
letve a javasolt személyekkel egyetértenek-e. Ezután 
nyílt szavazás kezdődött, ahol 5 évre megválasztot-
ták a vezetőséget. Arany Lajosné Katikát titkárnak, 
Szőke Lászlóné Rózsikát és Bujdosóné Mészáros 
Valériát vezetőségi tagnak. A megyei küldöttekről is 
szavaztak a résztvevők.

A leköszönő két vezetőségi tagnak Bánfi Antalné 
Magdikának és Bihari Mátyásné Juliskának emlék-
lapot és ajándékot adott át Aranyné Katika.

A hivatalos események után finom ebéd, kitűnő 
zeneszó mellett beszélgettek, szórakoztak a résztve-
vők.

Jó munkát kívánunk a csoport új vezetőségének.

Kosztolányi Sándorné

A szegvári tekecsapat ered-
ményei, további mérkőzései

6. forduló 
Közutasok 1.MCM Kaposvári TK (3365) – 
Szegvár (3181) 7 – 1
Pontszerző: Vigh Ferenc

Ifjúságiak:
Közutasok 1.MCM Kaposvári TK (931) – 
Szegvár (1014) 1 – 3
Pontszerző: Puskás Bence

További mérkőzések:
7. forduló
2016. 11. 05. 14:00 óra szombat
Szegvári TSE - Vasasszonyfa SE

8. forduló
2016. 11. 12. 14:00 óra szombat
Ferencvárosi TC - Szegvári TSE

 Az egy hetesre tervezett „kempingezés” az edzé-
sek mellett sok-sok szabadidős programra, leginkább 
játékra adott lehetőséget. A közkedvelt számháború 
ill. a homokfoci mellett népszerű lett a terep amőba, 
ami ugyan nehéz játék, de megmozgatja a testet és 
az agyat is egyaránt. Ebben az évben eljutottunk a 
szentesi kalandparkba is, ami külön nagy élmény 
volt azoknak, akik még nem jártak ilyen helyen. A 
közel négy órás élménytúrán mindenki kellemesen 
elfáradt. 

Minden nap jutott idő gyakorolni az augusztus 
20-i fellépésünk elemeit. Kitűnően éreztük magun-
kat ezen a napon, ami igen csak sportosra sikerült. 
Az egész csapat részt vett a futóversenyen, utána 
megcsináltuk a közel fél órás bemutatót. Ezután 
átkocsikáztunk Mindszentre, mivel ide is volt egy 
felkérésünk. Amikor ennek eleget tettünk bekapcso-
lódtunk az ottani rendezvénybe. Ezáltal számtalan 
sok sportágat kipróbálhattunk. 

Mivel egész héten jó idő volt, így az esti prog-
ramjaink is a szabadban zajlottak, ami leginkább a 
tábortűz mellett, zenehallgatás, éneklés és karaoke 
verseny volt. Természetesen az idén is tartottunk 
közös sütkérezést a szülőkkel, amire igen sokan el 
tudtak jönni.

Összegezve a tábort, úgy gondolom, hogy aki el-
jött, jól érezhette magát és jövőre is csatlakozni fog 
hozzánk. Köszönöm Szegvár Nagyközség Önkor-
mányzatának a támogatást. Köszönöm a Castellum 
étterem jelenlegi üzemeltetőinek és munkatársai-
nak a finom, gyerekcentrikus ételeket és a kedvező 
árakat. Természetesen köszönöm edzőtársaimnak, 
senpai Vastag Ferencnek és senpai Bődi Sándornak 
a tábor levezetését, valamint a szülők önzetlenségét 
és felajánlásaikat.

Erdei Sándor

során régi, hagyományos krumplis pogácsát ké-
szítettünk a résztvevőknek, melyet porcukorral és 
lekvárral édesítve is lehetett fogyasztani. Egy kis 
kiállítás is készült a korabeli fotókból, újságok-
ból, melyet érdeklődve nézegettek az idős korosz-
tály tagjai. Köszönöm a Gondozási Központ dol-
gozóinak munkáját, remélem, hogy jövőre is egy 
szép délelőttöt tudunk együtt eltölteni!

A szentesi múzeum igazgatója, dr. Béres Mária 
régész a Sarlós isten koráról, a szobor jelentőségé-
ről, valamint a szegvári lelőhely mai kutatásáról 
tartott vetített képes előadást a volt megyeháza 
épületében, melyet nagy érdeklődés kísért. El-
mondta, hogy ha kellő figyelmet fordítanánk rá, 
akkor nemcsak a közel-keleti régészeti örökség 
vonzaná a turistákat, hanem a közel 7000 éves 
Szegvár-tűzkövesi telep is. Gondolatébresztő elő-
adás volt, melynek végén sok-sok kérdés hangzott 
el, melyekre rövid és érthető választ adott az elő-
adó.

Purgel Nóra
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap. Az október is eseményekben 

gazdagon telt el.
Október 5-én, szerdán a községi könyvtárban 

mesevetélkedőn vettek részt az 5-6. évfolyamos 
diákok. 4 fős csapatokat szerveztek. 

Eredmények: 
1. helyezett: 6.a csapata
2. helyezett: 6.a csapata
3. helyezett: 5. osztály csapata
Az alsó tagozatban az 
1. helyen a 3.a osztály csapata 
2. helyen a 4.b csapata
3. helyen a 3.b csapata végzett
Köszönjük Pöszmet Zsolt könyvtáros szervező 

munkáját.
Gratulálunk!

Október 6-án iskolánk hagyományainak 
megfelelően a 7. évfolyam tanulói műsorral 
emlékeztek az 1948-49-es szabadságharc eseményeire. 
Méltó módon tisztelegtek az „aradi tizenhármak” és 
Gróf Batthyány Lajos felelős miniszterelnök emberi 
nagysága előtt, felidézték a kivégzés körülményeit. 
A tábornokok emlékére mécsest gyújtottak, mely az 
iskola előterében egész nap emlékeztetett minden arra 
járót a dicsőséges szabadságharcra, s a tábornokok 
és Gróf Batthyány Lajos dicstelen kivégzésére. 
Felkészítő nevelők: Pólyáné Téli Éva és Rozgonyi 
Zoltán. Köszönet érte!

Október 6-án az 1. osztályosok köszöntötték az 
időseket az „Idősek Világnapja” alkalmából. Zenés 
összeállítással készültek a gyerekek. Nagyon örültek 
és köszönték a résztvevők a kisiskolások műsorát. 

Felkészítő nevelő: Lukács Istvánné
Hegedűs Dániel 6. osztályos tanuló verset mondott. 

Felkészítője: Papné Mészáros Réka
Köszönjük a kedves fogadtatást. Kívánunk az 

ott dolgozóknak és az időseknek jó egészséget, sok 
boldogságot.

Október 10-én nagyszabású hulladékgyűjtést 
szerveztünk, az alsó és a felső tagozat számára. 
Valamennyi osztályközösség nagyon nagy 
mennyiséget gyűjtött össze, a bevétel egy része 
az október 15-i iskolai kirándulásokra fordítódott, 
a további rész pedig az iskolánk alapítványának 
pénztárába került.

Összesen 24304 kg papír és 57 kg Pet palack 
gyűlt össze. Az osztályok közötti versenyben az alsó 
tagozatból első lett a 3.a osztály, akik fejenként 230kg-
ot, a felsőből pedig a 8.a győzött, akik fejenként 
232kg-ot teljesítettek.

Köszönjük a gyerekek, a szülők, a támogatók és a 
pedagógusok segítségét!

Iskolánk felső tagozatos diákjai és tanárai 2016. 
október 15-én, szombaton Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében jártak. Közel 120 gyerek és 8 kísérő nevelő 
vett részt a kiránduláson. 

Bejárták Aggteleken a Baradla-barlangot, ahol 1 
órás rövidtúrán megnézték a különböző alakzatokat 
formáló cseppköveket, a hangversenytermében zene- 
és fényjátékot láttak. Hatalmas élmény volt.

Szinpetriben, a régi vízimalom közelében álló, 
rekonstruált malomban voltak, ahol helyet kapott az 
Aggteleki Nemzeti Parkot bemutató Nagy Könyv, egy 
Magyarországon egyedülálló papírmalom, valamint 
egy Biblia és egyházi könyv kiállítás. A múzeumban 
Guttenberg-korabeli, rekonstruált nyomdagépeket is 
megtekintettek.

Lillafüreden megcsodálták a Palotaszállót, a 
Hámori-tó és a Fátyol-vízesés szépségét.

Korán indultak, későn értek haza, de megérte. 
Élményekkel teli, szép napot töltöttek együtt! 

Pusztai Evelin 6.b osztályos tanuló verset írt erről 
a kirándulásról.

Kirándulás (részlet)
Reggel ötkor keltem
Elindultam boldogan,
odaértem pontosan.
Élményekben gazdagon
hazaértem fáradtan.
A buszon sokat nevettem,
Grétinek az idegeire mentem.
Cseppkőbarlangban denevér is volt,
amitől én irtózok
Sokat láttam, hallottam,
az élmény bennem maradt,
Gyönyörű volt Lillafüred,
remélem, még elmehetek.

Nagyon élveztem,
és ígérem, nem feledem.
Láttam a világ legnagyobb könyvét,
gyönyörű volt a környezet.
Olyat is láttam, amit egy
alföldi gyerek nem sűrűn láthat.

A busz csak ment,
az idő gyorsan eltelt.
És most nem bánom,
hogy reggel ötkor keltem.

Köszönjük ezt a szép verset Evelin! Örülünk, hogy 
megosztottad velünk.

Az alsó tagozatosok is kirándultak. Az 1-2. 
osztályosok a budapesti állatkertben töltöttek el egy 
felejthetetlen napot. A 3-4. osztályosok is voltak 
az állatkertben és még a Természettudományi 
Múzeumot is megtekintették. A gyermekeket 15 
felnőtt is elkísérte. Élményekben gazdagon tértünk 
haza. Örülünk, hogy a hulladékgyűjtés bevételének 
egy részéből az iskola minden diákja részesülhetett. 
Köszönjük az iskolavezetés, a természettudományi és 
az alsó tagozatos munkaközösség szervező munkáját!

Október 14-én 14 óra 30 perckor a Kárpát-
medencében és az ország több kijelölt településén 
Bolyai Matematika Csapatversenyt bonyolítottak le. 
A Csongrád megyei fordulóba bejutott a szegvári 
csapat, melynek tagjai a következők voltak: Gila 
Ferenc, Hegedűs Dániel, Süli Viktória, Szatmári 
Kamilla 6. osztályos tanulók. A versenyt a szentesi 
Koszta József Általános Iskolában rendezték meg. 
Az összesítésben a megye 59 csapatából a 19. helyen 
végeztek a szegvári tanulóink. Felkészítő nevelő. 
Rozgonyi Zoltán.

Gratulálunk!

Évek óta nemzeti ünnepeinket igyekszünk méltó 
módon megünnepelni. Az 1956. október 23-i 
eseményeket a 8. osztályosok idézték fel a történelmi 
dokumentumok alapján. A próbákon jó hangulatban 
közösen állították össze a műsort. Igyekeztek a 
színpadi képet mozgalmassá tenni. A készülődés során 
a szereplők megismerkedtek a magyar történelem 
e kiemelkedő eseményének előzményeivel, 
következményeivel. Az emlékműsorban a 8. 
osztályosok teljes létszámmal vettek részt. Felkészítő 
nevelők: Víghné Németh Ildikó, Vass Tibor. A 
dekorációt készítette Jeneiné Lucz Mária, Tóthné 
Nóbik Mariann. A hangosításról Szabó Ferenc 
gondoskodott.

Az iskolai rendezvényen kívül még a községi 
ünnepségen is előadták a tanulók a műsort. Köszönjük 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata nevében.

Hangulatos és izgalmas vetélkedőre került sor a 
felső tagozatban az angol csoportok számára október 
26-án. A megmérettetésen a negyedik osztályosok 
is lelkesen szerepeltek. A 67 tanuló már előzetesen 
felkészült erre a civilizációs versenyre elméletben, 
jelmezzel, illetve töklámpások faragásával. A 
játékos kvíz, illetve rajzos, játékos feladatok vidám 
környezetben igen eredményesen oldódtak meg. 
Örömmel vették a jutalmakat és a teát befejezésként.

Köszönet az angol nyelvi munkaközösségnek!

A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban 
angol nyelvi versenyt szerveztek. Jószai Eszter 8. b 
osztályos tanuló a sikeres írásbeli munkája során 
bejutott a szóbeli megmérettetésre is, ahol nagyon 
szépen szerepelt. Felkészítője: Polyák Zsuzsanna.

Gratulálunk!

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné
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Nyár óta történt velünk
Sajnos különböző elfoglaltságok és problémák 

miatt csak most tudok beszámolni a nyáron és az 
azóta lezajlott Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesületet érintő eseményekről. Először a 
nemzetközi edzőtáborról, utána a sátortáborról, 
majd a szegvári edzőterem felújításáról és végül 
egy versenyről olvashat a Kedves Olvasó.

A nemzetközi edzőtábor július 28-án kezdő-
dött Szentesen, amelyre a Szegvári Kyokushin 
Karate Dojo Sportegyesület és a Mindszenti Ka-
rate Klub összesen 20 főt delegált. A táborozók 
a bejárósokkal együtt közel kétszázan voltak. 
A magyarországi klubokon kívül Romániából, 
Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából is ér-
keztek a táborba. Az előzetes felmérés alapján 
mi is nagyobb létszámmal szerepeltünk volna, 
de betegségek és a családi nyaralások miatt le-
csökkent a létszám. Azok, akik mégis eljutottak 
ide számtalan élménnyel gazdagabban térhettek 
vissza dojojukba (edzőterem). 

A táborszervező mivel nagyon jól ismeri a 
Japán szokásokat és tradíciókat megpróbálta 
átadni ezeket az értékeket. Ezek a dolgok, mint 
pl. a tea szertartás, étkezési etikett, az evőpál-
cikával történő étkezés, a japán kifejezések 
használata mind-mind csak pluszt jelentettek a 
hagyományos edzések mellett. Ezek az edzések 
hűen tükrözték a Japán harcos élet törvényeit. 
Ilyenek pl. a tisztelet, a fegyelem, a pontosság, a 
rendszeresség és az alázat. Napi edzéseink min-
dig a reggeli tréninggel kezdődtek, ami legtöbb-
ször futás volt. Ezután mindig a bőséges reggeli 
következett, mert pótolni kellett a kalóriát, ill. 
tartalékot kellett képezni a 10 órakor kezdődő 
edzésre, ami két órás volt. Ezen az edzésen leg-
többször a küzdelemben használt gyakorlatok 
ismertetése, elsajátítása és csiszolása zajlott, 
majd az edzés második felében ezen gyakorlatok 
boxzsákon való gyakorlása volt a feladat hosszú-
hosszú perceken keresztül. Levezetésnek egy kis 
erőnlét, hogy jól essen az ebéd. Az ebédet pihe-
nő követte, ami ránk is fért. Délután újra cipőt 
húztunk, de most nem körbe-körbe futottunk a 
közeli futballpályán, hanem terepre mentünk. 
A karatésok szempontjából Szentes különleges 
tereppel rendelkezik. A katonai lő dombok. Nem 
tudom mennyi van belőlük, de nekünk az az öt 
is elég volt. Kiváló erő-állóképesség fejlesztő. 
Erről a helyről már csak kocogásba tudtunk visz-
szajutni a táborba, de nem lazíthattunk nagyon, 
mert még volt egy küzdelmi tréning. Csak ez-
után lehetett vacsorázni és lepihenni. Titokban 
reménykedtünk, hogy nem egy ilyen nap után 
lesz éjszakai edzés. Megúsztuk az első napot. 

Fáradtan, de katonásan ébredtünk. Ismétlés 
esti küzdő tréning nélkül, de éjszakai „mocor-
gással”. Hajnali egy óra nagy a nyüzsgés. A 
tudatnak fájdalmas mondat – Éjszakai edzés!!! 
– kiállt a rangidős. 5 percünk van elkészülni. 
Nagyjából sikerült. Az edzés ráhangolódással 
kezdődik. Az álmos testet fel kell ébreszteni. 
Néhány szökdelés (100) kellő hatást tud elérni. 
Jöhet a futás. Körbe-körbe a pálya körül fehér 
ruhába öltözött emberek (szellemek) fogyasztják 
a távot. Kicsik 2-3 km-t, nagyobbak 5-6 km-t, 
versenyzők 7-8 km-t. A végére minden álmos-
ság eltűnt belőlünk. Levezetésnek ütő és rugó 

technikáink gyakorlása volt a feladat 100 ismét-
lés számban, ami közel 3.000 mozdulatot tesz. 
A tusolás után mindenki, mint a zsák úgy dőlt 
el. De az álomba merülés édes volt, mert tud-
tuk, hogy most nem lesz reggeli edzés. Erősen 
kezdtük ezt a tábort is, de a közepe felé egy picit 
érezhető volt, hogy vezetőink is érzik ezt. Több 
lett a technikai edzés. 

Nagy öröm volt az esti strandlátogatás, ahol 
megleptük a meleg vizes medencét. Itt minden-
ki a fáradt végtagjainak masszírozásával fog-
lalatoskodott. Csak a legedzettebbek mentek el 
úszni egy pár hosszt. Szükség is volt erre a rela-
xációra, hiszen a tábor végén vizsga volt, és aki 
fáradtan, izomlázasan érkezik annak még nehe-
zebb ez a próbatétel. 

Nekem kilenc tanítványom jelentkezett erre a 
vizsgára. Volt, aki először, de volt, aki már ki-
lencedik alkalommal állt a vizsgabizottság előtt. 
Örömmel számolhatok be, hogy mind a kilencen 
sikeresen teljesítették az előírt követelményeket. 

A tábort az eredmények felsorolása, a tábor-
vezető értékelése, a vacsora elfogyasztása után 
táncos bulival zártuk. Otthon az első edzésen 
élménybeszámolót tartottunk, azért, hogy akik 
eddig féltek ide eljönni kedvet kapjanak hozzá.

Köszönjük az Emberi Erőforrás Minisztéri-
umának, a Nemzeti Együttműködési Alap és 
Civil Támogatások Osztályának, hogy a beadott 
pályázatunkat támogatásra alkalmasnak találta, 
ezáltal 20 gyermek nehéz, de élményben és tar-
talomban gazdag táborozását segítette elő.

Erdei Sándor

Végeztek a szegvári karate 
edzőterem felújításával!

A volt szegvári bölcsőde épületében, ami jelen-
leg Civil-ház néven van nyilván tartva felújítási 
munkálatok kezdődtek a nyáron. Nem az egész 
épületen csak a legtöbbet és legtöbben használt 
terem átalakítására volt most lehetőség, vagy-
is inkább erre volt leginkább igény. Ez a terem 
2007-ben nyílt ki a karatésok előtt, már akkor 
is hasonló kezdeményezéssel önerőből falakat 
bontottak le, hogy nagyobb legyen a tér. Falakat, 
mennyezeteket javítottak ki és festettek le. Évről 
évre szépítették a belső teret és az udvar részt. 
Belül küzdősport szőnyeget szereztek be, feltük-
rözték az egyik falat, a másikra bordásfal került. 
Ezt megelőzően az egészet belambériázták. Ki-
alakítottak egy kisebb konditermet is. Az udvart 
tisztán tartják és folyamatosan parkosítanak. 

Már nyolc éve tartanak sátortábort (nem csak 
a karatésok) az udvarban. Tehát elmondható erről 
a csoportról, hogy igyekszik a fejlődéssel lépést 
tartani. Innen jött az alapgondolat, hogy felvál-
lalják az önerőt a munkálatokban, ha támogatót 
találnak a tervezett munkálatok finanszírozására. 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzata engedélyt 
adott a munkálatokra és vállalta az anyagi hoz-
zájárulást. Így kezdtek bele július 31-én első lé-
pésként a sportszőnyeg szakszerű felszedéséhez 
és tisztításához majd a hosszú távú tárolásához. 
Mivel a betonozás volt első számú feladatuk ez 
elengedhetetlen volt. A betonozásra azért volt 
szükség, mert a hajópadló gerendái és deszkái 
már annyira korhadtak voltak, hogy kimozgósod-
tak és nem jól zártak. Por és dohos szag elegye 
keveredett edzéseiken. Ezt az egészségre ártal-
masnak vélték. A régi rosszul záródó ablakok 
cseréjére gazdasági okok miatt került sor. A be-
szerelt ablakok, több fényt engednek be, nagyobb 
térhatás jelentkezett és jobb a hőtartása is, de nem 
elhanyagolható az esztétikum sem. 

Az anyagi kerettel ügyesen történő gazdál-
kodás lehetővé tett több kisebb-nagyobb változ-
tatást is, mint pl. az álmennyezet felrakása, ami 
megint csak a hőszigetelésben fejti ki hatását és 
szép is egyben. Az új lámpatestek a késői órákban 
adnak kellő fényt a teremben, az innen-onnan ka-
pott bordásfalak egységesítése csiszolással majd 
festéssel vált elérhetővé.

Emellett még olyan feladatok is napi rendre 
kerültek, mint pl. esőcsatorna kitakarítása, kis- 
és nagykapu bejárók burkolatának felverése és 
lebetonozása mindenki könnyebb közlekedése ér-
dekében, udvari és utcai padok felújítása, bejárati 
ajtó felújítása, stb. 

A felújítás alatt rejtett problémákba is ütköz-
tek a „felújítók”, amikkel nem számoltak, ezért 
nagymértékű szakmai és eszközbeli segítség-
re is szükség volt. Az edzőtermet igénybe vevő 
Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület, 
Orosz Anita step és kick box aerobik csoport-
ja, Pitiné Joó Márta aerobic csoportja, Szabics 
Anetta jóga csoportja és a Nippon Zengo csoport 
tagjai köszönetüket fejezik ki Szegvár Nagyköz-
ségi Önkormányzatának, a Szegvári Falufejlesz-
tő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek, 
minden vállalkozónak és magánszemélynek min-
den nemű támogatásért, anyagi és eszközi segít-
ségért.

Erdei Sándor
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Aranyéremért ment!

Suti Georgina és Gojdár Csanád a Szegvá-
ri Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület két 
kiválósága részt vett október 29-én a XIX. 
Bushido Kupán. Ezen a karate versenyen 436 
induló közül korcsoportjának bajnoka lett Suti 
Georgina. Sajnos Csanádnak most nem sike-
rült ez a bravúr. Gina elmondta a verseny előtt, 
hogy aranyérmet szeretne. Minden jó dolog így 
teljesüljön életében.

Gratulálok!
Erdei Sándor

HUNOR AKCIÓ

2016. november 16-tól 
november 22-ig

Eh. hízott kacsa nyak  299 Ft/kg
Eh. pecsenye kacsa comb  1.699 Ft/kg
Eh. sertés lapocka  899 Ft/kg
Eh. sertés comb  949 Ft/kg
Eh. sertés tarja csontos  949 Ft/kg
Eh sertés bőrös tarja csont nélkül  999 Ft/kg
Eh. sertés apró hús 70%  699 Ft/kg
Coop margarin kocka 250g,  109 Ft/db  436 Ft/kg
Rocky cellar sör üveges 0,5l,  99 Ft/db+ü.  198 Ft/l
Steffl sör dobozos 0,5l,  169 Ft/db  338 Ft/l

Maxi Coop ABC Szegvár Szentesi út 2-4. sz.
Coop ABC Szegvár Mindszenti utca 33. sz.

Reformáció futás – Házi 
verseny eredményei

A futás délutánján kegyes volt hozzánk az időjárás. 
Az előző csapadékos napok után szép napos idő 
köszöntötte a futókat. A verseny első három helye-
zettje éremdíjazásban részesült az Emberi Erőforrás 
Pályázatkezelőnek, a sikeres NEA pályázatunknak 
köszönhetően. 
Lányok:
2001-2002-ben születettek: 1. Katona Renáta, 2. Fe-
jős Kata Eszter, 3. Kosztolányi Boglárka
2003-ban születettek: 1. Ágoston Zita, 2. Rohály 
Linda
2004-ben születettek: 1. Mester Éva, 2. Tóth Viktó-
ria, 3. Dancsik Fanni, 4. Kovács Vivien
2005-2006-ban születettek: 1. Mrena Kornélia, 2. 
Takács Sára
Fiúk:
2001-2002-ben születettek: 1. Varga János, 2. Ko-
vács Dániel, 3. Ohratka Máté, 4. Kéri Richárd, 5. 
Kóródi Albert, 6. Mrena László
2003-ban születettek: 1. Deák László, 2. Varga  
Richárd
2004-ben születettek: 1. Gila Ferenc, 2. Szabó  
Richárd, 3. Szűcs Ábel Mózes
2005-2006-ban születettek: 1. Bacsa Attila, 2. 
Labádi László, 3. Horváth János, 4. Kokes Kriszto-
fer, 5. Héja Gábor

Pólyáné Téli Éva

Reformáció futóverseny 
Szentesen

Napfényes szép időben rendezte meg a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola a Reformáció tisztele-
tére hagyományos futóversenyét, melyen a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és AMI sportolóinak 
részt vételét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
és a NEA működési pályázata  támogatta. 

A versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Szanyi Máté, aki korcsoportjában holtversenyben 1. 
helyen végzett, valamint Valkai Ferenc, aki 3. helyen 
ért célba. A fiú csapat összesítésben mindössze két 
helyezési ponttal maradt le a harmadik helyről. 

Valamennyi versenyzőnk becsülettel helytállt a 
nehéz mezőnyben, dicséret illet mindenkit, aki vál-
lalta a megmérettetést. 

Pólyáné Téli Éva

Diákvilág


