
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXX. évfolyam 8. szám

2017. augusztus

Szegvár Nagyközségi Önkormányzata az idén is 
megrendezi a Falunapokat, melyre szeretettel várjuk  
Önt és kedves családját, ismerőseit!

Program
Augusztus 18.

17 órakor - Szegvár – Mindszent öregfiúk focimérkőzés

Augusztus 19.
14.00 órától - Erős emberek 
versenye, bemutatója
19.00 órakor - Show műsor
 

20.00 órakor - Sztárvendég:  
Roy & Ádám 
21.00 órától - Zenés est a Music Caffe zenekarral

Augusztus 20.
Délelőtt
9.00 órától - Lukács István emlékverseny a Tekeházban
9.00 óra - Futófesztivál
9.00 órától - Kispályás focibajnokság
9.00 órától - Baráti társaságok 
főzőversenye
9.30 óra - Szegvári Kutyasuli 
bemutatója
10.00 óra - Íjászat
11.00 óra - A Szegvári Kyokushin 
Karate Dojo Sportegyesület karate 
bemutatója
Délután
14.00 órakor - Lovas, lovas kocsis 
felvonulás Mihály János emlékére Útvonal: 
sportpálya, Kórógyszentgyörgy, sportpálya

15.00 órától - Szabadtéri látványsütés: kürtős kalács, fánk 
(Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület)
15.00 órától - Egészségsátor

15.00 órától - Arcfestés a Belevaló 
Klubbal
15.00 óra - Klári néni bábműsora
15.30 óra - Magyar Nóta Klub fellépése
16.00 óra - Pepe Manó bőröndmeséi, 
gyermekműsor
16.45 óra - Bazsa Mári Népdalkör 
fellépése 
17.15 óra - Talent 

Tehetségkutató Énekstúdió műsora
18.00 óra - Ünnepi megemlékezés, 
kenyérszentelés, kitüntetések átadása
19.00 óra - A Dobbantó 
Néptáncegyüttes és a Forray Máté 
Általános Iskola és AMI néptáncos 
növendékeinek bemutatója
19.45 óra - Ajándéksorsolás

20.00 órakor- Sztárvendég: Varga Feri & 
Balássy Betty
21.00 órakor Tűzijáték a Gyenes KFT 
felajánlásával
21.30 órától- Buli 
kifulladásig DJ Ben 
Bakerrel 

Ingyenes légvár, wi-fi, lovagoltatás
Kirakodóvásár, Döner Kebab Cairo
A Gyenes büfé étellel, itallal várja a 
kedves vendégeket!
A rendezvényre a belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk! 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzata
Lukács Istvánné főszervező

Szegvári Falunapok
2017. augusztus 18-19-20. Szegvár-sportpálya
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Megemlékezés

„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja,

Van aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is, ki bánatot szomorú szívében.

Tíz éve már ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.

Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,

Szemünkből a könny naponta kicsordul.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gajda Istvánra
halálának 10. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

Köszönetnyilvánítás

Élete áldás volt, emléke áldott.

Hálás szívvel mondunk  
köszönetet azoknak, akik

Berkecz András
temetésén részt vettek, együttérzésükkel 

fájdalmunkban osztoztak. 
Köszönet a szomszédoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, rokonoknak, akik bármilyen 
formában részvétüket kifejezték.

Köszönet a körzeti orvosnak, a szentesi 
kórház ápolóinak lelkiismeretes munkáju-
kért. Köszönet az Égisz munkatársainak a 

temetkezésben való részvételért.
Halottunkat kérésére hamvasztottuk, és 
egy kispesti temetőben helyeztük örök 

nyugalomra.

Gyászoló család

Megemlékezés
„Aki elmegy, nem jön vissza többé,

de szívünkben őrizzük emlékét örökké.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk drága szerettünk

id. Joó Ferenc
halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

id. Kukovecz Lajos
temetésén megjelentek, sírjára virágot 

hoztak, fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni 
igyekeztek.

Gyászoló család

Gyászjelentés
Elhunyt 

Ádám László
tanár, újságíró, gépjárművezető-oktató

Szegváron kezdte általános iskolai tanul-
mányait, Szentesen lett kollégista és ott 

érettségizett. Baján szerzett tanári diplomát, 
Budapesten és Veszprémben élt hosszabb 

ideig. Életútja Érden ért véget. Az érdi 
temetőben helyezték örök nyugalomra ez év 
július 28-án pénteken 13 órakor. Családja, 
szegvári nevelőszüleinek leszármazottai 

Hérány Katalin és Hérány Márta, valamint 
iskolatársai szeretettel őrzik emlékét.

Mészáros Imre

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők augusztusban hétfőn 15-
17 óra között a művelődési házban. 

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

Családi események
2017. július

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt.

Halálesetek: Kardos Gyula, Béke u. 4. (72 
éves), Berkecz András, Kinizsi u. 41. (85 éves), 
Csala-Nagy László, Arany J. u. 1. (75 éves), 
Kovács Ferencné Vigh Anna, Kontra u. 88. 
(80 éves), Bihari Ferenc, Hunyadi J. u. 33/A (81 
éves).

Születések: Kulcsár Lászlónak és Ternai 
Annamáriának (Dabas) Léna Panni.

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk 
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 
születése benne legyen a családi események 
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel 
a baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron 
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreér-
téseket, elírásokat.

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

Lukács Istvánné alpolgármester
Szeptember 5-én kedden 17-18 óráig, majd 
minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Szeptember 6-án szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Szeptember 7-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Puskásné Halál Ágnes
Augusztus 9-én szerdán 17-18 óra, majd min-
den hónap második szerdáján 17-18 óráig

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

LAPZÁRTA
2017. augusztus 31. (csütörtök) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a követ-
kező hónap első napjaiban a szerkesztők ösz-
szeállíthassák az újságot és mielőbb megjelen-
hessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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Lewin Brzeskiben jártunk
Július 19-25-ig egy 37 fős delegáció utazott 

testvértelepülésünkre, Lewin Brzeskibe, hogy 
megünnepeljük barátságunk 20. évfordulóját.

A delegációt Gémes László polgármester úr 
vezette, amelynek tagjai között diákok, alapító 
tagok, önkormányzati képviselők, pedagógu-
sok és civil szervezet képviselői voltak.

Felemelő hat napban volt részünk, amelynek 
keretében az ünnepélyes ceremóniák mellett 
hangulatos együttlétek, kirándulások szerepel-
tek. A diákok családoknál, a felnőttek pedig a 
losiowi kastélyban szálltak meg.

Az első napon megtekintettük Lewin új 
beruházásait, a diákoknak pedig az iskolában 
voltak több helyszínen hangulatos foglalkozá-
sok, majd délután a lewini beachre mentünk. 
Másnap a horgásztóhoz hívtak bennünket, ahol 
horgászverseny, szegvári halászlé, illetve len-
gyel leves készítése mellett tölthettük el kelle-
mesen az időt.

Szombat és vasárnap a lewini fesztivál ese-
ményeihez kapcsolódtunk, ahol diákok és ta-
nárok egyaránt felléptek egy táncos műsorral. 
Az ünnepi ceremóniák szentmise, emléktábla 
avatás, fogadás és kiállítás keretében zajlot-
tak.

A hétfő egy izgalmas kirándulást tartogatott, 
Rosenauba, amely egy kicsit távolabb a he-

gyekben helyezkedik el. Csodálatos hely 7D-s 
meglepetéssel, kalandparkkal, tudományos 
útvesztőkkel, tóval, sétaúttal. Este már búcsú-
esten voltunk a helyi gimnáziumban, ahol csa-
ládok, gyerekek, felnőttek ajándékozták meg 
egymást.

Ez alkalomból hívta meg a polgármester úr 
a következő nyárra a lengyel delegációt Szeg-
várra. 

Rozgonyiné Szabó Mária

Szelektív 
hulladékgyűjtő sziget 
elhelyezése Szegváron

Tisztelt Felelős Szerkesztő Asszony!

A Szegvári Napló 2017. júniusi szá-
mában megjelent „Hol a helye a szelek-
tív hulladékgyűjtő tárolónak?” című 
cikkben foglaltakra az alábbiakban kí-
vánok válaszolni.

A Szegvár Nagyközség területén ta-
lálható 5 db szelektív hulladékgyűjtő 
sziget edényzete 2005. július 15. nap-
ján került átadásra Szegvár Nagyköz-
ség Önkormányzata részére, mivel 
azok beszerzésére Szentes és Szegvár 
települések közös pályázatával került 
sor. Tehát az edényzet Szegvár Nagy-
község tulajdona. Az edényzet elhelye-
zésére szolgáló burkolat a Nagyközség 
Önkormányzatával egyeztetve szintén 
a pályázat részeként került kiépítésre. 
A konténerek ürítését Szentes Város-
ellátó Nkft. a közszolgáltatás része-
ként 2017. március 31. napjáig, mint 
közszolgáltató azóta mint alvállalko-
zó végzi. Az edényzet elhelyezésében 
Társaságunk egyetlen szempontot kí-
ván érvényesíteni: a gyűjtőjármű meg 
tudja közelíteni az edényzetet az ürítés 
érdekében. Ezen felül Szentes Városel-
látó Nkft-nek semmilyen más érdeke 
nem merül fel a gyűjtőszigetek elhe-
lyezésében, szemben a cikkben foglal-
takkal.

Az edényzetek helyének megváltoz-
tatásába, elhelyezésébe ezen felül bele-
szólni a korábbiakban se kívántuk, és 
nem kívánunk.

Felajánljuk a Tisztelt Szerkesztőség 
számára, hogy a jövőben felmerülő, 
hulladékgazdálkodási közszolgálattal 
kapcsolatos kérdésben a tényszerűség 
érdekében szívesen állunk rendelke-
zésre felvilágosítással, információval.

Szentes, 2017. június 29.

Tisztelettel: Varga Sándor ügyvezető
Szentes Városellátó Nonprofit Kft.

6635 Szentes, Kossuth tér 6.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásár-
helyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es vezetékes telefonszámon hívható!

A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
augusztus 7-11. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
augusztus 14-18. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
augusztus 21-25. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
aug. 28-szept. 1. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 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 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén  
8.30-9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
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 (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd   8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda    8.00-12.00 óráig
Csütörtök    8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek    7.30-12.00 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12 és 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 és 13-14 óráig

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

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

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

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila
Telefon: +36-70-903-6879

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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 csütörtö-
kén 8-12 és 13-17 óra között.

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

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

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az 

Önkormányzat NEM adott megbízást senkinek 
szén-monoxid (CO) méréssel, valamint szén-
monoxid érzékelő beépítésével, beüzemelésé-
vel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szén-mo-
noxid mérő berendezés alkalmazása hasznos és 
ajánlatos, de NEM KÖTELEZŐ. Amennyiben 
valaki ajánlatot kap ilyen berendezés beszere-
lésére, akkor kérjük, hogy figyeljen a megren-
delés részleteire, és csakis saját felelősségére, a 
fizetési feltételek mérlegelése után döntsön az 
esetleges megrendelésről!

Gémes László, polgármester
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Régész tábor – huszárokkal
A Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesz-

tők Egyesülete 9. alkalommal szervezte meg 
nyári gyerektáborát. Régész táborként terjedt 
el a köztudatban, mert az első táborok a régé-
szeti örökségünket járták körül. Az idén már 
eljutottunk a huszárság korának felfedezéséig. 
E téma körül forogtak a fő programok. A tá-
bor hangulatát a kiállított 23 huszáregyenruha 
határozta meg. A veszprémi Méretes Szabó-
ság Kft gyűjteményéből Blaskovics Sándor 
közbenjárásával kaptuk meg a kiállítási anya-
got. Sándor nagyon tudja, szereti ezt a témát, 
és ragyogóan át tudta adni a gyerekeknek a 
kor varázsát, a különböző korokból származó 
egyenruhákhoz fűzött történeteket élvezete-
sen mesélte el. Még ruhapróbát is tartottunk. 
Büszkén, ám nehezen viselték a súlyos dísz-
ruhákat a gyerekek.

Vendégségben voltak a hódmezővásárhelyi 
Pálffy Huszárok is, akik ugyancsak történelmi 
korba helyezték a huszárságot. A patkó célba 
dobása nagy koncentrációt kívánt. A szablyaví-
vást is megtanulták a gyerekek. Szinte minden-
kinek volt ilyen harci eszköze, mert Gránicz 
Péter fafaragóval készíthettek. Ezen kívül még 
számtalan dísztárgy is elkészült a fa megmun-
kálásával. Huszárnótákat is énekeltünk citera-
kísérettel. 

A huszársághoz hozzátartozott a ló és a lo-
vaglás is. A gyerekek a Tűzköves Alapítvány 
jóvoltából lovagolhattak is a tábor ideje alatt. 

A szentesi Koszta József Múzeumba is ké-
szültünk, hogy az ott megtalálható emlékeket 
megnézzük, de Béres Mária múzeumigazgató 
sokkal izgalmasabb dolgot ajánlott fel. Kime-
hettünk egy régészeti ásatásra, Árpádhalomra, 
ahol egy Árpádkori templom maradványait, 
mellette temetkezési helyet találtak a mélyben. 
Kicsik, nagyok egyaránt ámultunk a csont-
leletek láttán. Sok érdekességet hallottunk az 
ásatásról, a megtalált leletekről, csontvázakról. 
Láthattuk, hogy milyen aprólékos munkával 
hozzák felszínre, dokumentálják, konzerválják 
a leleteket. Nagy élmény volt.

A szentesi laktanyában is voltunk, ahol a 
Huszármúzeumot és a búvárbázist néztük meg. 
Katonai erőpróbát is szerveztek nekünk. Időre 
kellett teljesíteni egymást segítve a nehéz aka-
dálypályát. Akinek maradt ráérő ideje kézmű-
ves tevékenységeket is kipróbálhatott, zászlók, 
pajzsok, huszárjelképek készültek a fonálmun-
kák mellett.

Voltunk lovaskocsival Bihari Nándor segít-
ségével Szegvár határában, megnéztük Szabó 
Elemér tanyáján a struccokat, valamint Gyöm-
bér Ferencnél a tojásban lévő kis jószágokat is. 
Mindszenten kerékpáros túrát követően, a Hét 
Halász házában megismertük János vitéz tör-
ténetét játékos feladatok teljesítése közben, és 
strandoltunk is. Ezeket a programokat Kovács 
Ildikónak a mindszenti Keller Lajos Városi 
Könyvtár és Kulturális Központ vezetőjének 
és munkatársaiknak, segítőinek köszönhetjük. 

A szegvári Tisza gát 
mellett ebédeltünk, 
ahová akadályverseny-
nyel értünk le, hall-
gathattuk az Ete Népe 
Történelmi Egyesület 
tagjainak lelkesítő 
énekét, magával raga-
dó dobolását. Egyik 
nap késő délután tá-
bortüzet is gyújtot-
tunk, énekeltünk, ját-
szottunk körülötte.

Ezen kívül számta-
lan kézműves techni-

kát próbálhattak ki a résztvevők (Volt olyan 
felnőtt, aki most tanulta meg a horgolást.) 

A tábor vezetője Vigh Mária, precíz, pontos, 
alapos, mindenre kiterjedő előkészítő, szerve-
ző munkájának köszönhetően minden gördülé-
kenyen ment. A táborban 40 gyerek vett részt. 
Ők három csoportban tevékenykedtek Ráczné 
Purgel Ilona, Csuka-Kis Bernadett és Farkas 
Judit vezetésével, valamint Puskás Kata és 
Gajda Loretta középiskolás segítők közremű-
ködésével.

Egész héten segítette a tábor munkáját 
Blaskovics Sándor (a laktanya látogatást is neki 
köszönhetjük), Bugyi Imre, Határné Bottyán 
Erika, Koczka Dávid (a tábor életét fotókkal 
dokumentálta), Kosztolányi Sándorné, Pus-
kásné Halál Ágnes, Rácz Ferenc. A gyerekek 
étkezését segítette Lévai Györgyné. Az aka-
dályversenyben vállalt munkát Horváth Ágota, 
Kovács Gabriella és Szél Csilla.

Táborunk lebonyolításához segítséget nyúj-
tott Gémes László polgármesterünk, Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata, a Falufejlesztő 
Nonprofit Kft, valamint Tonomár Zoltán ado-
mányából egész héten finom sárgadinnye ke-
rült az étkek sorába. A Kastély dolgozóinak is 
köszönjük segítő közreműködésüket.

Az eddigi legjobb tábort zártuk az idén. A 
gyerekek jól együttműködtek, a felnőttek ösz-
szeszokottan irányították a tevékenységeket, a 
megbeszéltek szerint folytak a programok. 

Feledhetetlen élmény volt mindenkinek.
Jövőre újra várunk minden érdeklődőt!

Kosztolányi Sándorné
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Egy hónap – egy téma

A biztonságos internethasználatért



8. oldal XXX. évfolyam 8. szám

HIT VILÁG
„Uradat, Istenedet imádd, 

és csak neki szolgálj”

Böjte Csaba atya 
írása

Hisszük és valljuk, hogy az Oltáriszent-
ségben az ég a földdel összeér, Isten irántunk 
való szeretete megtestesül! Végtelen nagy ti-
tok, hisz nem mást állítunk, mint azt, hogy a 
szentostya valóságos kenyér, de ugyanakkor 
valóságos Isten is a szentmiseáldozatban! 
Ahogy karácsonykor Mária igenjére Isten em-
berré lett, ugyanúgy a szentmisére összegyűlt 
hívek és papok imájára, Jézus Krisztus újból 
megtestesül, kenyérré lesz! A szentáldozás-
ban, a természetfölötti világ és a mi világunk 
boldogan egyesül. A vándorló Egyház úti ele-
dele maga a megtestesült, közénk jövő Jézus 
Krisztus, az Eukarisztia!

Biztos vagyok benne, hogy ezt a nagy cso-
dát nem tudjuk kellőképpen felfogni, meg-
érteni, átelmélkedni, de talán nem is ez a 
legfontosabb, mert Isten nem a „megértés” 
parancsát adta nekünk, hanem a szeretet pa-
rancsát, ezért is határoztunk úgy, hogy heten-
te legalább egy órát a 168-ból, az Oltáriszent-
ség előtt imádságban töltünk! Lakjuk be újból 
a templomainkat, gyűljünk össze élő hittel az 
oltár körül, legyen a mi nagy családunk az 
Oltáriszentség Testvérisége! Hozzunk létre 
egy olyan közösséget, melynek a tagjai az Ol-
táriszentség tiszteletében teljesítik Isten első 
parancsát: „Uradat, Istenedet imádd, és csak 
neki szolgálj”, de ugyanakkor betartják a min-
den teremtmény felé kötelező szeretet paran-
csolatot is! Istent imádni, s a teremtményeket 
tiszta szívből szeretni, ez az ember útja ezen 
a földön!

A hónap első hétvégéjén, többnyire első 
pénteken, szép ősi szokás szerint, mi papok 
elvisszük a betegekhez az Oltáriszentséget. 
Jó lenne, ha mi, egészségesek is elmennénk 
a templomokba, kápolnákba, s leborulva az 
oltár előtt, találkoznánk az Oltáriszentségben 
köztünk lévő Jézus Krisztussal! … Nagy sze-
retettel hívunk és várunk, gyertek legyünk 
egymásnak is jó testvérei az Oltáriszentség-
ben köztünk lakó Jézus Krisztus szeretetében, 
készüljünk együtt a 2020-as Eukarisztikus 
évre.

Kisebb testvéri szeretettel,
Csaba t

Tábor 
Pálmonostorán

Mint már jónéhány éve, az 
idén is lelkes kis csapattal in-
dultunk kedves vendéglátónk 
Antal Péter gyógyszerész úr 
tanyájára, bekapcsolódva a 
Karitász „Vár a nyár” országos 
programba. Ezzel az esemény-
nyel azon családok gyermekei-

nek igyekszünk élményt adni, akik egyébként 
nem igen jutnak el nyaralni.

Így csütörtökön délelőtt öt autóval útra kel-
tünk, hogy birtokba vegyük e mesés helyet. A 
Gyógyszerész úr (kölyök) pezsgővel fogadta a 
kis csapatot, majd ki-ki kicsomagolt, elfoglalta 
szálláshelyét. Rövid időn belül előkerültek a 
játékok, helyére került a röplabdaháló, a ping-
pongasztal, hogy ebéd után kezdődjék a derbi.

Mindez persze csapatmunka, és természete-
sen az Égiek áldása.

Nagyon vidám volt az ismerkedési est. Töb-
bekkel igaz már találkoztunk itt, de jó volt hal-
lani mi történt velük az elmúlt időben. Aztán 
az éjszakai elcsendesedés sem igazán ment, 
rengeteg mesélni való akadt.

Pénteken vendégeink érkeztek. A Gyógysze-
rész úr meghívására a kisteleki „Tündérkert” 
megálmodója Hatvani Mária és segítője jött 
el közénk, hogy bemutassák hogyan készült 
nagymamáink idejében a mindennapi kenyér. 
Milyen jó is lenne, ha nem engednénk elkallód-
ni őseink szakértelmét, tudását, ha át tudnánk 

menteni sok-sok évtized, század tapasztalatát, 
kincseit. Nagy élmény volt kipróbálni a kenyér-
dagasztást, látni, ahogy kel, dagad a teknőben,

Persze a gyerekekkel abban egyet értettünk, 
a kenyérsütés legszebb része mikor pirosodik 
a kemencében, amikor érezni illatát, amikor 
már kóstolhatjuk. Eszembe jut gyermekkorom, 
amikor még nálunk is kemencében sült a ke-
nyér, plusz mindnyájunknak egy-egy cipó (régi 
szép idők…). Marika kenyérlángost is készített 
nekünk, hogy amíg kel a tészta, nehogy éhen 
maradjunk. Fokhagymás zsírral megkenve, tej-
föllel, paradicsommal igazán nagyon finom volt.

Péntek délutánra már élvezhetővé melege-
dett a víz a medencékben, ezt vették birtokba 
a gyerekek. Mikor már majdnem mindenki ki-
lubickolta magát, két fiú úszóversenyt mímelve 
szórakoztatott minket a vizes VB lázában. A 
versenyző a 18. helyről küzdötte fel magát az 
első helyre, amit társa szinte lélegzetvétel nél-
kül kommentált. Nagyon jól szórakoztunk.

Szombat a kézműveskedés napja volt. Többen 
üvegeket díszítettek szalvétával, volt aki kar-
láncot fűzött. Készültek báránykák, levendulás 
illatzacskók, különböző virágfüzérek ízlés sze-
rint. A finom ebéd után szintén játék és fürdés 
következett, majd készültünk a szentmisére, 
Pálosszentkútra. A Pálos atya régi kedves is-
merősünk, már többször találkoztunk vele. Na-
gyon szépek voltak a szentírási részek, az Atya 
minden szava szívünkhöz szólt. Arról beszélt, 
hogy hasonlóvá kell lennünk Krisztushoz, az Ő 
életét kell élnünk, hogy mindig meg tudjuk kü-
lönböztetni a jót a rossztól. A szentírásbeli Már-
ta és Mária példáján keresztül figyelmeztetett 
mindnyájunkat, hogy jól használjuk föl az időt 
és soha ne felejtsük el a hálát. Kihangsúlyozta a 
munka és az imádság egyensúlyának fontossá-
gát. Szerintem minden gyerek „fogta” tanítását, 
egy életre szóló programot adott. Este szalonna, 
virsli és az elmaradhatatlan habcukor sütés kö-
vetkezett. Volt, aki vidám műsorral is készült 
erre az estére, ahol nagyon jól szórakoztunk a 
házi Hupikék törpikén, és az Időjósunkon is.

Vasárnap rendeztük a már szokásos csapatver-
senyt, ahol szellemi, fizikai feladványokat kellett 
teljesíteni a gyerekeknek. A finom vasárnapi 
ebéd után volt az akadályverseny értékelése, a 
jutalmazás, az őrangyaljáték… és az összegzés.

Finom ételek, éjszakába nyúló beszélgeté-
sek, társasjáték csaták, pingpong meccsek, tá-
bortüzek tették feledhetetlen élménnyé együtt-
létünket. Istennek legyen hála!!!
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Nyári kézműves tábor 
a Katolikus körben

Idén július végén került megrendezésre a 
Katolikus köri kézműves tábor, mely több 
mint 120 fő részvételével zajlott. A sok kis ti-
pegő, óvodás korú, kisiskolás táborozását fel-
sőbb éves diákok, lelkes pedagógusok, szülők, 
nagyszülők, Máltais önkéntesek segítették.

A három nap alatt sokféle foglalkozáson 
vehettek részt a gyerekek. Készíthettek an-
gyalkát, galambot, élménynaplót, többféle 
hűtőmágnest, pörgettyűt, festhettek gipszet, 
pitypangos képet, egyedi karkötőket és kö-
veket. Nem maradhatott el a fonás, szövés, 
hímzés, gyöngyfűzés és körmöcskézés sem. 

A színes kreppvirágoknak, az akváriumnak 
valamint a pólófestésnek is nagy sikere volt. A 
papírfonás pedig teljesen új dimenziókat nyi-

tott a kreativitás terén. Az ezzel a technikával 
készült üvegek, virágok, kosarak, fák, csigabi-
gák, házikók kiváló ajándékok lehetnek.

Aki pedig egy kis önfeledt játékra vágyott, 
az kint az udvaron trambulinozhatott, homo-
kozhatott, focizhatott, motorozhatott vagy 
játszhatott a játszószőnyegen.

Elemér atya köszöntője, táborzáró szentmi-
séje, a Lolával közös imádságok, énekek és az 
Ébredés zenekar dicsőítése foglalta hitéleti ke-
retbe az egész tábort.

Arcfestés és lovas kocsikázás is színesítette 
a programot, a tábor zárásaként pedig egy mini 
akadályverseny keretében mentünk el a temp-
lomba egy gyerekmisére, melyen a zenekarral 
együtt énekelhettük a már korábban gyakorolt 
dalokat. Majd visszatérve a körbe finom fagyi 
várt mindenkire, végül pedig a szalonnasütés 
jött, melyre már vártunk minden családtagot.

Bátran mondhatjuk azt is, hogy ételben-ital-
ban sem volt hiány, mert a sok felajánlásnak 
köszönhetően nem győztük kínálgatni a pa-
lacsintákat, a finom gyümölcsöket, tortákat, 
kukoricákat, rágcsálnivalókat, szörpöket, üdí-
tőket.

A tábor megvalósításához sok támogatásra, 
segítségre volt szükség és büszkén mondhat-
juk, hogy ezekben nem volt hiány. Annyira 
sokan segítették a munkánkat, hogy itt felso-
rolni sem lehet mindenkit. Számos szervezet, 
helyi vállalkozás támogatása, foglalkozásveze-
tők odaadása, lelkes családok pénzadományai, 
szülők finomságai, önkéntes segítők munkája 

Kisboldogasszony 
egyházközség – 
hírek-események

Augusztus 15. Szűz Mária Mennybevétele, 
népszerű néven Nagyboldogasszony ünnepe, 
hétköznapra esik, de a Katolikus Egyházban 
parancsolt ünnep. Szentmise templomunkban 
18.00 órakor lesz.

Augusztus 20. Szent István Király ünnepe, a 
szentmise délelőtt fél 9-kor lesz templomunk-
ban.

Augusztus 26-án (szombaton) este nem lesz 
szentmise!

Augusztus 27-én (vasárnap) kivételesen csak 
este 18.00 órakor lesz szentmise!

Szeptember 10-én (vasárnap) lesz templo-
munk búcsúünnepe. Az ünnepi szentmise dél-
előtt 10.00 órakor kezdődik

Szeptember 24-én lesz templomunkban a 
Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje. Az ün-
nepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. Az 
érintettek meghívót fognak kapni, ha valaki 
valamilyen oknál fogva nem kapna meghívót 
és jubilál ebben az évben, az jelezze szándé-
kát a plébánián személyesen, vagy telefonon 
(63/364-810) hivatalos időben: kedd-péntek 
9.00-11.00 óra között.

Ebben az évben több jeles évfordulója van 
egyházközségünknek: templomunk 280 éves, 
az utolsó misszió 30 éve volt, a Fatima-i jele-
nések 100 évfordulóját ünnepeljük idén. Ezek 
megünneplésére több formában is sor kerül az 
ősz folyamán: az imacsoportok részére 3 napos 
lelkigyakorlat lesz, egyházközségi lelki nap is 
lesz, és a hívek számára 3 napos lelkigyakorlat 
lesz a templomban. Részletes program majd a 
következő számokban.

(R.M.)

tette ezt a programot színesebbé, gazdagabbá. 
És bátran mondhatjuk, hogy ez mindannyiunk 
lelkét is gazdagabbá tette az egymás önzetlen 
segítése, az egymással való töltekezés öröme 
által!

Csak néhány főbb támogatót emelnénk ki: 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat, Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat, Ternai Kft., Hu-
nor Coop Zrt., Horváth Pékség, Gelato Show 
Fagyizó, Gyenes Kft., Érdi Zöldséges, Ébredés 
zenekar valamint Bihari Nándi.

A Jóisten áldja meg a táborozó gyermekeket 
és családjaikat, a támogató szervezeteket, vál-
lalkozásokat, a segítő családokat, a foglalko-
zásvezetőket, az önkéntes segítőket, szülőket, 
nagyszülőket, Máltais tagtársainkat és mind-
azokat, akik valamilyen módon segítették a 
tábor megvalósítását. Köszönjük!

„Édes Istenünk, szenteld meg ezt az ado-
mányt, ezt az élményt, amit adtál Nekünk! 
Erősítsd hitünket, kitartásunkat és egymás 
iránti szeretetünket, légy Velünk a mindenna-
pokban is!”

A Szervezők

Nagyon kedves volt a gyermekek segítő-
készsége, figyelmessége, mindig volt érdeklő-
dő, segítségét felajánló, sőt lelkes főzőtársak is 
akadtak. A mosogatásban is - bár lehet, hogy 
nem mindenkinek megszokott tevékenység – 
kivette részét szinte mindenki. A gyermekek 
fogalmazták meg, remélik, hogy 20 év múlva 
is lesz itt tábor, ahol ők már mint segítők ve-
hetnek részt.

Külön köszönjük a sok-sok segítséget, akik 
tudtak zöldséggel-gyümölccsel és minden 
egyéb földi jóval támogatták táborunkat. Na-
gyon szép összefogás eredménye volt mindez, 
így a gyerekek autókkal történő szállítása is. 
A Karitász-tagok közül is jó néhányan jöttek, 
segítettek, elutaztak akár egy napra is, hogy 
kivegyék részüket a közös munkából. Hálás 
köszönet érte.

Hálásan köszönjük a Magyar Katolikus Kari-
tász segítségét, amellyel az országos programba 
bekapcsolódhattunk. És akinek a segítsége, fel-
ajánlása nélkül ez a tábor nem jött volna létre, 
Antal Péter gyógyszerész úr, Isten áldja életét, 
munkáját, jutalmazza meg őt jóságáért! 

Köszönjük, hogy együtt lehettünk!
Szabó Judit
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Mementó 
(emlékeztető)

2017. július 25. 17 óra, temetésen va-
gyok az öregfalusi temetőben egy nyitott 
sír mellett. Boroznakiné Kárpáti Edit volt 
osztálytársam urnáját álljuk körül, s hall-
gatjuk a plébános úr temetési szertartásá-
nak szavait. Nekem, a halottunk életútját 
hallgatva, egy gondolat cikázik át fejemen: 
„Nem szervezünk több osztálytalálkozót 
Edittel!” – mert 60 éven keresztül a mi ve-
zetésünkkel szervezték az 5 éves találko-
zókat az 1954-ben végzett fiúk és lányok. 

A szertartás közben tovább folytatódott, 
az imák, a szép énekek, a búcsúztató meg-
ható, méltató szavai után belémdöbbent: 
ember, porból lettél, porrá leszel. Majd 
virágok borították be a sírhalmot, s a gyá-
szolók lassan elindultak hazafelé. Én is.

Amikor hazaértem elővettem az „Em-
lékeim az iskoláról – elsőtől napjainkig” 
című albumomat.

Az első lapon az „elsőáldozás” csoport-
képemen Agócs Anna tanító néni mögött 
magamat, majd mellette kettővel az ülők 
sorában Editkét látom szép, nagy szőke 
loknis hajával. A kép 1947-ben készült, 
most 2017 van, a kettő között 70 év (egy 
élet) telt el.

A fenti 8. osztályos csoportképünk, 
amely 1954 júniusában a „nagy tölgyfa” 
alatt készült, mint később 5 évenként is.

Az utolsót – a 60-at – 2014. június 21-én 
tartottuk. Bár már eljárt az idő felettünk, és 
egyre nehezebben mozogtunk mindketten 
– de sok osztálytársunk kérésére, össze-
szedve maradék szervezőerőnket, néhány 
aktív társunk segítségével megszerveztük 
az utolsó kerek évfordulós osztálytalál-
kozót is. A hatvanadikat. Örömmel nyug-
táztuk a rendezvény végén, hogy érdemes 
volt fáradoznunk, mert akik eljöttek na-
gyon örültek a lehetőségnek, hogy láthat-
ták egymást, kibeszélgethették magukat, 
örvendezhettek egymásnak. Mert az idő 

múlik, egyre fogy az erőnk és az időnk, de 
lélekben örök fiatalok maradtunk, az em-
lékeink élnek és ilyen alkalmakkal mindig 
elevenebbek, ha mi is akarjuk. Hát erre 
is jók voltak ezek az „ötéves” találkozó-
ink. Az összetartozásunk, a szeretetünk, 
érdeklődésünk kifejezése volt ez egymás 
iránt. Hogy tudtunk egymás örömének 
örülni, egymás gondjában osztozni, eset-
leg könnyíteni rajta. Egyáltalán jó volt lát-
ni egymást.

Editke!
Nélküled, a te aktív és szívvel-lélekkel 

végzett segítőmunkád nélkül, ez a munka 
nem lett volna igazi! Motorja voltál az osz-
tálytalálkozóknak! 

Hát ezek a gondolatok kívánkoztak ki 
belőlem ezen a napon, az utolsó, búcsúzta-
tó találkozásunk napján, s tették teljesebbé 
„ember-arcodat”. Egy ember „a Te” arcod.

Jó, hogy ebben a munkában társad lehet-
tem. Köszönöm.

Pihenj, nyugodj békében!
Vighné Klári

IN MEMORIAM
(1942.03.02. Szentes) - 

Prof. Dr. Szabics Imre - 
(2017.06.01. Budapest)

Az ELTE Francia Tanszékének profesz-
szor emeritusa, az MTA doktora, az MTA 
Irodalomtudományi Bizottságának tagja, 
aki a munkásságáért 1989. évben a fran-
cia kormány által Chevalier des Palmes 
Academiques kitüntetésben részesített 
osztálytársunk volt.

Gyászolunk – mi, akik a Szentesi Hor-
váth Mihály Gimnázium 1956-1960. évek-
ben a IV/B. osztály diákjai voltunk – gyá-
szoljuk Szabics Imre osztálytársunkat, 
akivel a Gimnáziumban Szöllőssi Géza 
europaer műveltségű igazgató úr, Ternei 
Béla művészettörténész igazgató helyettes 
tanár úr és Rácz Miklósné Magda néni hu-
manista műveltséget sugárzó osztályfőnö-
künk, mindannyiuk oktató, minden jóra, 
szépre és emberségre nevelő, gondviselő 
figyelmességükkel kisérve éltük a gond-
talan diák éveinket, ahol a tőlünk telhető, 
legjobb eredményeket kívántuk elérni, de 
közöttünk már akkor is a legkitűnőbb diák 
Szabics Imre volt „primus inter pares„-
ként, nemcsak tanulásban, hanem kedves-
ségben, segítőkészségben is egyaránt.

Az 1960. évben 28-an érettségiztünk, 
ma már az életben maradottak: Balogh 
János, Szélpál Ferencné Csentes Katalin, 
Gaál László, Erdei Sámuelné Horváth 
Erzsébet, Judik István, Kecskeméti Kál-
mán, Kiss György, Kocsis István, Szarka 
Lászlóné Nagy Valéria, Nógrády Andor, 
Polyák Pál, Zsirmik Istvánné Rácz Éva, 
Nagy Istvánné Simon Vera, Stern László, 
Barna Péterné Tábit Anna, dr. Tóth Tamás 
és a magam nevében –  kegyelettel emléke-
zem és búcsúzom Szabics Imre osztálytár-
samtól, barátomtól, aki isteni talentummal 
megáldott osztálytársunk volt. 

„Áldott legyen az Úr neve mostantól 
fogva és örökké!” (Zsol. 113. 2.)

Indítványozzuk a Szentesi Horváth Mi-
hály Gimnázium igazgatójának, hogy a 
Gimnázium Honlapjában közzé tett „A 
Gimnázium híres diákjai” között szíves-
kedjék feltüntetni Prof. Dr. Szabics Imrét 
is.

Mindszent, 2017. július hó 25. napján.

Dr. Pálinkó János, 
volt osztálytárs, ny. ügyvéd,

Mindszent Város Pro Urbe díjazottja
 

Gyászjelentés
Lo vers es fis e naturaus 

E bos celui que be l’enten
(Bernart de Ventadorn)

A vers tökéletes és igaz, 
s jó az, aki jól érti.

(Szabics Imre fordítása)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
2017. június 1-én elhunyt 

Dr. Szabics Imre
az ELTE professzor emeritusa

2017. július 3-án hétfőn 11:30-kor 
búcsúztunk tőle a Bölcsészettudo-
mányi Kar Kari Tanácstermében 
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Régen a kisbíró 
kidobolta 

– Ma az újság megírja
„A Kurca-parti Óvoda konyha felújítása 

és bölcsöde létesítése. ... A fejlesztés kezdé-
si dátuma: 2017. július 01. befejezése 2019. 
június 30.” – olvasom a sajtó közleményt a 
Napló júliusi számában.

Örvendetes, hogy az önkormányzat már a 
kivitelezés legelején tájékoztatást ad a helyi 
újságban a lakókat érintő jelentős fejlesztés-
ről. Remélem, a jövőben az épített környeze-
tet érintő tervek ismertetése mellett a telepü-
lésünk zöld felületét érintő változtatásokról 
(fakivágás) is időben kapunk tájékoztatást.

Szándékos rongálás vagy baleset?

Szegvár a Nagy 
Háború viharában
„A Vörös Hadsereg csapatai 1944. októ-

ber 7-én (más források szerint 8-án) vonul-
tak be Szegvárra.”1

A szovjet csapatok 1944. október 7-én 
érték el a Sáp-halom környékét, akiket Dr. 
Verdon Lajos római katolikus pap, Nádasi 
István községi bíró és Faragó István első 
világháborús hadifogoly, tolmács foga-
dott.2

„Vorosilov marsall 1944. október 7-én 
nálunk szállt meg... 4-ik tized 74 sz. a mar-
sall bemutatkozott 1 őr az utcán 1 őr a fo-
lyosón 1 őr a szoba ajtóban.”3

„1944. október 8-án szovjet katonák ér-
keztek Szegvárra, háromtagú küldöttség 
fogadta őket a Kurca-hídnál. A pap, Ná-
dasdi bíró, meg ő.” (Az „ő” nem más, mint 
Csenki Pál első világháborús hadifogoly, 
tolmács.)4

1944.október 8-án „A 2. Ukrán Front 
egységei Szegedtől délre, továbbá Szentes-
nél és Szolnok alatt elérik a Tiszát”.5

Forrás: 
1 dr. Mészáros Imre: Helytörténeti ta-

nulmányok, Szegvár, 2011.
2 Vida Mihály szegvári kőműves mester 

adatközlése
3 Magyar László szegvári kovács mester 

adatközlése
4 Kacúr István: A nagy ütközet szegvári 

katonája, 1977. nov.6. CsmiH.
5 Magyarország Történeti Kronológiája 

III. 1848-1944.

dr. Mészáros Imre

X. Jubileumi  
Tó- és Sörfesztivál!

Július közepén 10. alkalommal került 
megrendezésre a Tó- és Sörfesztivál a 
Kórógy-tó környékén, Szegvár Nagyköz-
ségi Önkormányzata, a Falufejlesztő Kft 
és a Tűzköves Alapítvány szervezésében. 

Már az fesztivált megelőző napokon le-
hetett látni a szorgos kezeket, ahogy a part 
környékét fesztiválhangulatra varázsolták. 
Nagyon szép, kulturált környezet fogadta 
a résztvevőket.

Délelőtt főző csapatok, baráti társasá-
gok készítették el az ebédet. Volt halétel, 
csirkés étel, de nem maradhatott el a mar-
hapörkölt sem. Egy nagyon jó, hangula-
tos szabadtéri ebédben volt részünk a jó 
levegőn. Benépesült a part résztvevőkkel, 
látogatókkal. Képviseltette magát a gaszt-
ronómia, a kézműves sörök, a kézműves 
termékek, megérkezett a sárkányhajó, és 
az ugrálóvár is.

A gyermekeket kézműves foglalkozás 
várta, ahol tavirózsát tudtak hajtogat-
ni. Nagy sikere volt az arcfestésnek, a 
Lufibohócnak, aki léggömbből meghajto-
gatta minden gyermek álmát.

Közben elkezdődtek a színpadi műso-
rok. A gyermekeknek gyermekdalokat 
énekelt a Zene Bona társulat, akik nem 
csak a gyermekeket, de pár felnőttet is meg 
tudott táncoltatni.

Az Ébredés Zenekar színvonalas előadá-
sa minden jelenlévőt elvarázsolt. A fiata-
lok műsora szinte vonzotta a tekinteteket. 
Sajnos itt már az időjárás nem volt kegyes, 
de a szép előadás az esőt is feledtetni tudta 
a jelenlévőkkel.

A Die Spatzen együttes a bajor ritmussal 
egy sörfesztiváli hangulatot teremtett.

A The Copacabana show pedig minden 
jelenlévőt megtáncoltatott. Az igazi lati-
nos, brazil zene gyorsan fülünkbe, lábunk-
ba csigázódott. Azt vettük észre, hogy a 
színpadon táncol Szegvár apraja-nagyja. 

A program az UFO együttes fellépésé-
vel folytatódott. Majd a napot disco zárta, 
PeterLowner DJ megtáncoltatta a parton 
tartózkodókat lendületes zenéjével.

A nap folyamán a jókedv volt az uralko-
dó, habár az eső sokszor esett, de ez a je-
lenlevők, a szórakozni vágyók kedvét nem 
szegte. A színvonalas műsorok, a baráti 
együttlét próbálta feledtetni a zord időt. 
Hiszen egy magyar közmondás szerint is 
az eső akkor jó, mikor jön!

Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány

A Réti-telepre vezető Kurca-híd utáni ka-
nyarban kitörtek egy beton oszlopot, így a 
hozzá tartozó két beton korlát is megrongá-
lódott.

Ki okozta? 
Ki állítja helyre?
Mikor?

Az ilyen típusú korlátok a XX. század kö-
zepén széles körben használatosak voltak. 
Ma már igen ritkán találkozni hasonlóakkal. 
Ezért újított fel belőle mintegy 300 méter-
nyit 15 évvel ezelőtt a Faluszépítő Egyesület 
a Közút vezetőjének segítségével, más tele-
püléseken kidobott beton elemek felhaszná-
lásával.

A ma már műemléknek tekinthető beton 
korlát községünk egyediségét erősíti.

Dr. Antal Péter

Az ép korlát egy részlete
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A szegvári művelődési házban oly ritka, 
és többnyire rövid ideig tartó csendet július 
17-én, hétfőn reggel 46 gyermek tüntette el, 
és péntek estig nem is találtuk, pedig olykor 
igen elszántan indultunk a keresésére. 

A papírfonás, csigatészta készítése, a 
csillámtetkó, a kendőfestés, a kézimunka, a 
társasjáték, a szappanöntés és egyéb kézmű-
ves tevékenységek hangereje általában nem 

éri el a 100 decibeles határt, a foci, a cso-
csó, a zumba, a néptánc, a lovaglás, az aka-
dályverseny és a pingpong pedig legalább 
a háromszorosát, de ezen a héten nálunk 

minden megtörténhet, és meg is történik. A 
Vadnyugati Városban tett látogatásunk zaj-
szintje nem okozott különösebb meglepetést, 
érdekes módon a palacsintaevés ideje alatt 

szokják a ló mozgását, magukat egyensúly-
ban tudják tartani a különféle mozgásokkal.

A haladó csoport, akik már tavaly is, illet-
ve hétvégeken is kijárnak lovagolni nagyobb 
lovakon dolgoztak. Ezek nagyon megbízha-
tó, nyugodt jószágok, bátran rá merik ültetni 
a gyerekeket. A tábor végére megtanultak 
ügetni futószáron.

A tábor lakói ezen kívül a lovak gondozá-
sában is részt vehettek, etetésüket is segít-
hették. A majorban is szétnéztek, ahol ser-
tések, tehenek, kisbocik, kecskék is vannak.

A napi programban vizeskedés is szere-
pelt, hogy a nagy melegben egy kissé felfris-
süljenek. A fák árnyékában álló lovaskocsi 
az elfáradt, vagy éppen várakozó gyerekek 
számára pihenőhelyet nyújtott.

A tavasszal hirtelen elhalálozott Mihály 
János lovászmester nélkül folyt a tábor mun-
kája. Még az előkészületben segített köz-
vetlen munkatársának, Bárány Brigittának. 
Most a szakmai részt neki kellett végigvinni. 
A gyerekek felügyeletében Kispálné Gémes 
Csilla óvodapedagógus segített a tábor fo-
lyamán. A már évek óta lovagló fiatal lányok 
mindenben segítettek a gyerekek és lovak 
körül. A kiváló együttműködésnek köszön-
hetően a tábor végére minden gyerek elsajá-
tította a kitűzött feladatokat.

Augusztus 14-18-ig még lesz lehetőség tábo-
ri körülmények közt lovagolni. Akinek kedve 
van, várják szeretettel a Vangel tanyára. 

Jelentkezni a Tűzköves Alapítványnál le-
het.

Kosztolányi Sándorné

viszont meghallottuk a sarokban lustán tevé-
kenykedő pókot is. 

A tábort a hagyományokkal ellentétben 
(vagy újat teremtve) a nagy melegre való te-
kintettel, dinnyével zártuk, soraimat pedig 

hálálkodással: a művelődési ház dolgozói és 
a gyermekek nevében köszönjük mindenki-
nek a nekünk nyújtott rengeteg segítséget!

Pöszmet Zsolt

Lovastábor
A táborok sorába beilleszkedve július kö-

zepén a Vangel majorban a tavalyi évhez ha-
sonlóan lovastáborban vehettek részt a gye-
rekek a Tűzköves Alapítvány szervezésében. 
32 fő, 2 csoportban dolgozott a hét folyamán.

Az egészen kezdők 2 pónilovon lovagol-
hattak. Felültek rá, úgy, hogy vezették a fia-
tal segítők a lovakat. A hét végére – amikor 
a szülők is eljöttek megnézni a gyerekek 
lovaglását – már biztosan ültek a nyeregben 
és tornagyakorlatokat is bemutattak lóháton. 
Ezek azért kellenek, hogy a gyerekek meg-

Kézműves tábor a művelődési házban



13. oldal2017. augusztus

Nemzetközi sikerek!
2017.05.20-án a Szegvári Kyokushin 

Karate Dojo Sportegyesület szegvári és 
mindszenti klubjának versenyzői Kiskun-
majsára utaztak egy karate versenyre. A 
több mint 250 főt felvonultató rendezvény 
nagyon szervezett volt és a bíráskodás is 
elnyerte a szülők tetszését. Versenyzőink 
nagyon komoly megmérettetésnek lettek 
kitéve ezen a nemzetközi versenyen. Saj-
nos a súlycsoportok harmadolása indo-
kolatlanul tovább nehezítette az amúgy 
is nehéz küzdelmeket. Versenyzőimnek, 
mint pl. Suti Georginának, Gémes Ger-
gőnek, Korom Lilinek és Beke Katának 
7-13 kg-mal nehezebb ellenfelek is jutot-
tak. Győri Dávidnak összejött a vácrátóti 
verseny „visszavágója”. Ott alul maradt, 
de most technikailag is tetszetős megoldá-
sokkal utasította maga mögé mindkét el-
lenfelét, akik ennek a másik szervezetnek 
kiemelkedő, nemzetközi sikereket is elérő 
versenyzői. Ezen a versenyen a következő 
eredmények születtek. 

Első hely: Gémes Gergő és Győri Dávid
Második hely: Gojdár Csanád és Beke 

Kata
Harmadik hely: Suti Georgina, Korom 

Lili és Kulcsár Gergő
Gratulálok az eredményekhez!
Köszönjük a Mindszenti és Szegvári 

Önkormányzat, valamint az Emberi Erő-
források Minisztériumának támogatását!

Erdei Sándor

V. Pünkösd Kupa
Csongrád város adott helyett az ötö-

dik alkalommal megrendezett Pünkösd 
Kupa karate versenynek. A 2017. június 
10-én megrendezett versenyre a Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület 
szegvári és mindszenti klubja 7 főt de-
legált. A romániai világbajnokság előtti 
utolsó állapotfelmérő verseny jó megmé-
rettetésnek bizonyult. Harcosaim szerep-
léséről a következőket írhatom.

Suti Georgina: Jól harcolt és az új tech-
nikai elemeket alkalmazva nagyon közel 
járt a sikerhez.

Gémes Gergő: Három győzelem után 
emelhette a magasba a trófeát. Ezen a ver-
senyen is, mint általában az összesen Ger-
gő a legkisebb súllyal és a legalacsonyabb 
magassággal rendelkezik. Ezért még nagy-
szerűbb a helytállása és elért eredménye.

Szabó Hédi: A körmérkőzéses rendszer-
ben nagyon jó ellenfelekkel került szembe. 
Fejlődéséhez szükség van ehhez és ennél 
nehezebb próbákra. Küzdő stílusán akar-
tunk változtatni ezen a versenyen és mivel 
ez most lett kipróbálva először élesben, 
igen kedvező az eredmény és a mutatott 
igyekezet. Egyébként még a régi küzdő 
modorból szerzett figyelmeztetés döntötte 
el, hogy Hédi első vagy második lett.

Kulcsár Gergő: Még nem kiegyensúlyo-
zott a versenyzése. Egyszer fent egyszer 
lent. Valahogy így lehetne jellemezni a tel-
jesítményét. Ezen a napon talán rájöttünk 
Győri Dávid ötlete alapján, hogy mit kell 
kezdeni Gergővel a küzdelmei előtti pil-

lanatokban. A jövő választ ad majd min-
denre.

Rohály Linda: Versenyről versenyre fej-
lődik. Még várat az áttörés, de látszanak 
már kedvező jelek, hogy hamarosan siker 
is fogja jutalmazni a fáradozásokat.

Győri Dávid: Saját súlycsoportjában 
egyedüliként vállalnia kellett a nehezeb-
bekkel a küzdelmeket. Első ellenfele (110 
kg) nagy falatnak tűnt még akkor is, ha 
már kétszer is Dávid győzedelmeskedett 
felette. Talán ezeknek a győzelmeknek 
köszönhetően Dávid idő előtt befejezte 
ezt és az ezután következő küzdelmét is. 
Ipponnal nyerte mindkettőt.

Kulcsár Enikő: Gyermeke születése mi-
att függesztette fel sportkarrierjét. Most 
hogy már több ideje van, visszatért a kara-
te világába. Nem rég óta edz rendszeresen, 

de ezért még említésre méltóbb a helyt-
állása. Javítani kell a kondíción és akkor 
rendben lesz minden.

Első helyezést ért el Gémes Gergő, Kul-
csár Gergő és Győri Dávid

A dobogó második fokára állhatott fel Suti 
Georgina, Szabó Hédi és Kulcsár Enikő

Bronzérmes lett: Rohály Linda
Győri Dávid megkapta a legharcosabb 

fiúversenyző különdíjat.
Gratulálok a remek teljesítményekhez!
Köszönjük a Mindszenti és Szegvári 

Önkormányzatnak, valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának támogatá-
sát.

Erdei Sándor
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Kiemelkedő eredmények születtek
a II. All Kyokushin Karate World Cup versenyen!

Július első napján a romániai Buzauban 
megrendezett versenyre 10 ország közel 
300 versenyzője adta le nevezését. A Szeg-
vári Kyokushin Karate Dojo-t Suti Georgi-
na és Szabó Hédi, a Mindszenti Kyokushin 
Karate Klubot Korom Lili és Győri Dávid 
képviselte. A versenyen részt vett még az 
említett települések két kiválósága Német 
Enikő és Gojdár Csanád is. A két évvel 
ezelőtti versenyre történő utazást a mai 
napig emlegetjük. Szerencsére már csak 
mosolygunk rajta. A 21 órásra sikeredett 

túra a minimális komfort nélküli buszban 
mit ne mondjak embert próbáló volt. Az 
idén, akik tehették autóval oldották meg a 
kiutazást úgy, hogy közben a családi nya-
ralással is összekötötték. Az utazás napján 
is meleg volt, de a verseny napjára 44 °C-
ot jeleztek előre. Sejtésünk beigazolódott, 
amikor beléptünk a kondicionáló berende-
zést nélkülöző sport-csarnokba. A csarnok 
mozdulatlan elhasznált levegője nehezen 
elviselhető volt. Rögtönzött alkalmatos-
ságokkal igyekezett mindenki a levegőt 

Egy újabb nemzetközi siker!

Köszönettel tartozunk 
támogatónknak: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Nemzeti Együttműködési Alap 

(NEA)

Dávid felkészülésében 
támogatóként segített 

az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Nemzeti 

Együttműködési Alap (NEA) és a 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat

2017. július 28-29-én a romániai Nagy-
szeben városban megrendezésre került 7th 
IKO KYOKUSHINKAIKAN EUROPE-
AN CHAMPIONSHIP karate versenyen 

a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesületet egy mindszenti fi atalember 
képviselte. Győri Dávid junior kategóriában 
a +75 kg-osok súlycsoportjában nevezett. 

Ez a verseny megint csak nem az ed-
dig megszokott és gyakorolt szabályrend-
szerben zajlott. Az eredetileg egységes 
kyokushin karate világszervezet több mint 
20 szervezetre szakadt. Szabályrendszerü-
ket saját elképzelésük alapján alkották meg 
és ezek néha elég eltérőek. Ezen a verse-
nyen teljes erővel lehetett rúgni a fejvédő-
ben versenyzők fejét és a küzdő idő is több 
volt. 

Dávidnak két ukrán és egy orosz nem-
zetiségű ellenfele volt. Vetélytársai 4, 6 és 
10 kg-mal voltak nehezebbek. Az övfoko-
zatok tekintetében is és valószínű, hogy 
így versenytapasztalatban is Dávid előtt 
járhattak. Ezek ismeretében a 3. helyezés 
igen szép eredmény. Gratulálok!

Köszönettel tartozom egy barátomnak, 
aki ismételten önzetlenül segítségemre si-
etett, hogy Dávid kijusson a versenyre!

Erdei Sándor
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mozgatni maga körül. Ez némi enyhülést 
eredményezett. A leleményesek az alag-
sorba húzódtak. Igaz hogy a versenyt nem 
látták, de legalább nem párologtattak any-
nyit. A két évvel ezelőtti verseny nagyon 
nyomasztó volt a túlzott biztonsági erők 
jelenléte miatt. Idén egy kicsit lazábbak 
voltak ezen a téren a szervezők. A mentő-
söknek nagyon sok dolguk volt, de szinte 
minden esetben helyszíni ellátással meg-
oldható volt a helyzet. Véleményem szerint 
magas szintű volt a tudásuk és kiemelkedő 
lelkiismeretes hozzáállásukért köszönettel 
tartozunk. A bírók is óriási munkát végez-
tek. 10 órán keresztül fáradhatatlanul szin-
te hiba nélkül hajtották végre feladatukat. 
Nekik is jár a köszönet! Az ünnepélyes 
megnyitó után tanítványaim izgatottan 
várták a sorsolási listák kifüggesztését, 
ami alapján tájékozódni tudtak, hogy ki-
nek hány ellenfele lesz. Senki arcán nem 
láttam megkönnyebbülést pl. Lilinek 6, 
Ginának 8, Gergőnek 11 lehetséges ellen-
fele volt.

A küzdelmeket Gina kezdte. A négy közé 
jutásért egy román ellenfelet kapott, aki 
nagyon sokat szabálytalankodott. Több-
ször arcon ütötte és egyszer nagyon csú-
nyán, altesten rúgta Ginát. Tanítványomat 
ez nagyon megviselte, de ennek hatása 
alatt is a győzelemre törekedett. Sajnos el-
lenfelünk azért tudott szabályos techniká-
kat is és az egyik ilyen eltalálta Ginát. En-
nek következtében nem jutottunk tovább. 
Helytállása így is említésre méltó.

Gémes Gergő bemérkőző volt a legjobb 
nyolc közé. Egy másfél fejjel magasabb 
ellenfél nem éppen ideális Gergő számá-
ra, de eddig is megoldott már sok ehhez 
hasonló problémát. Erős ütéseivel még 
az első menetben ippont ért el. Követke-
zett egy Gergő tudásához és fejlődéséhez 
méltó vetélytárs. Az örmény fiúval egy 
„vérre menő” 1 perces küzdelmet vívtak. 
Ha bíró lettem volna és döntenem kel-
lett volna, akkor az örmény fiú győzelme 
vagy döntetlen lett volna az álláspontom. 
A bírók döntetlent ítéltek. Gergőnek fél 
perce volt arra, hogy megfordítsa a bírók 
véleményét. Tanítványom esélyt sem adva 
harcolt. Biztos voltam a győzelemben. Az 
ítélet nagyon rosszul érintett. Nem értet-
tem mit láttam én és mit a bírók! Ha az 
első menetben történik ez, simán elfoga-
dom, de így! Tartottam Gergő reakciójától, 
mert már jó pár alkalommal részesített az 
igazságtalan döntések utáni sírásokban, 
hisztikben és más egyéb megnyilvánulá-
sokban. De most nem történt semmi ilyen 
és az Ő higgadtsága engem is józanságra 

kényszerített. Édesapja mondta – „Végre 
ezt is megértük”. Az egész helyzetet akkor 
értettem meg, amikor a verseny végén az 
egyik bíró együtt örült az örmény csapat-
tal. Lejtett a pálya.

Szabó Hédinek körmérkőzéses rend-
szerben kellett megvédenie két évvel ez-
előtt megszerzett bajnoki címét. Román és 
görög ellenfelei nagyon komoly kihívást 
jelentettek. Hédi jelenleg győzni akarás-
ban sokkal előrébb jár, mint korosztálya 
és ez legyőzhetetlen akadály volt mind 
két ellenfele számára. Hédi ezzel a győze-
lemmel kétszeres Világkupa győztesnek 
mondhatja magát.

Gojdár Csanád vegyes rendszerben kel-
lett, hogy megszerezze az elsőséget. Ez azt 
jelenti, hogy a körmérkőzések után cso-
port elsőként a másik csoport győztesével 
kell a finálét vívnia. Görög ellenfele már 
a kezdés pillanatában felmérte Csanád 
erejét, gyorsaságát és technikai képzettsé-
gét. Nem is ment végig a menet. Csanád 
ipponnal nyert. Természetesen örmény 
ellenfél következett. Két éve már talál-
koztak. Akkor nagyobb volt a különbség 
ellenfelünk javára. Az akkori felmérés jót 
tett a felkészülésben. Elmondások alapján 
teljesen kiegyenlített küzdelem volt. Egy 
hajszál választotta el Csanádot a döntő 
küzdelemtől és a végső győzelemtől.

Győri Dávid idei versenyzése minden 
okot megadott arra, hogy a két évvel ez-
előtti helyezésénél (3) előrébb végezzen. 
Sajnos súlycsoportjába nem érkezett ne-
vezés, ezért magasabb súlycsoportba so-
rolták. Ezt engedélyezi a szabályzat. Dá-
vid szembe nézett egy 93 kg-os 190 cm-es 
barna öves harcossal. Megint egy „Góliát” 
– mondta Dávid. Tanítványom végig szur-
kolta a versenyt. Szorított csapattársaiért 
és segítette őket mindenben. Most neki 
kellett a biztatás. Dávid egy látványos 
küzdelemben egy emlékezetes győzelmet 
aratott. Tette ezt úgy, hogy egy rossz moz-
dulat következtében megsérült. Csak né-
hányan láthatták vagy vehették észre. Én 
egészen közel voltam tanítványomhoz és 
láttam a szemében a fájdalmat és kétségbe 
esést. Hogyan tovább? – gondolhatta ma-
gában. Nagyon fontos pillanat jött el szá-
mára. És mivel volt ideje gondolkozni ez 
így még nehezebb volt. Visszaállt a kezdő 
vonalra. Tovább nem volt kérdés. Győzni 
jött ide! Dávid alkalmazkodott az új hely-
zethez és ez Világkupa győzelmet hozott.

Korom Lili ugyanabban a csoportban 
volt, mint unokatestvére Német Enikő. 
Mindenki szerette volna, ha összejön az 
„álom döntő”, de féltünk is ettől, mert 

jelenlegi helyzetben ez elég kényes terü-
let volt. De a sors is így akarta. Mind a 
két lány megcsinálta a kötelezőt. Enikő 
meggyőzően ipponnal verte ellenfeleit. 
Lilinek rögösebb volt az útja a döntőig. 
A küzdelmei előtt egy órával még rosz-
szulléttel és hányingerrel küzdött. Amit 
ebben a helyzetben meglehetett tenni úgy 
gondolom mindent megtettünk. Behívá-
sa pillanatában sem volt jól, de beállt a 
küzdőtérre. Lili gyorsan vezetéshez jut, 
de leállították a küzdelmet. Felcserélték a 
küzdelmeket. Lili másik ellenfelet kapott. 
Egy erősebbet, aki egy erős fejrúgással 
leterítette Lilit. Tanítványomon látszott, 
hogy megszédült. Biztos, hogy ellenfe-
lünket büntetik, de Lili tudja-e, akarja-e 
folytatni? A bírók kikérik az orvos véle-
ményét, aki megkérdezi Lilit, hogy foly-
tatja-e? Ez a pillanat nagyon fontos volt 
Lili számára. Több történt itt annál, hogy 
Lili feltette a kezét jelezve ezzel, hogy 
készen áll harcolni. Előbb önmagunkat 
kell legyőzni (sokszor), hogy fölül tud-
junk emelkedni ellenfeleinken. Ez a ta-
lálat óvatosságra, nagyobb figyelemre és 
keményebb harcmodorra sarkalta tanítvá-
nyomat. Ennek meg is lett az eredménye. 
Értékelhető találatot ért el és ezzel köze-
lebb került a döntőig. Még egy ellenfél, de 
ki az? – jött a kérdés. Egy apró termetű 
görög lány volt Lili következő ellenfele. A 
tavalyi magyar (?) diákolimpián felfigyel-
tem a néhány nagyon ügyes görög ver-
senyzőre. Közülük következett az egyik. 
Sokan aggódtak érte, de ő gyorsan elosz-
latta a félelmeket. Tanítványom erős moz-
dulatait elviselte, ügyes technikáit pedig 
levédekezte. És közben egyre csak ment 
előre. A hosszabbítás is így zajlott. Az öt-
tagú bírói csapatból három tanítványomat 
látta jobbnak. Lili a döntőben van, és aki 
vele szembe áll az az unokatestvére. A 
verseny utolsó küzdelme következett. A 
döntő Enikő egyértelmű győzelmét hoz-
ta. A küzdelem után a „vesztes” odament 
a győzteshez gratulálni. Viselkedésük 
természetes volt és őszinte. Saját érzéseik 
irányították őket!!! Remélem ezek a tulaj-
donságaik felnőtt korban is elsőbbséget 
élveznek majd. Két magyar lány a dobogó 
tetején! Kimondani is nagyszerű érzés.

Eredményeink összefoglalva: Suti Geor-
gina és Gémes Gergő V. hely, Szabó Hédi, 
Győri Dávid, Német Enikő I. hely, Gojdár 
Csanád III. hely, Korom Lili II. hely.

Gratulálok minden versenyzőnek!
Támogatóink: Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat és a Szülők
Erdei Sándor
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Szkander verseny 13 órától. Mutasd meg milyen erős vagy! 
Nevezési díj nincs. Értékes nyeremények!!! 
Erősemberek versenye 14 órától. Mutasd meg ki a legény a gáton. Versenyszámok: 
- tűzoltóautó húzás 
- bála gurítás 
- hordó cipelés 
- kőgolyó emelés
- gumiforgatás 
- rönk cipelés

Közben látványos bemutatókkal is  
szórakoztatják a nézőket 

15 órától az Európa bajnok szentesi Kiss Bálint 
kötélugró sportegyesület mutatja be műsorát. 
16 órától a szentesi 91-es Rögbi klub tart be-
mutatót. 
17 órától Fűnyírótraktor verseny - ettől lete-
szed a hajad. Ilyet még nem láttál. Ügyességi 
és gyorsasági szakasszal.
17.30-tól Sörivó verseny. 

Minden versenyszámra várjuk  
a jelentkezőket a helyszínen vagy 
telefonszámon a 0630/ 9028467.

Ígérem jó buli lesz! 
Hozd el anyádat is! 

18 órától látványos kaszkadőr show. Tóth József show műsora. 
Sztárvendég: 19 órától Kiss Jenő Magyarország egyetlen IFBB abszolút világbajnoka, 
Mr Univerzum. Testépítő tart bemutatót, majd szemináriumot. 

20 órától Roy és Ádám lép a színpadra. 

21 órától pedig Music Caffe élőzene 
szórakoztatja a vendégeket. 
Lesz étel-ital mi szem szájnak ingere. 
A rendezvény közben szórakozató gyermek 
programok, ugrálóvár és oldalkocsis veterán 
motorral való motorozás. A felnőtteket pedig 
medencés habparty és koktélok várják! Für-
dőruhát mindenki hozzon magával!

A rendezvény szervezője Tóth József. 
Ha kérdésed van, hívj nyugodtan 0630/ 9028467. 

A változás jogát fenntartjuk!

Erősemberek fesztiválja Szegváron!

Ezt érdemes megnézni!

Mindenkit szeretettel várunk 
2017. augusztus 19-én 

szombaton délután 13 órától 
a szegvári sportpályára, ahol látványos, 

 izgalmas versenyeket, bemutatót és  
szórakoztató showműsort láthatnak. 


