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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

KITÜNTETÉSEK AUGUSZTUS 20 ALKALMÁBÓL
Szegvár Díszpolgára kitüntetésben részesült:

Simon András:
Köszönöm…
Mondd sokszor, hogy köszönöm,
akár okod van rá, akár nincs,
ismételd gyakran, mert e szó: kincs.
Talán balga beszéd,
hogy gyümölcs termi a fát,
de egy jókedvű „köszönöm”
életre hívhatja a köszönet okát.
Amiért hálás vagy előre,
- mert hiteddel reméled az feléd hajlik a mennyből,
s lassan majd eléred.

Tégla Ferenc

Tóth László

Szegvárért Emlékérmet kapott:

Nagybata Márta

Vigh Mária

Ez a kicsi szó „köszönöm”,
az Isten virága.
pazarlón hintsd magvát
a gyomlepte világba!

Csongrád megye Kultúrájáért és
Köznevelésért díjat kapott:

Tűzköves Hagyományőrző,
Ismeretterjesztő és Kulturális Alapítvány
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Azonnali belépéssel Csomagolói
álláslehetőség Csongrádon!
Buszjáratok már Szegvárról,
Mindszentről és Szentesről is!
Heti 3-4 munkanap vállalása, 12 órás
munkarendben, 1. hónaptól cafeteria
juttatás!
Hölgyek, férfiak és pályakezdők jelentkezését egyaránt várjuk.
Tel.: +36 20-256-6060.

Felét fedezik!
A kulturális értékek gyarapítása iránt fogékony újságolvasókat tájékoztatom, hogy a
néptánc oktatás 50 évének jeles eseményeiről
képeket tekinthetnek meg a facebook-on „Ös�szefogás egy szép célért” címszó alatt.
Nem ismeri, nem szereti az internetet? Kérje meg gyermekét, unokáját vagy szomszédját.
Nézzék meg együtt. Így a többiek is láthatják
majd, hogy Ön milyen táncos lábú iskolás volt.
Felidézhetik a „régi szép időket.”
Örömmel jelenthetem, hogy az eddigi befizetések (a számlára és az üzletekbe kihelyezett
adománygyűjtő perselyekbe) a szobor árának
már közel a felét fedezik.
Élmény dús nosztalgiázást kíván:
Antal Péter

Családi események

2018. augusztus
(Összeállította: Váradiné Szép Tünde
anyakönyvvezető)

Megemlékezés

Házasságkötés: Kiss Tamás Krisztián hódmezővásárhelyi lakos és Ferenczi Szimonetta,
Alkotmány u. 27. szám alatti lakos; Csatári
Norbert Sándor és Rácz-Szabó Hajnalka, Ady
Endre u. 16. szám alatti lakosok, Szabó Mihály
és Sztojka Natasa, Galamb u. 18. szám alatti
lakosok.
Halálesetek: Barabás Enikő, Kurca u. 1/A
(72 év); Halász László, Kórógy u. 27. (55 év);
Kovács Zoltánné Antal Mária, Mindszenti u.
67. (78 év); Apró Györgyné Siska Mária, Klapka u. 3. (80 év); Apró György Jánosné Végh Julianna, Rákóczi u. 66. (75 év).
Születések: Tihanyi Tibornak és Tulipánt
Mónikának ADRIENN, Lakatos Attilának és
Tomán Teréznek ATTILA VENCEL; Purgel
Lászlónak és Csató Vandának ZITA nevű
gyermeke.
A születési adatokat a Délmagyarország napilapban közöltek alapján írjuk le. 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 félreértéseket, elírásokat

PB gáz

házhoz szállítás

„Nélküled semmi sem olyan, mint régen,
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Fájó szívvel emlékezünk

Nánási Kálmán
halálának 5. évfordulóján.
Gyászoló, szerető családja

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen
elérhetők augusztus 13-án és 27-én hétfőn 1517 óra között a művelődési házban.
A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cikket, személyes megemlékezést, stb. a művelődési ház munkatársai is fogadnak.

Hulladékszállítás

Telefon: +36-20-252-6142

Sárga kuka
(újrahasznosítható hulladék)
Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb: szeptember 19.

szerda 16-19-ig
szombat 10-14-ig

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda
Legközelebb: október 3.

csak telefonos megrendelésre!

PB gáz a napi legkedvezőbb
áron, mindig a piros autóról!

LAPZÁRTA

2018. szeptember 28. (péntek) 17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a következő hónap első napjaiban a szerkesztők összeállíthassák az újságot és mielőbb
megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat továbbra is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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A szegvári Falunapi Fesztiválról
Szegvár Nagyközség Önkormányzata az
idén augusztus 18-19-20-án szervezte meg
a Falunapi Fesztivált a sportpályán.
18-án Csongrád megyei Vadásznap
volt. Az egész napos program ünnepélyes
megnyitóval kezdődött. Meghallgattuk a
Vadászindulót, majd az őzbakot terítékre
helyezték. A megjelent vendégeket Gémes
László Szegvár polgármestere, a Csongrád
megyei Vadászkamara elnöke köszöntötte.
dr. Juhász Tünde, Csongrád megyei kormánymegbízott beszélt a megyei vadászati
mozgalom jelentőségéről, eredményeiről.
Beszédében kihangsúlyozta, hogy Hódmezővásárhelyen már lehetőség van vadászati ügyeket intézni a Rárósi utcai épületben.
Farkas Sándor agrárminiszter helyettes
úr nyitotta meg az eseményt. Beszédében
kiemelte a három év múlva megrendezésre

kerülő Vadászati Világkiállítás jelentőségét. Dr. Kis-Rigó László, Szeged-Csanádi
püspök Isten áldását kérte a vadászokra.
Kitüntetéseket is átadtak ezen a napon.
Hubertusz Kereszt arany fokozatát vehette át Szabó Elemér, a bronz fokozatát
Kovács Imre. Mindketten a Kurca-Szegi
és a Szegvári Vadásztársaság tagjai. Több
évtizedes munkáját ismerték el Kutas Imrének, aki a Szegvári Vadásztársaság tagja. A kitüntetések átadása után solymász,
vadászkutya, kürtös bemutatóra került sor.
Volt íjászat, céllövészet, focimérkőzés. Kiállítást láthattunk trófeákból. A kirakodóvásárban kapható volt vadászati felszerelés
is. A gyermekek ugráló várban szórakozhattak, lovagolhattak, de kutyasimogató és
pancsoló is várta őket. A megyei vadásztársaságok főztek maguknak. A vadászkamara a szegvári szervező vadásztársa-

ságok segítségével pedig 17 őzből főztek
őzpörköltet, melyet ingyen kóstolhatott a
közönség. 18 órától 22 óráig hőlégballonba
szállhattak a gyermekek és felnőttek egyaránt. Több százan próbálhatták ki ezt az
újdonságot. 20 órától a Zaporozsec zenekar élő koncertjére került sor. Majd Horváth Zoli szintetizátoros szórakoztatta a
közönséget hajnali 2 óráig.
Köszönjük Gémes László polgármester
úrnak, a megyei Vadászkamara munkatársainak, a pörköltfőző vadászoknak, Csernákné Bába Eszternek és Rúzs-Molnár
Nellinek, valamint a sok-sok segítőnek
a munkáját. Mindenki nagyon jól érezte
magát ezen a színvonalas megyei Vadásznapon.
Köszönet érte!

Folytatás az 5. és 11. oldalon
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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
délután 15 óráig.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók 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, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712es 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
szeptember 10-14. hétfőtől-csütörtökig 14-18
óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 17-21. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30
óráig
szeptember 24-28. hétfőtől-csütörtökig 14-18
óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
október 1-5. hétfőtől-péntekig 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 8.309.30 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
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell
vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)
Polgármesteri Hivatal
telefonszáma: 06-63-364-800
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
Hivatalban 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
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Telefonszáma: +36-30-230-2205
Posta nyitva tartása
hétfő
8-12
kedd
8-12
szerda
7-12
csütörtök
8-12
péntek
8-12

12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-15 óráig

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő
8-12 12.30-16-ig
kedd
8-12 12.30-16-ig
péntek
8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 0680/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 0663/311-433
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
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.
Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő
8-12
13-17
kedd
8-12
13-17
szerda		
13-17
csütörtök		
13-17
péntek		
13-17
szombat
8-12

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

A Falumúzeum nyitva tartás:
Keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpontokban előzetes bejelentkezés után megtekinthető.
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

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

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

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

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

2018. szeptember

5. oldal

A 3. oldal folytatása

Folytatás a 11. oldalon
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KITÜNTETÉSEK
AUGUSZTUS 20 ALKALMÁBÓL
Szegvár Díszpolgára kitüntetésben
részesült Tégla Ferenc ny. tűzoltó ezredes, olimpikon.
Tégla Ferenc szegvári születésű. Általános iskolai tanulmányait Szegváron
végezte. Tanult vendéglátó és kereskedelmi szakiskolában, majd a szentesi
Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1968-1969-ig a budapesti Testnevelési Főiskolán tanult és középfokú
atlétaedzői, 1968-ban sportszervezői,
1975-ben atlétika szakedzői, 1978-ban
a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán testnevelő tanári, 1986ban a budapesti Testnevelési Főiskolán
sportszervezői, 1989-ben vendéglátó
üzletvezetői oklevelet szerzett. 1992ben tűzoltó tiszti átképzőn vett részt a
BM-nél, tűzoltó őrnagy, sporttiszt lett.
1960 óta sportolt rendszeresen, diszkoszvetőként vált ismertté. A szegvári
születésű Szécsényi József tanítványaként kezdte sportpályafutását.
Sporteredményei a legjobbakat kiemelve: Tizenhat éves korosztályban
1,5 kg-os diszkosszal 56,88 m-rel a világ legjobb eredményét érte el. Vasutas
dolgozók felnőtt Európa Bajnokságán
Leningrádban (1966) 51,12 m-rel 1. helyezés. Ifjúsági Európa Bajnokságon
Odesszában 52,92 m-rel (2 kg) 1. hely.
Ugyanezen évben ifjúsági világrekord
1,5 kg-os diszkossza1 64,86 m, majd
2 kg-mal 56,34 m-rel Országos ifjúsági bajnokságon 1. hely. 1967-1988-ig a
felnőtt atlétaválogatott csapatnak - súlylökésben és diszkoszvetésben - 51 alkalommal volt tagja. Hat alkalommal a
diszkoszvetés felnőtt bajnoka. Négy Európa Bajnokságon indult: 1969. Athén:
6. hely, 1971. Helsinki: 7. hely, 1974.
Róma: 10. hely, 1978. Prága: 9. helyezést ér el. Három olimpián vett részt:
1968. Mexico: 11. hely, 1972. München:
7. hely, 1976 Montreal: 11. helyezés. A
magyar felnőtt rekordot diszkoszvetésben 1968 és 1977 között 6 alkalommal
javította meg. Veterán olimpiákon vett
részt Ausztráliában, Egyesült Államokban, ahol arany és ezüstérmet szerzett.
Szülőfaluját nagyon szereti, büszke fej-

lődésére. Minden változást örömmel regisztrál, amikor hazalátogat.
A Képviselő-testület Tégla Ferencnek a „Szegvár Díszpolgára”címet adományozza 2018-ban az elért kimagasló
sport tevékenysége alapján.
Szegvár Díszpolgára kitüntetésben
részesült Tóth László.
Tóth László Szegváron született.
Agrármérnöki diplomája megszerzése
után Szegváron a Puskin Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben kezdett
el dolgozni, mint növénytermesztési
gyakornok, majd takarmánytermesztési ágazatvezető, ezután pedig növénytermesztési főágazat vezető, 1978-tól a
szövetkezet termelési elnökhelyettese,
1988-től 2014-ig, nyugdíjba vonulásáig
elnöke volt.
Mindig nagy gondot fordított a
szakmai továbbképzésekre. Szakmai
igényessége mind önmagával, mind
kollégáival szemben megnyilvánult.
Munkatársait, mind a vezetőtársait,
mind beosztott szakembereit tisztelte,
becsülte. Rendszerváltáskor levezényelte a privatizációt, azután a megmaradt
vagyonból felépítette az új elveken működő szövetkezetet. Ez a szövetkezet
évekig integrálta a tagok háztáji zöldségtermesztését és értékesítését. 19801989 között két ciklusban független országgyűlési képviselő volt.
Sokat tett a térségben természeti
kincsként megtalálható termálenergia
hasznosíthatóságának érdekében.
1990-ben az első szabadon választott
helyi önkormányzat képviselőjének választották. Több mint 20 éve a Lándortavi Horgászegyesület elnöke. Horgásztársaival sokat dolgozik a természetes
környezet fenntartásáért, megóvásáért.
Alapító tagja lett a Dél-Alföldi Kertészek Szövetségének, a Szentesi Gabona
Szövetkezetnek és a Szegvári Gazdák
Szövetkezetének.
Adakozásaival támogatta és még a
mai napig is támogatja a különböző
egyesületek, sportágak, kulturális te-

vékenységek munkáit. Mindig különös
figyelmet fordított a helyi emberek véradási kedvének fenntartása érdekében.
Ő maga is 72-szeres véradó. Szívesen
adott és ad a növénytermesztéssel, földügyekkel kapcsolatosan szakmai tanácsokat.
Jelenleg nyugdíjasként családi gazdaságban gazdálkodik feleségével.
A Képviselő-testület 2018-ban Tóth
Lászlónak a „Szegvár Díszpolgára” kitüntetést adományozza a fent ismertetett életútja alapján.
Szegvárért Emlékérem kitüntetésben részesült Nagybata Márta szegvári lakos.
Nagybata Márta a hódmezővásárhelyi ipari szakmunkásképző intézet porcelánfestő szakán végzett. Gyakorlati
munkahelye az Agyag- és Szilikátipari Szövetkezet volt. Itt sajátította el az
írókázást, a vésés és festés alapfogásait
és szerette meg egy életre a kerámiát.
Fazekas fesztiválokon, bemutatókon
már több díjat kapott alkotásaiért. 1982ben Mezőtúron részt vett egy kéthetes
alkotótáborban, ekkor volt módja tanulmányozni az Alföld más fazekas központjainak jellegzetességeit. Munkahelyén az a megtiszteltetés érte, hogy részt
vehetett Nagy Béláné népi iparművész
által tervezett agyag kivitelezésében.
Nagybata Márta alkotásai már több
alkalommal kiállításra kerültek a Tornyai János Múzeumban. A kerámiafestő
munkáiból a testvértelepüléseinkből érkező vendégek, dalos találkozók résztvevői is kaptak. A szegvári központi
ABC kirakatát az idén az ő keze munkája díszíti.
A
Képviselő-testület
2018-ban
Nagybata Mártának a „Szegvárért Emlékérem” kitüntetést adományozza a
fent ismertetett munkássága alapján.
Szegvárért Emlékéremben részesült Vígh Mária.
Vígh Mária óvónői képesítése megszerzése után a kórógyszentgyörgyi

2018. szeptember

7. oldal

KITÜNTETÉSEK
AUGUSZTUS 20 ALKALMÁBÓL
tagóvodában kezdett el dolgozni. Diplomáját 1989-ben szerezte. Bár nagyon
fontos számára a hagyományok tisztelete, mégis munkájában állandóan kereste
a megújulás és a változás lehetőségeit.
Rendszeresen képezte magát, elvégezte
a Drámajáték vezetői képzést. Később
szakma specifikus képzéseken szerzett
további módszertani ismereteket, a „Hatékony tanuló-megismerési technikák”
majd a „Tevékenység és személyiségfejlődés” címmel szerzett kompetenciát.
2015-ben egy kísérleti program kipróbálásában is közreműködött, amelynek
a neve: Nyugi Ovi Program.
Aktív tagja a báb szakmai munkaközösségnek, a Kerekerdő bábcsoport tagja. Szegvár közösségi életében is aktív
szerepet vállal. 26 éve tagja a Belevaló Klubnak. A klub kreatív fiatalokból
szerveződött, akik rendezvényeken
arcfestéssel, kézműves tevékenységgel,
kreatív játékokkal szórakoztatják az érdeklődőket.
Megalakulása óta elnökségi tagja a
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egyesületének. Több hagyományteremtő rendezvény, civil kezdeményezés
létrejöttében közreműködött.
Tizedik éve vezeti töretlenül, teljes
elhivatottsággal a „Régész Tábor”-t,
amely hagyományőrző, kézműves gyermektábor.
Több mint húsz éve a Központi Óvodában dolgozik, ahol megszervezte az
„Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások Jövőjéért” alapítványt, annak
elnöke. Az alapítvány jótékonysági báljainak szervezésében is aktívan részt
vesz. Közreműködött több más sikeres
projekt megvalósításában is, amellyel az
óvoda eszközkészlete gyarapodott. Öt
éve vezetője a „Rövidpálca Kör” nevű
csoportnak.
Összességében a település közösségéért, az ifjúságáért és a gyermekekért
végzett kiemelkedő és több évtizede
tartó példaértékű munkájáért részesíti a
Képviselő-testület a Szegvárért Emlékéremben.

A Tűzköves Hagyományőrző,
Ismeretterjesztő és Kulturális Alapítvány
Csongrád megye Kultúrájáért és
Köznevelésért díjat kapott
A Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő és Kulturális Alapítvány
több mint 10 éve aktív Szegvár nagyközség és térsége életében. Célja a település kulturális életének fellendítése, színesítése, a lakosság szabadidős
tevékenységének sokszínűbbé tétele a
település civiljeinek bevonásával. Ennek érdekében az Alapítvány az elmúlt
években több civil szervezet, közösség
életét hangolta össze oly módon, hogy
munkájuk által Szegvár nagyközség
kulturális élete gazdagabbá vált.
Az Alapítvány határon túli magyar
és egyéb nemzetközi kapcsolatokkal is
rendelkezik Szegvár nagyközség Önkormányzatán keresztül oly módon,
hogy a település testvértelepüléseivel
– az erdélyi Parajd-Felsősófalva és a
lengyel Lewin Brzeski – már több éves
kapcsolat áll fenn.
Az Alapítvány a település minden
korosztályával és minden rétegével
foglalkozik, érdeklődési, érdekérvényesítési körök mentén szerveződött
csoportokon keresztül. Az Önkormányzattal együttműködésben a határon
túli kapcsolatok fejlesztése és ápolása
érdekében az Alapítvány különböző
programok szervezésével segít. Több
hagyományőrző, kulturális program
szervezésével a gyermekek lovagoltatásától vagy a néptánctól kezdve az idősebb – akár határon túlról érkező – korosztály részére történő ismeretterjesztő
programok szervezésével elősegíti a
szabadidő hasznos és szórakoztató módon történő eltöltését Szegváron és
környékén. Közreműködik a helyi ren-

dezvények, fesztiválok szervezésében,
mint Tó-Fesztivál, Borfesztivál, Falunap, Fitt nap. Lovagoltatást szerveznek
minden évben, évközben az óvodások
számára, valamint nyáron lovas táborokat rendeznek a helyi Vangel tanyán,
ahol a kicsik és a nagyok egyaránt megismerkedhetnek a lovaglással, lovak
ápolásával, etetésével.
Több civil szervezet részére adminisztrációs hátteret, valamint céljaikkal
összefüggő programok megvalósításához forrás teremtésében, elszámolásban
segítséget nyújt az Alapítvány, ezzel is
elősegítve Szegváron és környékén a
hagyományőrző, kulturális, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, sport illetve
egyéb programok elérhetőségét, színesítését.
Az Alapítvány segítségével sikerült Szegvár központjában egy
fittneszparkot létesíteni, melyet gyermekek és felnőttek egyaránt igénybe
vehetnek.
Az Alapítvány fő céljai a nemzeti
összetartozás erősítése, a nemzetközi
kapcsolatok fejlesztése, a közösséghez
való tartozás, a helyi identitás növelése,
a kultúra terjesztése, a hagyományápolás, az egészséges életmódra nevelés.
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke 2014-től Vajda Gabriella, aki rengeteg időt és energiát fektet az Alapítvány
sikeres működésébe. Az Alapítvány
munkájával hozzájárul a szegvári civil
társadalmi élet megerősítéséhez, rendezvények szervezésével hozzájárul a
kulturális élet fellendítéséhez.
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HIT VILÁG
Teremtő munka nélkül
lehet-e boldog az
ember? – Böjte Csaba
nyárzáró gondolatai

Nem tudom, hogy volt-e valaha ennyi nyaraló, pihenő, üdülő ember a világon, mint most!
Az ember, ha hosszan megy a városokon keresztül, az az érzése, függetlenül attól, hogy
hét elején vagy hétvégén, reggel vagy este keresi fel a főtereket, mintha mindennap nemzeti
ünnep lenne! Az emberek sétálnak, ücsörögnek a teraszokon, beszélgetnek, szopogatják
azt a csésze kávécskájukat ráérősen. Igen, szinte folyamatosan ünnep van valahol, falunapok,
városnapok, koncertek, táborok, fesztiválok,
mindenfelé és mindenféle rendezvények érik
egymást.
Egy fiatal egyetemista mondta, hogy ő a
nyáron járja ezeket a rendezvényeket, és jóformán ideje sincs hazamenni, hogy a hátizsákjába tiszta ruhát tegyen! Néztem ezt a kedves
arcú, szimpatikus, „feldobott” fiatalt, és azon
gondolkodtam, hogy hogyan tudnám elmondani, hogy milyen édes és gyönyörűséges egy jó
tervet megálmodni, megfogalmazni és kitartó
munkával kivitelezni, majd a végén jóleső fáradtsággal hátradőlni, megpihenni és boldog
örömmel csak annyit mondani, hogy Istennek
legyen hála, ez a feladat szépen bevégeztetett!
Nézem a 21. századi gazdag ifjút, félreértés
ne essék, nem irigylem a „gazdagságát”, csak
azon töprengek, hogy vajon tervező, alkotó, teremtő munka nélkül lehet-e igazán boldog egy
ember ezen a földön?
Ahogy a nyegle lányt a szülés édesanyává
teszi, az alkotó, teremtő munka teszi a fiatalt
érett felnőtté, önmagával, a világgal megelégedő, boldog emberré! Szellemed alkotása, két

kezed verejtékes munkája, mindennapi erőfeszítéseid gyümölcse olyan tiszta örömöt adhat
neked, melyet a rozsda nem rághat szét, a moly
nem pusztít el, mely után nincs fájdalmas másnaposság, szégyenérzet a szívedben.
Isten meghívott, hogy társai legyünk a világ
továbbteremtésében! Meg vagyok győződve
arról, és erősen hiszem, hogy arcunk vonásait
Isten képére és hasonlatosságára leginkább a
becsületes munka tudja formálni. A hajtás, a
bimbó, a virág, minden egyetlen célt szolgál, az
életadó gyümölcs létrejöttét. Sajnos oly sokan
megfosztják magukat a gyümölcsérlelés örömétől! Oly szépen mondja Jézus Krisztus: „Én
vagyok a szőlőtőke, ti vagytok a szőlővesszők,
Atyám a szőlőműves!” Igen, a tőke alázattal
átengedi a szőlőfürtök termésének az örömét,
boldogságát az ő drága vesszőinek, a mi mesterünk alázattal átengedi nekünk a világ továbbteremtésének a lehetőségét, azt, hogy a föld
sebeit begyógyítva, egy emberhez méltóbb,
tisztább, jobb világot alkossunk magunknak!
Ő, akárcsak a szőlőtőke a vesszőnek, alázattal
adja az erőt, a lendületet, a bátorságot, csak nekünk kellene élnünk a lehetőséggel, hogy ott,
ahol vagyunk, bölcsen, nagy-nagy szorgalommal, kitartó munkával létrehozzuk a magunk
áldott gyümölcseit!
A ma pedagógusának, nevelőjének talán
legnehezebb feladata megértetni a felnövekvő generációkkal, hogy jó dolgozni, hogy jó
korán kelni és verejtékes munkában elfáradni, jó esténként fáradtan, az eredményeket
számbavéve megpihenni, és a végén Isten segítségét megköszönve, boldogan ünnepelni.
Igen, egészen biztos, hogy boldoggá teszi az
embert, ha szellemi képességeit felhasználva
töpreng és a megismert igazságok, törvények
mentén elkezd alkotni, dolgozni, akár mint becsületes földműves, állattartó vagy népnevelő
tanár, életet mentő orvos, vagy házakat, bölcs
gépeket tervező mérnök! Az igazi nevelőnek a
ma szárnyat bontogató generációkat fel kellene
tudnia szabadítani a becsületes, alkotó, teremtő
munkára, a szárnyalásra, a semmittevő ténfergés fölé való emelkedésre! Korunk legnagyobb
jótevője az lesz, aki sikeresen meghirdeti az
autonómiaharcot a nyegle ténfergés, a parttalan bulizás, a testet-lelket felőrlő „szórakozás”
igájából. Tudom, hogy nem vagyunk rabszolgák, de egy biztos, hogy alkotni, dolgozni jó!
És az is biztos, hogy Isten a terméketlen fügefát megátkozta, és az ki is száradt.

Karitász tábor
Antal Péter gyógyszerész úrnak, a
jószándékú támogatónknak köszönhetően ismét Pálmonostorán táboroztunk augusztus 1314-15-én. A tábor költségeinek támogatását önkormányzati pályázati forrás biztosította, amit
hálásan köszönünk.
Táborunk célja volt, hogy tartalmas programokkal (kézműves foglalkozásokkal, sok-sok
közös játékkal, beszélgetésekkel) tegyünk emlékezetessé az együtt töltött napokat.
A hétfői megérkezés után újra felfedeztük
a terepet, megnéztük, mi változott mióta nem
jártunk itt. Örömmel fedeztük fel a pergola új
burkolatát, és vettük birtokba az új pingpongasztalt is. Köszönet érte!

Kézműves foglalkozásokon üvegeket díszítettünk, gyönggyel dolgoztunk, szép karláncok, virágok, állatkák leltek gazdára a kitartó
munka nyomán.

Szeretettel, Csaba testvér
Forrás: Magyar Kurir

A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre
tevékenységgel felel. – Mérei Ferenc

2018. szeptember
A pergola másik végénél kis szövőkereten
dolgozhattak a gyerekek, két szép kis tarisznya
is készült. Nagy sikere volt a pirográfnak, szinte minden gyermek díszített fakanalat édesanyjának.
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rajzok születtek a Karitász tevékenységéről, és
jó volt látni, hogy a gyerekek érzékeny szívvel
figyelnek a nehéz sorsú emberekre.

Kis természettudósunk, Dani mindig talált
valami érdekeset, hol gyíkot fogott, máskor
siklóval a karján jött a lányok nagy sikoltozásával kísérve, vagy éppen a veszélyes darázspókkal a kezében tartott ismertetőt.

volt a tábor, köszönjük!”. Remélem mindan�nyian megtapasztalták a szerető Mennyei Atya
gondviselő jóságát.
Mi hálás szívvel köszönjük a Jóistennek és
minden segítőnek, támogatónak, hogy együtt
tölthettünk néhány napot. Növekedtünk, töltekeztünk, gazdagodtunk.
Hála Istennek sok embertársunk segítette
munkánkat: volt, aki a gyermekek szállításában segédkezett, egy lelkes támogatónk előkészítette a medencéket, nyársat készített és ezer
apró dologgal könnyítette a tábor indulását. A
Karitász csoport fiatal tagjai közül is többen
jöttek egy-egy napra, hogy segítsék munkánkat. Továbbá voltak jó szándékú segítők, akik
a kézműves foglalkozásokban vagy a kalácssütés során a kemence befűtésében, a kalácsfonás
tanításában segédkeztek. Isten jutalmazza meg
őket bőségesen. Nagyon köszönjük a felajánlott
üdítőket, zöldséget, gyümölcsöt, édességet is.
A gyermekek azt kérték, hogy maradjunk
legalább egy hétig, majd ők főznek, kiszolgálnak bennünket – talán egyszer kipróbálhatnánk…
Szabó Judit

HÍREK – ESEMÉNYEK
Kedden, a hagyományőrzés szellemében
szegvári lakodalmas kalács készült. Minden
gyerek próbálgatta sodorni, fonni a tésztát,
különböző formákat készíteni. Alig vártuk,
hogy pirosra süljön a kemencében, s aztán kiki megtalálja a saját maga által formált darabot.
Kedden délután már fürödni is lehetett a
medencékben, a nagy melegben minden gyerek önfeledten lubickolt. Emlékezetes marad az
esti beszélgetés a szalonnasütő hely körül, ahol
mindenki elmondhatta nyári élményeit vagy
annak hiányát. Nagyon fontosnak és hasznosnak tartottuk ezeket az esti együttléteket, jó
volt figyelni az gyermekek beszámolóját. A tábortűz a rossz idő miatt mindkét este elmaradt,
de a várva várt pillecukor-sütést a következő
nap bepótoltuk.

Szerdán akadályverseny volt a program,
négy állomáson több feladattal kellett megbirkózni a gyermekeknek: mulatságos feladat volt
a Cifra palota dallamára elénekelt kalács receptje, vagy lerajzolni, elmutogatni a paprikás
krumplit vagy éppen a zöldborsó levest. Szép

Kisboldogasszony Egyházközség

Gyönyörűek voltak a tavirózsák… Félelmetes volt a vihar előtti, tanya körül suttogó (vagy
inkább zúgó) fenyves. Sok vidámságra adott
okot az esti zuhanyozás az alig-felmelegedett
vízben. Mindezek kedves emlékek, élmények
számunkra.
Ezekben a napokban finom ételek készültek,
volt minden, mi szem-szájnak ingere, bőven
volt gyümölcs, édesség, enni-innivaló.
Áldással indultunk a táborba és a program
méltó befejezése volt a Nagyboldogasszonynapi ünnepi szentmise, amelyen mindannyian
hálát adhattunk a vidám, tartalmas együttlétért. Ráadásként egy-egy színpompás fagyi
zárta a napot.
Szerintem mindenki megelégedve tért haza
szeretteihez és remélem késő éjszakába nyúlóan mesélte élményeit. A gyerekek írták: „szupi

Szeptember 9. templomunk búcsú ünnepe.
Szentmise 10 órakor kezdődik, melyet községünk szülötte Kovács Sándor atya mutat be, aki
Soltszentimréről jön együtt ünnepelni velünk.
Szentmise után szeretetvendégség lesz a templomkertben. Ezen a vasárnapon reggel fél 9-kor
nem lesz szentmise!
Szeptember 16-án Szent Kereszt felmagasztaltatásának ünnepén a kórógyszentgyörgyi keresztnél délután 3 órakor szentmise lesz. Rossz
idő esetén ugyan ebben az időpontban, a templomban.
Szeptember 22-én (szombat) este nem lesz
szentmise!
Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez évben szeptember 23-án lesz, a szentmise 10 órakor kezdődik. Az érintettek meghívót fognak
kapni. Ha valaki valami oknál fogva nem kapna,
és jubilál ebben az évben, jelezze szándékát a
plébánián személyesen vagy telefonon: 63/364810-es számon hivatalos időben, kedd-péntek:
9-11 óra között.
Október 1-én, elkezdődik a közös rózsafüzér imádkozás a templomban az esti szentmise
előtt. Jöjjünk minél többen együtt kérni a Szűzanya közbenjárását. De szánjunk rá időt, és a
szentmisén is vegyünk részt, a Szűzanya örömére, magunk lelki gazdagodására!
Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyas�szonya, Magyarország Főpátrónája ünnep!
Október 13-án (szombat este) nem lesz szentmise!
Október 14-én kivételesen délelőtt 10 órakor
kezdődik a szentmise!
Rozgonyi Mária

A legtöbb, amit egy gyermeknek adhatunk, gyökerek és szárnyak. - Goethe
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Dr. Papp Miklós: A „tanárbácsi” Krisztus
Krisztus legismertebb ábrázolása, amikor
tanítóként ábrázoljuk. A tanév kezdetén érdemes kicsiknek és nagyoknak, diákoknak,
pedagógusoknak, szülőknek és papoknak is
szemlélni ezt az ikont.
Először is különös erővel hangsúlyossá
válik a tanulás. Ha Krisztus a tanító, akkor
mindenki más tanuló. Az ember alaphelyzete a tanulás. … Csodálatos összefüggések,
magasabbrendű igazságok, nem sejtett mélységek tárulnak fel azok előtt, akik tanulnak,
s nem tompán zakatolják végig az életüket. A
tanulás állandó gazdagodás Isten gazdagsága
felé. A tanév kezdése mindenkit megszólít:
tanulni fontos! Drága diákjaink az iskolában
tanulnak, sok felnőtt felnőttképzésre jár – de
a szervezett kereteken kívül is fontos tanulni,
egy életen át. Az élethossziglani tanulás éberré
tesz, gazdagít, megóv a tévedésektől, alázatra
vezet, összefogásra késztet. A tanév eleji becsöngetés megszólít mindenkit: Te most éppen
mit tanulsz? Mit olvasol? Milyen előadásokat
nézhetnél meg? Életünknek 3 olyan területe
van, amihez érdemes folyamatosan olvasni,
előadásokat hallgatni, képezni magunkat: a
családi életünk, a szakmaiságunk és a hitünk.
Ha évente csak egy-egy könyvet, előadást szánunk ezekre a területekre, akkor már sokat
tettünk gazdagodásunkért, s életünk tönkremenetelének megelőzéséért. A tanító Krisztus
ikonját élethossziglan szemléljük, s élethos�sziglan sürget a tanulásra.
A tanító Krisztus képe felértékeli a tanító
szerepét is. Érezzük már bele magunkat Isten
töprengésébe: „Milyen szakmában lépjek a
földön színre? Kovácsként, pékként, királyként? Isten végül megtiszteli az ácsmestereket,
s ezzel minden fizikai dolgozót, aztán tanító
lesz, megtisztelve minden szellemi dolgozót – de mégiscsak különös módon a tanárokat. A tanárok rendkívül bele tudnak fáradni
a diákok, a szüleik, a társadalom mindenféle
rendetlenségébe. Önbizalmuknak és megbecsülésüknek sokat tud adni, ha a tanítást Isten
szemszögéből nézik. A tanítás tulajdonképpen
a teremtés folytatása. A teremtés valami nyers
elindítása: Isten az ősvizekből felépíti a világot, földből megformálja az embert. A tanítás
ezt a nyers, kialakulatlan embert kapja kézbe,
hogy aztán művelje, nemesítse. Nagyszerű
dolog abba belegondolni, hogy a tanítás a teremtés befejezése ezen a gyermeken! Ő még
nincs kész, ezer jó és rossz irányba alakulhat
élete, valódi létlehetőséget, jobb utakat kínálhatok neki, bármilyen is a múltja, a családi

helyzete, a sebei! Persze itt megfontolandó az
is: a legnagyobb lopás nem az, amikor valakitől pénzt vagy tárgyakat lopok, hanem amikor
az életét lopom meg, amikor a létlehetőségeit
lopom el. A legnagyobb baj nemcsak az unalmas órák, hanem az életlehetőségek ellopása.
Nagy kitüntetés tanárnak lenni, a Teremtő
munkatársának lenni, de mélyrehatóbb lesz a
számonkérés is.
A tanító Krisztus persze nemcsak a szakmaiságra, az élethossziglani tanulásra akar meghívni. Krisztus a szentség, a jóság, a szeretet.
A tanító Krisztus hitre és erkölcsre is meg akar
hívni. Csodálatos a teológia, a hittan, az etika!
Fiatalként és felnőttként, pékként és orvosként
nagyon jó a hitről és az etikáról olvasni, előadást hallgatni, igazságaikról töprengeni. Két
szempont miatt is fontos ez: egyrészt a szakmaiság mindenkit magával sodor, s elfeledkezünk a holisztikus szemléletről, a csúcsmagasságokról. Még igen képzett emberek is csak a
maguk szakmáját olvassák, s félő, hogy csak a
rész-igazságok mozaikköveit csiszolgatják. A
hittan és az etika mindig az egészről szól, az
egész élet és az egész emberiség boldogságáról. Másrészt a keresztény ember is tud önelégült lenni a már elért hittudásban. Ferenc pápa
úgy ránk szólt, hogy Istent ne „háziasítsuk”,
senki ne gondolja, hogy Istent úgy ismeri, mint
a háziasított Buksi kutyáját. A hittan folyamatos tanulása kitágítja az ember istenképét,
egyre többet tud meg Istenről, s egyre többet
sejt meg végtelenségéről. Így az imádsága, az
egyházi élete, az erkölcsössége is egyre nemesebb lesz. Mindezek miatt nagyon komolyan
kell venni az iskolai hitoktatást, erkölcstant, de
a felnőtteknek szóló prédikációt, hitoktatást is.
A tanító Krisztust keresztre feszítették.
Az igazi igazság olykor nem kell, jobban ragaszkodunk a megszokott igazságainkhoz. A
korabeli zsidó népnek, Pilátusnak, Júdásnak
nem kellett az igazi igazság, a maga igazához ragaszkodott mindenki, s tragédia lett a
vége. Minden útszéli, iskolai kereszt komoly
figyelmeztetés: az igazság mindig több, mint
mi vagyunk. Drámai, tragikus tud lenni, ha
nem nyitunk a nagyobb igazságra, ha belemerevedünk az egyszer elért színvonalba, ha nem
tudunk párbeszédre lépni a másként gondolkodókkal, ha önelégülten elfojtjuk a személyes
és a közösségi fejlődésünket, s főleg ha nem
nyílunk meg Isten igazsága felé. Rendkívül
sokszor kérjünk imáinkban: „Taníts meg minket a te igazságaidra!” Isten igazságai olykor
megterhelnek, kényelmetlenek, kihívnak meg-

szokott életünkből – mégis abban van az élet,
a teljesség, a boldogság. Valahogy tanév elején
fel kellene szítani magunkban, hogy könnyen
akarjunk élni, hanem igaz módon. Ha Isten
„az” Igazság, akkor sokat kell hallgatózni előtte, töprengeni, imádkozni, csodálkozni, s ha
kell, gyötrődni. Akik őszinte szívvel kérik és
értelmüket is megfeszítik, azoknak Isten pedagógus módon megadja azokat az igazságokat,
melyekre szüksége van.
A tanító Krisztus ikonjának mindenki felé
van mondanivalója. Ezt a képet érdemes betenni az iskolatáskába, tolltartóba, a tanári
naptárba, de otthonunk falára is, s sokat imádkozni: „Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te igazságaidra!”

Okosan élni – Ha nagy
leszek…
Mi leszel, ha nagy leszel? Ilyen kérdést
tesznek fel néha a felnőttek. Vannak gyerekek, akiket korán foglalkoztat ez a dolog,
bizonyos szakmák tetszenek nekik, tudnak
már róluk egyet s mást, és ilyenkor azt válaszolják, hogy „mozdonyvezető leszek”
vagy „doktornéni leszek”. Persze, még nem
lehet tudni. Sok minden megváltozhat addig. Iskolába járunk, és az iskola többek
között arra való, hogy az évek során kiderüljön, milyen képességeink vannak, mi az
erősségünk, mihez van kedvünk. Ezek tudatában valamivel könnyebb lesz majd eldönteni, milyen szakmát válasszunk és mit
dolgozzunk majd a felnőtt életben.
De akármelyik foglalkozásunk is lesz,
egy a fontos: hogy rendes emberek legyünk.
Ki a rendes ember? Aki Jézus tanítása szerint él: becsületes, tisztel másokat, lelkiismeretes, igazmondó, segítő, betartja az ígéretét. Olyan ember, akivel jó együtt lenni,
játszani és dolgozni, jó barátnak, szomszédnak, munkatársnak. A rendes embereknek
köszönhetően jó a világ.
Legyünk rendes emberek! – de először
rendes gyerekek, és hasonlókat válasszunk
barátnak is. Nekik köszönhetően a jó felé
fogunk fejlődni, és mi is a jó felé segítünk
másokat.
Forrás:
Mária Rádió Magazin, szeptember

2018. szeptember
A 3. és 5. oldal folytatása

A szegvári Falunapi
Fesztiválról
Augusztus 19-én Parasztolimpia címmel sportdélutánra került sor, ahol tréfásügyességi sport programokat szerveztek.
Volt szkander verseny, a hölgyeknek vizes birkózás, melyet a fűnyíró-traktorosok ügyességi vetélkedője követett. Volt
nindzsa olimpia is. Sok fiatal kipróbálhatta ügyességét, bátorságát bebizonyíthatta.
A legügyesebb nindzsa címet ifj. Gémes
László nyerte el. Megrendezték az erős
emberek versenyét is – akiknek különböző,
speciális feladatokat kellett megoldaniuk.
Körbálát gurítottak, kockabálát pakoltak,
gumicsizmát dobtak. Még kismalacfogó
verseny is volt. Láthattunk karate bemutatót
is Erdei Sándor növendékeinek a közreműködésével. Egy humoros zeneszám zárta a
parasztolimpiát. Gémes László polgármester úr és Tóth József erősember egy remek
show műsorral lepte meg a nagyszámú közönséget. Hatalmas sikert arattak. Az egész
estébe nyúló programot Tóth József erős
ember szervezte, segítették a munkáját a
Polgármesteri Kabinet dolgozói is. Ezen a
délutánon is lovagolhattak a gyermekek a
Tűzköves Alapítvány tagjainak a segítségével, majd az ugráló várat is ingyen használhatták. 21 órától sztárvendég a Kredenc
együttes volt. Mulatós slágereikkel megtáncoltatták a közönséget. Természetesen nem
maradhatott el a diszkó sem. Big Bill hajnalig szórakoztatta a táncos lábú fiatalokat.
Köszönjük az egész napos élményt!
A Szegvári Falunapok ünnepség sorozat augusztus 20-án zárult. A Tekeházban
a 9 éve elhunyt Lukács István sporttársra
emlékeztek. Szank, Gyula, Szentes és Szegvár képviseltette magát az emlékversenyen.
Köszönjük az SZTSE vezetésének a szervezőmunkáját. Délelőtt került sor a már hagyománynak számító futó versenyre is, melyet Erdei Sándor bonyolított le. Közel 30-an
futottak. Sok kisgyermek is részt vett ezen a
délelőtti versenyen. A főző versenyre 3 csapat nevezett be. Finomabbaknál finomabb
ételeket készítettek. A lovas felvonulásnak
nagy sikere volt. Kórógyszentgyörgytől a
sportpályáig vonultak a lovaskocsik és a lovasok. Köszönjük Bárány Brigitta és Pölös
Attila szervezőmunkáját. Délután Gajda

11. oldal
Erika védőnő cukrot és vérnyomást mért, a
Belevaló Klub tagjai arcot festettek, a Szép
Öregkor Nyugdíjas Egyesület tagjai pedig
fánkot sütöttek. Köszönjük a munkájukat.
Az NRG Tánciskola és a Szilver TSE tagjai
fergeteges bemutatót tartottak. A Dobbantó
Néptáncegyüttes is ropta a táncot. Köszönjük Vass Márta, Szatmári Nagy Szilvia,
Magyar Nóra és Magyar Imre felkészítők
munkáját. A Csigaduó együttes egy órán át
szórakoztatta a gyermekeket. 18 órakor sor
került az ünnepi műsorra, a kenyérszentelésre és a kitüntetések átadására. Az ünnepség rangját emelte, hogy a testvértelepülés,
a lengyelországi Lewin Brzeski delegációja
is részt vett a megemlékezésen.
Lewin Brzeski és Szegvár plébánosa
megszentelték az új kenyeret, majd Gémes
László polgármester úr megszegte azt, s ezt
követően ünnepi beszédet mondott.
Farkas Sándor, a térség országgyűlési képviselője, agrárminiszter helyettes is
méltatta az ünnep jelentőségét.
Ezután kitüntetések átadására került sor.
Itt adták át a „Csongrád megye Kultúrájáért
és közneveléséért” díjat a Szegvári Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális Alapítványnak, melyet Ádók János,
a Csongrád megyei Közgyűlés alelnöke
nyújtott át Vajda Gabriellának, a szervezet
vezetőjének.
Farkas Sándor és Gémes László adta át a
Szegvár Díszpolgára címeket:
Tégla Ferenc, háromszoros olimpikonnak
és Tóth László, agrármérnöknek.
A Szegvárért Emlékérmeket Gémes
Lászlótól vehette át Nagybata Márta kézműves, kerámiafestő és Vígh Mária óvónő.
Az ünnepi műsor után következett a
Desperádo és az ABBA Sisters együttes
fellépése, majd a Tóth József Kehely Söröző
tulajdonosa és a Gyenes Kft által szponzorált tűzijáték, valamint az ajándéksorsolás.
A kondorosi Reláció zenekar bálja zárta a
háromnapos falunapi fesztivált.
A lengyelországi Lewin Brzeskiből érkező delegáció tagjai 5 napot töltöttek el
Szegváron. Részt vettek a 3 napos rendezvényen. Ellátogattak a szomszédos városokba is. Köszönjük Gémes Lászlóné, Vajda
Gabriella és Szabó Elemér segítségét, akik
a vendéglátásukban és a programszervezésben tevékenyen részt vettek.
Köszönjük az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Kabinet, a Falufejlesztő

KFT dolgozói, Szegvári Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális
Alapítvány, a Polgárőrség, a Rendőrség,
civil szervezetek, egyesületek, magán személyek, Kurca TV, fotósok, hangosítók,
tombolaárusok, színpadi dekorációkészítők
segítségét és az együttműködését. A fellépő csoportok szép, színvonalas előadását.
A Kurca-szegi Vadásztársaság és a Szegvári Vadásztársaság, valamint a Csongrád
megyei Vadászkamara szervezőmunkáját.
Nélkülük nem lett volna ilyen sikeres a
kb.3000 ember által látogatott 3 napos falunapi fesztivál.
Legnagyobb támogatóink voltak:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Gyenes Kft
Tóth József Kehely Söröző
Ternai Kft
Örülünk, hogy velünk tartottak!
Köszönettel a szervezők nevében:
Lukács Istvánné alpolgármester

Egészséges élet
felé terel minden
korosztályt: a szentesi
Pólyáné Téli Éva az
érmeit is feláldozza a
gyerekek öröméért
Szentesen a gyerekeknek a fantasztikus hangulatú tornaversenyek, az idősebbeknek pedig az éremhalmozó úszóközösség ugorhat
be elsőként Pólyáné Téli Éva nevéről, akinek
első számú küldetése az egészségmegőrzés.
Utóbbi szót be is tette a Kurca-parti szenior úszók egyesületének nevébe, a ,,delfinek”
titkáraként pedig kortársakat inspiráló eredményekért dolgozik.
– Sportrovatunkban rendszeresen hírt adunk
a Szentesi Delfin Egészségmegőrző SC úszóinak eredményeiről. Akad belőlük bőven, sorra
nyerik a korosztályos érmeket, legutóbb az országos bajnokságon 33 aranymedállal bővítették a Kurca-parti kollekciót, amihez ki tudja,
mennyi vitrinre lenne szükség. Amiről viszont
még nem esett szó: hogyan alakult ki ez a szép
hagyományokkal rendelkező közösség?

Folytatás a 12. oldalon
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Öröm volt számára a tanítás.
Pólyáné Téli Éva
nyugdíjasan is aktív lesz.
Fotó: Frank Yvette
– Barátaim elcsábítottak egy szenior versenyre, és azonnal magával ragadott a közeg. Főleg az fogott meg, hogy az indulók
tele voltak tervekkel és tenni akarással,
mentális és fizikai értelemben is fittek. Ennél pedig nincs is fontosabb. A társadalom
hasznára válhat minden ember 80 vagy 90
évesen is, ha egészségesen él. Épp ezért tettük a nevünkbe az egészségmegőrző szót,
ez a cél az elsődleges. Az csak egy plusz,
ha valaki versenyezni is akar. Nálunk nem
is kényszer ez, vannak olyan tagjaink, akik
csak hobbiszinten úsznak. A lényeg, hogy
egészségesen élnek. 1993-ban alakultunk,
akkor még a helyi szenior vízilabdázók égisze alatt, 2000-ben pedig önálló sportegyesületté váltunk. Ennek a klubnak vagyok a
titkára, illetve a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének elnökségi tagja.
– Idén többször elismerték a szervezői munkáját, a szentesi sportéletben meghatározó
szerepet tölt be, és nem csak az úszásban.
– Kellemes meglepetés volt, hogy tavas�szal díjazott a Magyar Diáksport Szövetség.
Most megyek nyugdíjba, 43 éven át voltam
testnevelő tanár a Szegvári Forray Máté Általános Iskolában, ahol a torna és röplabda
iránti szeretetemet ragasztottam a diákokra, illetve a tanárok munkaközösségi vezetőjeként is tevékenykedtem Szentesen és
környékén. Ezt díjazta a szövetség. Büszke
vagyok, hogy idén 28. alkalommal rendez-

tük meg a Forray Tornát, ilyenkor 250 tornászgyermek méri össze tudását. Volt, hogy
350-en is jöttek, sőt, most is sokkal több a
jelentkező, de a katasztrófavédelem kérte,
hogy maximalizáljuk a létszámot.
– A sporton keresztül mire tanította a gyerekeket?
– Az egészséges életmód mellett a kitartásra és a fegyelmezettségre. Ha ezt megtanulják, már örülök, mindegy, milyen
eredményeket érnek el. Persze azért büszke
vagyok arra is, hogy olyan tornász is kikerült az osztályaimból, aki jelenleg edzőként
válogatottakkal foglalkozik a sportágban. A
röplabdában is akadtak sikereink, korosztályos országos elődöntőben is szerepeltünk.
De a lényeg a sport szeretete.
– A szenior úszók idei országos bajnokságának szervezői kiemelkedő tevékenységéért Önzetlen munkáért díjjal is jutalmazták,
és emellett komolyan veszi a sportot is, a
„delfinek” egyik legeredményesebb úszója,
tavaly örökös bajnoki címet is kapott. Hogy
csinálja?
– Nem unatkozom, az egyszer biztos, és ez
vélhetően a nyugdíjba vonulásommal sem
változik. Nagy öröm a szervezői munka, a
sport pedig fitten tart hozzá. Az eredményeimet viszont nem tartom számon, körülbelül 150 bajnoki címem lehet, pontosabbat
nem tudok mondani. Ráadásul nincs is meg
minden aranymedálom. Ezeket sokszor továbbadom olyan diákoknak, akik elérnek
egy bizonyos teljesítményt, így egy érem
kétszer is örömet okozhat.
– Sokat tesznek ezekért az érmekért, nemzetközi szinten is.
– Ezzel is inspiráljuk nyugdíjas kortársainkat. Szeptemberben a szlovéniai Európa-bajnokságon is 11 versenyző képviseli
Szentest, a tavalyi budapesti vb-n pedig a
szentesiek közül Venczel Kincső világbajnok lett. Szerencsére sok nyugdíjas jár le
Szentesen az uszodába, és az ilyen eredmények is motiválják őket. Egyre komolyabb
a lelkesedés, hiszen hiába a nagy távolság,
jövőre a dél-koreai világbajnokságra is többen ki akarunk jutni, majd a 2020-as budapesti kontinensviadal egy újabb ünnep
lesz számunkra. A legfontosabb a részvétel, a hangulat, ezek az események óriási
dzsemborik. Nem a dobogósokról szól, hanem mindenkiről.
Papós Tamás - Délmagyarország

90 éves
Németh Ferencné
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
nevében Lukács Istvánné alpolgármester
köszöntötte Németh Ferencnét 90. éves születésnapja alkalmából 4 gyermeke, 5 unokája és 9 dédunokája körében, Iskola utcai
otthonában.
Boldog, egészségben gazdag nyugdíjas
éveket kívánunk Rozika néninek!

2018. szeptember
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Hangverseny
Kisboldogasszony napjához közeledve
szellemileg felemelő, nyugtató egy órát
tölthettünk el katolikus templomunkban
Nagy János orgonaművész hangversenyén.
A közel 100 fő hallgatóság elmélyült a zene
hangjaiban, a remek akusztikájú templomban a felhangzó dallamok magával ragadtak bennünket. Meg is értettük a zenét, mert
Nagy János minden darab előtt elmondta a
mű keletkezésének történetét, felhívta figyelmünket egy-egy hang, dallamsor jelentésére.
Andor Csilla hangja egy ének erejéig betöltötte a teret. Szép volt hallani a mély, bársonyos hangú éneket.
A hangversenyhez egy új látványosság
társult. A technika segítségével láthattuk is
az orgonánál történteket egy kivetítőn.
A résztvevők a felújításra váró orgona javára adakoztak.
Kosztolányi Sándorné

KÉZMŰVES TÁBOR
2018
A Szegvári Egyesített Közművelődési és
Muzeális Intézmény művelődési háza 2018ban is megszervezte Kézműves (és egyéb)
Táborát, 36 gyermek igen aktív részvételével.
A már hagyományossá vált kézműves varázslatokat (melyek közül e sorok írójának
mindössze a gyöngyfűzést és a csillámtetkót sikerült megjegyeznie, mert ennyire
ügyes) ezúttal csupán délelőttönként művelték a táborozók, ebéd után kisebb-nagyobb
kirándulásokkal próbáltuk érdeklődésüket
fenntartani, energiaszintjüket pedig valamelyest csökkenteni (az előbbi sikerült, az
utóbbi nem).
Voltunk (többször) fagyizni, Vass Laci
bácsiéknál madárlesen (a férfi házigazda
orgánuma rendkívüli módon emlékeztetett
egy decemberi látogatóéra, de nyilván csak
képzelődtem), sorversenyeztünk a múzeumunk udvarán, és egy egész napot töltöttünk el Szegeden, a Szent-Györgyi Albert
Agórában, ahol igen változatos programokat (és pizzát) szerveztek nekünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult táborunk sikeres megrendezéséhez!
Pöszmet Zsolt

2018. szeptember

Grecsó Krisztián:
Tanár, csupa
nagybetűvel
A Hozzá hasonló, nagyszerű tanárok
most is vannak, csak a világ fakult ki körülöttük. A mai nagyok alig látszanak, mert
szürke, szegény és lelakott itt minden, a
jó szó nem valuta, a szellemességhez szív
kellene, a tudáshoz meg alázat. És ezekből
éppen nincsen raktáron.
Talán ez lehet az oka, hogy nem tudom
eldönteni, a nosztalgia vagy a kétségbeesés írta át az emlékeimet, ezért vagyok
szirupos, ha a régi gimnáziumomra gondolok. És mostanában, amikor a tanároknak, a Tanítanék Mozgalomnak szurkolok,
hogy ne fáradjon el a tiltakozás, mindig
a katedrás öreg épület, meg, és mondjuk,
Aradi tanár úr jut az eszembe. TEACHER,
ahogy mindenki nevezte, csupa nagybetűvel.
Mert aki arra adja a fejét, hogy másoknak emelje fel a tudatát, tegye egyenesbe
az életét, annak a nevét és titulusát, ahogy
a gittegyleti választmány is meghatározta,
csupa nagybetűvel kell leírni. És a jó tanár ilyen: minden lelki és szellemi erejét
arra áldozza, hogy mások gyarapodjanak
belőle, mindig fűti a világot, mint valami
örökös hősugárzó. És vissza talán évtizedek múlva kap valamit, ha egyáltalán, egy
hálás tekintetet, egy daliás karrier élménymorzsáit az osztálytalálkozó elröppenő estéjén, egy közepes étterem dermedt sültes
tálja mellett.
De nem is ez a legfontosabb áldozat,
hiszen, aki tábla elé áll, ezt tudja. De azt
talán csak az évekkel veszi észre, hogy a
TANÁR sosem civil, sohasem csak úgy
van, mint mások. Nem sétálhat, kávézhat,
kapálhat szabadon, nem létezik a hivatásától függetlenül, a nagybetűs foglalkozásoknál (és azért még vannak ilyenek),
minden mozdulat, tekintet, félrenézés beszédes. A TANÁR élete példa, mindene eladó, és mindene elvihető: az ideje, humora, a friss tekintete, a ránctalan arcbőre, a
családi nyugalma. Minden azért van, hogy
éhes, hálátlan kamaszok dúlják fel, rabolják ki, éljék fel.

15. oldal
Egy közülük, Aradi Miklós majdnem
hetvenéves volt, amikor elvállalt minket.
Mi, elsős gimisek persze nem értettük,
hogy ez mit jelent, természetesnek vettük
elegáns, könnyed mozdulatait, sportos eleganciáját. A rendszerváltás éve volt, nem
tudtuk, hogy polgári műveltsége, stílusa,
világszemlélete hogyan viselte a Kádárkorszakot, és persze azt sem, hogy mit
gondol az új világról. Ahogy a példaképpé nemesedő tanárokhoz illik, bár folyton
tanult és fejlődött, értékeiben ugyanaz
maradt. Nem beszélt emberségről, polgárságról, tartásról, hanem úgy viselkedett:
emberséges volt és talpig becsületes. Hat
nyelven beszélt felsőfok felett, háromból
(angol, német, orosz) diplomája is volt,
spanyolul, franciául és olaszul csak nagyon jól beszélt, görögül és tótul – békéscsabai születésű volt, a szlovák csak úgy
ráragadt – középfokon.
Látom magam előtt, ahogy teker a Körös-torokra, el a Batsányi János Gimnázium rokokó épülete mellett, és azt hiszem,
más miatta a város, a levegő, a környezet,
mások azok, akik látják. Mert a tudás és
a tudásszomj egy csoda, tanulni olyan
élmény, mint szeretni, mint azt ölelni,
aki hitünk szerint mindig csak ránk várt.
Mert, ahogy nem is olyan régen még emlegették, „a művelt fők” közösséget építenek, bennük, általuk él a nemzet, mert
magyar polgárnak lenni, bármennyire is
félrevezetőek a mai tapasztalatok, nem azt
jelenti, hogy a magunk és családunk gyarapodására ellopunk mindent, ami a hazáé. A felelős polgári létet, a magyarságot
házi felolvasásokon, iskolai koncerteken,
tanulmányi versenyeken, kiskonyhában
tartott fizikakorrepetáláson lehet magunkba szívni, megtanulni, azoktól, akik ebben
előttünk járnak, és akiknek van ereje ezt
átadni. TANÁR úr miatt azért volt más a
város, mert muszáj volt adnia magára. Ő
mint Eötvös-kollégista szívta magába a
nyitottságot, a toleranciát, az európaiságot,
és áradt belőle, világított, ragyogott. De
ehhez persze a város is kellett. Az, hogy
a magyar vidék, a kisvárosok ne magukra hagyott, szürkülő, szegényszagú helyek
legyenek, hanem olyan világok, ahol még
van gimnázium, benne tanuló, ahol a tekintély szóról nem a pöffeszkedő, harácsoló földesúr jut az eszünkbe. Ahol a könyvesboltban ott az új Spiró, mellette a helyi
alkotók éves antológiája, ahol gyerekoperát rendeznek az énektagozatosok, színi

előadást a gimnázium tornatermében, ahol
a mondat a fontos, a hang, az ismeret, ahol
nem fortélyos félelem igazgat, hanem a tehetség. És nem csak az oligarcha gyereke
juthat el Oxfordba, és ha a Csongrád-alsói
lurkó is eljutott, akkor van kedve és lehetősége hazajönni.
Az előttem járó generációknak és persze
nekünk is, tucatnyi TANÁR-unk volt. És
bizonyosan a mostaniaknak is van vagy
lenne, lehetne. Olyan is, akinek szelleme
az iskola falain kívül is élményt, erőt ad az
embereknek. Nem tudom, ötletem sincs,
mit kellene tenni, hogy újra látsszanak is.
Megjelent a Vasárnapi Hírek 2016. május
07.-i lapszámban
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