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LAPZÁRTA
2019. augusztus 30. (péntek) 

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

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.

Tizenkét 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 12. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

Családi események
2019. július

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Móritz Zsolt és Fábián Ka-
talin, Esze Tamás utca 2. szám alatti lakosok.

Halálesetek: Gál Józsefné Ferenczi Margit 
Katalin, Árpád u. 11. (78 éves); Magyar Sán-
dorné Hegyi Mária Julianna, Rozmaring u. 25. 
(93 éves); Baráth Ferenc, Dr. Bartucz L. u. 23. 
(74 éves); Héring Károlyné Varga Erzsébet, 
Galamb u. 13. (76 éves); Ágoston Mihály, Rá-
kóczi u. 72. (79 éves); Vigh József István, Isko-
la u. 38/A (77 éves).

Születés: Dancsik Jánosnak és Tomcsányi 
Borbála Rozáliának NIMRÓD JÁNOS; Bézi 
Norbertnek és Purgel Nóra Máriának VERO-
NIKA nevű gyermeke

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

személyesen elérhetők hétfőn 15-17 
óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes megem-
lékezést, stb. a művelődési ház mun-
katársai is fogadnak. 

Köszönetnyilvánítás 
„Elmentél tőlünk, nem látunk többé,

De szívünkben itt leszel mindörökké.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, aki szerettünk

id. Ágoston Mihály

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló felesége és családjai

Megemlékezés
„Búcsúzó lemezed szól és gyertya 

lángja ég,
felidézem közös életünk sok szép 

emlékét.
Gyermekeidben, s unokádban tovább él 

drága lényed,
ez ad most, s a jövőben erőt, 

reménységet arra, 
hogy szívünkben élsz, örökké,

nem feledünk Téged!
Isten adjon békés, 

örök nyugodalmat Neked.”

Soha el nem múló szeretettel, fájó 
szívvel emlékezünk drága szerettünk

Lukács István

halálának 10. évfordulóján

Szerető családja

Rajki Miklós: 
Lélek

A léleknek nem kell pénz,
A lélek mindig valami szépet remél.

Kell neki mindennap a pillanat,
Amikor valami szépet befogad,
És felerősítve sugározza tovább,
Hogy szebb legyen tőle a világ... 

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb augusztus 21.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda

Legközelebb: szeptember 4.
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2000. évi I. törvény 
Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról

A nemzedék, amely-
nek megadatott, hogy 
a történelmet tagoló 
évezredek egyikéből 
átléphessen a másikba, 
egyaránt pillant a múlt-
ba, hogy számvetést ké-
szítsen a nemzet elmúlt 
ezer esztendejéről, s a 
jövőbe, hogy felkészül-
jön a következő évez-
redre.

Ezer évvel ezelőtt 
első királyunk, Szent 
István megkoronázásá-
val a magyar nép a keresztény hitben egye-
sült Európa népeivel. Azóta Magyarország 
a keresztény Európa szerves része. Ez 
biztosította a magyarság fennmaradását 
és évszázadokon át betöltött meghatározó 
szerepét. Magyarország ma is Szent István 
államalapító művén nyugszik.

István király műve nyomán virágzó ál-
lam alakult ki a Kárpát-medencében. A 
magyar állam az évszázadok során, fel-
tartóztatva a Nyugat elleni támadásokat, 
hozzájárult a keresztény világ fejlődésé-
hez. Az eltelt ezer év alatt kialakítottuk 
a magunk összetéveszthetetlenül egyéni 
kultúráját, amely egyszersmind elválaszt-
hatatlan része az európai nemzetek sokszí-
nű közösségének.

A magyar állam és a magyar nemzet 
Szent István látnoki személyisége, iste-
ni gondviselésben bízó küldetéstudata és 
vasakarata révén vált alkalmassá arra a 
történelmi szerepre, amelyet ezer éven 
keresztül betöltött. A keresztény hit felvé-
tele és a keresztény állam kiépítése tette 
lehetővé, hogy a magyarság visszaverje 
a létére törő támadásokat, hogy ne csak 
győzelmeiben, de a hódoltságok, megszál-
lások, feldarabolások és diktátumok idején 
is megőrizze erkölcsi tartását, és túléljen 
öröknek hitt, hódító birodalmakat.

A Szent Korona a magyar állam foly-
tonosságát és függetlenségét megtestesítő 
ereklyeként él a nemzet tudatában és a ma-
gyar közjogi hagyományban.

Az államalapítás ezeréves évfordulója 
alkalmából Magyarország méltó helyére 
emeli a Szent Koronát, és a nemzet múzeu-
mából a nemzetet képviselő Országgyűlés 
oltalma alá helyezi.

Ezért az Országgyűlés - tekintettel Szent 
István államalapítására és a Szent Korona 
kiemelkedő történelmi jelentőségére - a 
következő törvényt alkotja:

1. § A Szent István-i államalapítás a 
magyar történelem meghatározó sorsfor-
dulója, ezért emlékét az Országgyűlés e 
törvényben megörökíti.

2. § (1) A Szent Koronához tartozó jel-
vények

a) a királyi jogar,
b) a koronázási palást,
c) az országalma,
d) a koronázási kard.
(2) A Szent Koronát és a hozzá tartozó 

jelvényeket - a koronázási palást kivételé-
vel - az Országgyűlés épületében őrzik.

(3) A koronázási palást őrzési helye a 
Magyar Nemzeti Múzeum.

3. § A Szent Koronát és a hozzá tarto-
zó jelvényeket - az őrzés helyéül szolgáló 
épületre irányadó látogatási rendnek meg-
felelően - bárki megtekintheti. A megte-
kintést a nemzeti ünnepeken ingyenesen 
kell biztosítani.

4. § (1) A Szent Koronának és a hozzá 
tartozó jelvényeknek a védelmére és meg-
óvására, valamint a velük kapcsolatos in-
tézkedések megtételére az Országgyűlés 
Szent Korona Testületet (a továbbiakban: 
Testület) hoz létre.

(2) A Testület az (1) bekezdésben emlí-
tett feladatai körében 

a) dönt a Szent Korona és a hozzá tartozó 
jelvények őrzési helyéről, ha annak szük-

ségessége felmerül,
b) kezdeményezi a 

Szent Korona és a hoz-
zá tartozó jelvények ál-
lagának megóvásához, 
helyreállításához szük-
séges intézkedéseket az 
arra jogosult hatóság-
nál,

c) ellenőrzi a Szent 
Korona és a hozzá tarto-
zó jelvények megóvásá-
ra vonatkozó előírások 
folyamatos megtartását,

d) hozzájárulást ad a 
Szent Koronáról és a hozzá tartozó jelvé-
nyekről hiteles másolat készítéséhez,

e) hozzájárulást ad a Szent Korona és a 
hozzá tartozó jelvények tudományos vizs-
gálatához.

(3) A Testület a (2) bekezdésben említett 
feladatait az érintett tudományágakat kép-
viselő szakértők bevonásával látja el.

5. § (1) A Testület tagja a köztársasági 
elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés 
elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a 
Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 
A Testület elnöke a köztársasági elnök. A 
Testület elnökének akadályoztatása esetén 
az elnöki feladatokat a Testület korelnöke 
látja el.

(2) A Testület szükség szerint, de leg-
alább évente egyszer ülésezik. A Testület 
ülését az elnök hívja össze. Az ülés akkor 
határozatképes, ha a Testület legalább há-
rom tagja jelen van. A Testület a döntéseit 
egyszerű többséggel hozza.

(3) A Testület - feladatkörében hozott 
- döntései a Szent Koronával és a hozzá 
tartozó jelvényekkel kapcsolatos vagyon-
kezelői feladatokat ellátó szervezetre köte-
lezőek.

(4) A Testület tagjai díjazásban nem ré-
szesülnek.

(5) A Testület a működésének részletes 
szabályait maga állapítja meg.

6. § Ez a törvény a kihirdetése napján 
lép hatályba.. 
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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 +36-30-
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 5-9. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
augusztus 12-16. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
augusztus 21-23. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
augusztus 26-30. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 2-6. 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 8.30-
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 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)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

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 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
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszámai:
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 
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: 06-40/922-
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

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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

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.

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

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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Forrás: megjelent az Óvodai Nevelés c. folyóiratban
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Választás
A Köztársasági elnök 2019. október 13. 

napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választá-
sát. Az ezzel kapcsolatos igazságügyi 
miniszteri rendeletből (19/2019. (VII. 
29.) IM rendelete) idézzük a legfonto-
sabb tudnivalókat:

2. A választási bizottságok 
3. § A helyi választási bizottság három 

– az egy szavazókörrel rendelkező tele-
pülésen öt – tagját és legalább két pótta-
got a települési önkormányzat képvise-
lő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 
1-jén 16.00 óráig választja meg. [Ve. 23. 
§]

4. § A választási bizottság megbízott 
tagját legkésőbb 2019. október 4-én 
16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § 
(2) bekezdés] 

5. § A szavazatszámláló bizottságot a 
helyi választási iroda vezetője legkésőbb 
2019. október 10-én a póttagok közül a 
szükséges számban további tagokkal 
egészíti ki, ha az átjelentkező választó-
polgárok vagy a mozgóurnát igénylő vá-
lasztópolgárok száma azt indokolja. [Ve. 
24. § (3) bekezdés] 

4. A névjegyzék 
9. § Azt a választópolgárt, aki a Ve. 

88. § d) pontja szerint legkésőbb 2019. 
október 9-én 16.00 óráig kérte, hogy 
akadálymentes szavazóhelyiségben sza-
vazhasson, és akinek a lakcíme szerint 
kijelölt szavazóhelyiség nem akadály-
mentes, a helyi választási iroda a lakcí-
me szerinti szavazóhelyiséggel azonos 
településen és választókerületben lévő, 
akadálymentes szavazóhelyiséggel ren-
delkező szavazókör névjegyzékébe teszi 
át. [102. § (3) bekezdés] 

10. § (1) Azt a választópolgárt, aki 
2019. augusztus 7-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés] 

(2) Az értesítőt a választópolgár értesí-
tési címére, ennek hiányában lakcímére 
2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. 
[Ve. 115. § (2) bekezdés] 

11. § A helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével tájékoz-
tatja a szavazóköri névjegyzékbe történt 
felvételéről azt a választópolgárt, aki 
2019. augusztus 7-ét követően kerül a te-
lepülés szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 
116. § (1) bekezdés] 

13. § A szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 
8-tól lehet benyújtani. [Ve. 110. § (2) be-
kezdés] 

14. § (1) Az átjelentkezésre irányuló 
kérelmet az a választópolgár nyújthatja 
be, aki 2019. június 26-án és az átjelent-
kezésre irányuló kérelme elbírálásakor 
ugyanazon tartózkodási hellyel rendel-
kezett, és tartózkodási helyének érvé-
nyessége legalább 2019. október 13-ig 
tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés] 

(2) Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek legkésőbb 2019. október 9-én 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi vá-
lasztási irodához. [Ve. 307/A. § (2) be-
kezdés] 

(3) Az átjelentkező választópolgár 
a) levélben történő vagy elektronikus 

azonosítás nélküli elektronikus benyúj-
tás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 
16.00 óráig, 

b) személyes vagy elektronikus azo-
nosítást követő elektronikus benyújtás 
esetén legkésőbb 2019. október 11-én 
16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési 
kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés] 

(4) A választópolgárt vissza kell venni 
a lakóhelye szerinti szavazókör névjegy-
zékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-
én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 
307/B. § (2) bekezdés] 

15. § A választópolgár mozgóurna 
iránti kérelmet 

a) a helyi választási irodához 
aa) levélben vagy elektronikus azono-

sítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 
2019. október 9-én 16.00 óráig, 

ab) személyesen vagy elektronikus 
azonosítással elektronikus úton 2019. 
október 11-én 16.00 óráig vagy 

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát kö-
vetően elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton 2019. október 13-án 12.00 
óráig, 

b) az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező sze-
mély általi kézbesítésével 2019. október 
13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat 
be. [Ve. 103. § (2) bekezdés] 

16. § A 15. § a) pont aa) és ab) alpont-
ja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a 
helyi választási iroda legkésőbb 2019. 
október 11-én bírálja el. [Ve. 113. § (2) 
bekezdés]

17. § (1) A 2019. október 11-én 16.00 
óráig bekövetkező változások átvezeté-
sét követően a Nemzeti Választási Iroda 
a szavazóköri névjegyzéket és a mozgó-
urnát igénylő választópolgárok jegyzé-

két lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés] 
(2) A helyi választási iroda – vagy 

megbízása alapján a területi választási 
iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzé-
ket és a mozgóurnát igénylő választópol-
gárok jegyzékét legkésőbb 2019. október 
12-én kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekez-
dés] 

5. A jelölt- és listaállítás 
19. § A választási iroda az igénylését 

követően haladéktalanul, de legkorábban 
2019. augusztus 24-én adja át az igény-
lő vagy a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár részére az általa igényelt 
mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) 
bekezdés] 

21. § (1) Az egyéni listás és az 
egyéni választókerületi jelöltet, a 
polgármesterjelöltet és a főpolgármes-
ter-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 
9-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 
307/G. § (1) bekezdés] 

22. § (1) A jelölő szervezet a listát, 
illetve a listán szereplő jelölt jelölését 
legkésőbb 2019. szeptember 10-én 16.00 
óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) be-
kezdés] 

6. A választási kampány 
25. § A választási kampányidőszak 

2019. augusztus 24-től 2019. október 13-
án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekez-
dés] 

26. § (1) Ha sajtótermék politikai hir-
detést kíván közölni, hirdetési szolgál-
tatásainak árjegyzékét 2019. augusztus 
2-án 16.00 óráig juttatja el az Állami 
Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekez-
dés] 

(2) A politikai hirdetést közzétevő 
sajtótermék az Állami Számvevőszéket 
2019. október 28-án 16.00 óráig tájékoz-
tatja a közzétett politikai hirdetésekről. 
[Ve. 148. § (5) bekezdés]

28. § (1) 2019. október 13-án nem foly-
tatható kampánytevékenység 

a) a szavazóhelyiségben, valamint a 
szavazóhelyiséget magában foglaló épü-
letben, 

b) a szavazóhelyiséget magában fogla-
ló épületnek a szavazóhelyiség megköze-
lítését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül közterületen, 

c) a b) pontban meghatározott terüle-
ten kívül az e területen belül tartózkodó 
választópolgár választói akaratának be-
folyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. 
§ (1) bekezdés] 

Folytatás a 7. oldalon
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A 6. oldal folytatása

(2) A 2019. október 13-át megelőzően 
jogszerűen elhelyezett plakát nem való-
sítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és 
c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 
143. § (2) bekezdés] 

29. § 2019. október 13-án választási 
gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) be-
kezdés] 

30. § 2019. október 13-án politikai rek-
lámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § 
(4a) bekezdés] 

31. § 2019. október 13-án a közvéle-
mény-kutatást végző személy abba az 
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség 
van, nem léphet be. Az épületből kilépők 
megkérdezésével készített közvélemény-
kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. 
október 13-án 19.00 óra után szabad 
nyilvánosságra hozni. [Ve. 150. §]

32. § A plakátot az, aki elhelyezte, 
vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2019. november 12-én 16.00 óráig köte-
les eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés] 

8. A szavazás 
37. § A szavazóhelyiségben szavazni 

2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 
óráig lehet. [Ve. 169. §]

9. Az eredmény megállapítása 
38. § (1) A megyei önkormányzati és a 

főpolgármester-választás eredményéről 
kiállított szavazóköri jegyzőkönyv egy 
példányát a helyi választási iroda leg-
később 2019. október 14-én 10.00 óráig 
a területi választási irodához szállítja. 
[Ve. 307/O. § (1) bekezdés] 

(2) Ha Budapesten a jelölt fővárosi ke-
rületi kompenzációs listáról és fővárosi 
kompenzációs listáról egyaránt mandá-
tumot szerez, 2019. október 16-án 16.00 
óráig nyilatkoznia kell, hogy melyiket 
fogadja el. [a helyi önkormányzati kép-
viselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 8. § (3) bekez-
dés c) pont] 

39. § A jegyzőkönyv egy példánya az 
illetékes választási irodában 2019. ok-
tóber 16-án 16.00 óráig tekinthető meg. 
[Ve. 204. §] 

A Szegvári Napló szeptemberi számá-
ban szeretnénk bemutatni a településün-
kön induló képviselő- és polgármester-
jelölteket. Ezzel kapcsolatban kérjük az 
illetékeseket, keressék meg szerkesztő-
ségünket, és egy interjú keretében be-
mutatkozásra kapnak lehetőséget.

A szerkesztők 

Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet 
az éveknek” Országos Szövetségének 
Csongrád megyei szervezete Mórahal-
mon rendezett egy találkozót júniusban.

A szegvári Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület több tagja is részt vett ezen a 
rendezvényen.

E szép ünnepségen elismerő szavakkal 
köszöntötték a nyugdíjasok érdekében 
tevékenykedő klubokat, klubvezetőket.

Erről így mesélt a klub vezetője Bacsa 
Józsefné Erzsike néni:

- Országos elnökünk dr. Hegyesiné 
Orsós Éva mondott köszöntőt. Aztán pe-
dig elismerő okleveleket adott át. Engem 
szólítottak először virág és csoki kísére-
tében adták át az oklevelet, közel 30 éves 
klubvezetői munkámért. Majd a klub is 
kapott egy oklevelet. Lelkemben büsz-
keség volt, jól esett az elismerés. 

Erzsike néni visszaemlékezett a kez-
detekre. 29 éve lesz novemberben, hogy 
22 taggal megalapították a klubot. Saj-
nos már 15-en elmentek közülük az évek 
során. Minden szerdán együtt vannak a 
Civil házban kialakított kis termükben. 
A tagság többsége 80 év felé halad, ke-
vés a fiatalabb tag, így nem készülnek 
már tánccal, énekkel egy-egy ünnepség-
re. Megbeszélik az ország, a világ dolga-
it, szóba kerül a falu és a család élete is. 
Beszélgetéssel telik el a délutáni két óra.

Gratulálunk az elismeréshez, kíván-
juk, hogy még sok évig tartsa együtt a 
klubban nyugdíjas tagjait.

Kosztolányi Sándorné

Szép Öregkor
Egyszer történt egy hajótörés, amit 

csak egy ember élt túl. Őt a víz egy 
lakatlan sziget partjára vetette. Azon 
imádkozott nap mint nap, hogy jöjjön és 
mentse meg valaki. 

Mindennap kémlelte a horizontot, hát-
ha meglát egy hajót, ami megmentheti, 
de hiába. Végül, beletörődve sorsába, 
épített magának egy kis kunyhót a szi-
geten. Aztán egy napon, amikor elment 
halászni, hogy legyen aznapra is mit en-
nie, szörnyű dologra ért vissza. Az egész 
kunyhó lángokban állt! Teljesen elégett, 
úgy, hogy csak hamu maradt belőle. A 
hajótörött teljesen elkeseredett. Nem-
csak hogy hajótörést szenvedett, de mire 
beletörődött sorsába és épített magának 
egy kis zárt menedéket, az is oda lett. 

„Hogy tehetted ezt velem Istenem? 
Mivel érdemeltem ki ezt a rosszat? Pedig 
már kezdtem megbarátkozni az egye-
düllét gondolatával, és olyan jól éreztem 
magam ebben a kis kunyhóban, miért 
kellett ezt is elvenned tőlem?” - kiáltott 
Istenhez. 

Másnap kora reggel, amikor kisírt sze-
mét kinyitotta, arra ébredt, hogy kiköt 
egy hajó. Nem hitt a szemének! 

Amikor felszállt a hajóra megkérdezte 
a kapitányt, hogy honnan tudták, hogy ő 
ott van. „Abból a nagy füstből, amit csi-
náltál. Abból láttuk, hogy van itt valaki 
a lakatlan szigeten.” - felelte a kapitány. 

Az ember életében vannak olyan idő-
szakok, amikor mindent elveszettnek 
érez, mert annyi rossz dolog történik 
vele. De ha hitünk erős Istenben és hoz-
zá fordulunk, minden negatív történésre 
lesz egy pozitív válasza! 

Bruno Ferrero

A lakatlan szigeten
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„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet.” 
(Kol 3,12)

Anselm Grün: Ünnepek 
és szokások, amelyek 
megszépítik életünket
Nagyboldogasszony ünnepe

Folytatjuk a fenti címmel januárban meg-
kezdett sorozatunkat. Ebben a hónapban 
arra keressük a választ, hogyan ünnepeljük 
Mária mennybevételét, erre néhány gondo-
lat a szerzőtől:

A nyár az az évszak, amelyben a legin-
tenzívebben tapasztaljuk meg a teremtést. 
A nyár csúcspontján ünnepli az egyház 
Nagyboldogasszony ünnepét, ahogy a ma-
gyar népnyelv Mária mennybevételének 
ünnepét nevezi, amikor Mária testestül-
lelkestül felvétetett a mennyei dicsőségbe. 
Az ünnep különös kapcsolatban áll velünk: 
Máriában ünnepeljük, hogy mi magunk is 
testestül-lelkestül Isten elé kerülünk. De 
ezzel azt fejezzük ki, hogy mi személyen-
ként mindazokkal a tapasztalatokkal együtt 
vétettünk fel Isten dicsőségébe, amelyek-
hez testünkben jutottunk. Minden mély 
tapasztalat a testen keresztül ér minket: a 
szeretet, az öröm, a gyász és a remény ta-
pasztalata. Ez egy optimista ünnep, amely a 
test méltóságát hangsúlyozza. És az egyház 
Máriában mindig a teremtésre is ráirányítja 
figyelmünket. Augusztus 15-én átélhetjük 
a teremtés szépségét, de gyógyító erejét is. 
Ezért sok vidéken megmaradt az a szokás, 
hogy ezen az ünnepen gyógynövénycsokro-
kat kötnek, a templomba viszik, és ott meg-
áldatják őket.

A következő kis szertartással mi is ünne-
pelhetünk: Gyűjtsünk gyógynövényeket a 
természetben. Milyen gyógynövényeket is-
merünk, hol találhatók ezek környezetünk-
ben. Egy családi kirándulás, séta a határban, 
ahol mezei virágokat és gyógynövényeket 
szedünk, ezekből külön-külön is művészi 

Böjte Csaba: 
„Döglött lóra én sem 

verek patkót”
A Kaláka Fesztivál díszvendégeként ültetett 
fát, mégpedig egy fenyőfát Böjte Csaba szer-
zetes Egerben, az Érsekkertben, a Múzsák 
ligetében. Majd a fesztivál névadó együtte-
sének Lackfi János költővel közös, Zsoltárok 
égen-földön című koncertjén is részt vett a 
Ciszterci templomban, ahol az ódon épületet 
megtöltő sokadalom lelkére helyezte gondo-
latait. A hangverseny után, mielőtt tovább 
indult volna új feladataira, szakított időt arra 
is, hogy szót váltsunk.

– Délután fát ültetett, mégpedig fenyőfát. 
Miért éppen azt?
– A Hargita tövéből, Csíkszeredáról jöttem, s 
hozzánk a fenyő áll a legközelebb. Ráadásul 
ez egy szép fehér fenyő. Felénk ilyet visznek 
haza karácsonykor feldíszíteni. Gondolom, 
egy ilyen fa jót fog tenni ennek a parknak 
a sarkában. Nagyra nő, s nem fog árnyékot 
vetni a többi fára.
– És jelképesen miért fontos a faültetés?
– A múltkor mondtam viccesen, hogy csinál-
tatok egy zöld habitust magamnak, mert úgy 

csokrot köthetünk. Már ez a közös tevé-
kenység is jót tesz a családnak. De ha egye-
dül teszem, akkor is hálás lehetek a teremtés 
szépségéért és gyógyító erejéért, amit Isten 
belehelyezett. Vigyük haza a csokrot, aztán 
gondoljunk arra, hogy Isten atyai gyógyító 
és szerető ereje körülölel. Vagy vigyük ki 
az így szedett csokrot szeretteink sírjára, 
ezzel fejezzük ki hitünket abban, hogy az 
elhunytak most testestül-lelkestül, egész lé-
nyükkel Isten dicsőségében vannak.

gondolom, nagyon ránehezedünk a szülőföl-
dünkre. Mindenkit csak biztatni, bátorítani 
tudok arra, hogy ne csak „anblokk”, vagy 
plátói szeretettel szeresse a Földet, hanem 
azt a négyzetmétert a háza előtt, azt szeresse 
nagyon. Ültesse teli virággal, s tegye széppé! 
Adja az Isten, hogy mindannyiunkban ilyen 
„zöld” érzelmek legyenek!
– Ha már a zöld érzületnél tartunk, sokan 
kongatják a vészharangot, ön mégis optimis-
tán beszélt az imént a templomban, a jövőn-
ket illetően.
– A mi Urunkat, Jézus Krisztust próbáljuk 
követni, és maga az a tény, hogy karácsony 
estéjén el mert jönni közénk, az azt jelenti, 
hogy bízik bennünk. Nem az a fontos, hogy 
mi, akik egy marék porból születtünk, mit 
hiszünk, az a lényeges, hogy Jézus hisz ben-
nünk. Úgy gondolom, máshogy nem is jött 
volna közénk. Mert döglött lóra én se verek 
patkót… Ő is elég nagy fiú, ha nem látott 
volna elég fantáziát az emberiségben, ak-
kor nem született volna az emberek közé. 
Sőt, később is sok alkalmunk volt arra, hogy 
kiábrándítsuk magunkból. Kezdtük rögtön 
karácsony éjszakáján, amikor nem fogad-
tuk becsülettel. Heródes is megtett mindent, 
hogy Jézus meggondolja magát, mégsem cso-
magolt össze, mégsem ment haza sírva, vagy 
dühösen a Mennyei Atyához, azzal hogy nem 
erre, nem ilyen fogadtatásra számított… Mi-
lyen jó lenne, ha ez a fajta optimista gondol-
kodás meglenne a szívünkben! Jézus sírva 
borul le Jeruzsálem falai előtt, s elmondja: 
hányszor próbáltalak összegyűjteni bennete-
ket, mint kotló a csibéit, de nem akarjátok. 
De erre nem az a válasz, ha nem megy, akkor 
ne erőltessük! A következő nap, virágvasár-
nap megint csak bevonul a városba, megint 
megpróbálja összegyűjteni az embereket. 
Nagycsütörtök és nagypéntek után is az első 
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”Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.” 
(Kol 3,17))

HÍREK – ESEMÉNYEK
Kisboldogasszony 

Egyházközség
2019. augusztus-szeptember 

hónapban

Augusztus 15. Nagyboldogasszony napján az 
ünnepi szentmise kivételesen 17 órakor kezdő-
dik.

Augusztus 17. Szombaton este nem lesz 
szentmise.

Augusztus 18. Vasárnap délelőtt nem lesz 
szentmise, hanem este 18 órakor.

Augusztus 20. Szent István király ünnepén a 
szentmise 8.30-kor lesz.

Szeptember 1. VENI SANCTE tanévnyitó di-
ákmise lesz 10 órakor.

Szeptember 7. Szombaton 18 órakor a Kassai 
Vértanúk emlékére lesz szentmise.

Szeptember 8. Templomunk búcsúünnepe. A 
szentmise 8.30-kor kezdődik, melyet dr. Gyu-
lai Endre egyházmegyénk nyugalmazott püs-
pöke celebrál.

Szeptember 15. Szent Kereszt Felmagasz-
talásának ünnepe. A kórógyszentgyörgyi ke-
resztnél 15 órakor szentmise lesz. Rossz idő 
esetén a templomban tartjuk meg.

Szeptember 22. Jubiláns házasok hálaadó 
szentmiséje 10 órakor kezdődik.

mondata Mária Magdolnához így hangzik: 
„Menj, szólj a többieknek, találkozunk Ga-
lileában.” Folytatjuk ott, ahol abbahagytuk. 
Jézus nem adja tehát föl, ő az örökös optimis-
ta. Ha az ő nyomában járok, nekem sem lehet 
más utam, mint az, hogy higgyek a szeretet 
végső győzelmében.
– E végső győzelemhez a gyerekek segítenek 
hozzá bennünket, halandókat?
– Ha megkérdezik, miért bízok, miért vagyok 
optimista, akkor el szoktam mondani, hogy 
ilyen az ember természete. A víz természe-
te az, ha kiöntöm, lefelé fog folyni, felfelé 
biztosan nem. Én is próbáltam rossz lenni, 
vagy sikerült akaratlanul is ilyen-olyan disz-
nóságot, vagy bugrisságot csinálni, de utána 
mindig rosszul éreztem magam, szégyelltem 
tükörbe nézni. Ha meg valami jót sikerült 
tenni, akkor fény, meleg, öröm volt a szívem-
ben. Így teremtett minket a Jóisten, hogy a 
fény felé hajlunk, mint a virág. A jóra, szépre 
vágyik a lelkünk. A gyermekek ártatlanok, 
tiszták, tiszta lappal jönnek. Nekik az Isten 
fogékonyságot adott a jóra. Úgy gondolom, 
kell vigasztalni magunkat is, a gyerekeinket 
is. A gyerekeink szemében lévő csillogást 
látva erőt is kell merítenünk arra, hogy van 
jövő, van remény. Nem farkasfog vetemény, 
de Isten drága gyermekei, csodái, az Ő orszá-
gának építői vagyunk.
– Azért a gyermekekkel való foglalatosságá-
ban érték kudarcok is…
– A sízés attól lesz szép, hogy vannak feke-
te pályák. A kocsma előtt, a lapos területen 
csúszkálni nem olyan nagy élmény. Az em-
ber fölmegy a pályára, s tudja, hogy veszé-
lyes, meg többesélyes ez az út, mégis sokkal 
izgalmasabb. Mindenkit arra biztatok, ne a 
kispadon ücsörögjön. Menjen ki a pályára, 
vállaljon feladatokat. Az élet biztosan min-
denkit megfaggat, megnézi, mi lakozik ben-
ne, de annak örvendjünk, ha a mindennapok 
kihozzák belőlünk mindazt, ami bennünk 
szunnyad. Ez helyes önismeretre vezet, s 
innen lehet csak építkezni, amikor rájövünk 
arra, mi is lakik az ember fiában.
– Persze a gyermekek, főleg a nehéz sorsúak 
nevelése nem lehet problémamentes…
– A mai világban sokan úgy gondolják, min-
dent meg lehet oldani, meg lehet magyarázni. 

Az egyik kislányunk, aki árvaházban lakik, 
bár van neki anyukája, odajött hozzám, s 
megkérdezte, miért nem hívta őt fel az anyu-
kája az egész hosszú nyári szünet alatt. Erre 
nagyon nehéz válaszolni. Mit mondjak én 
neki? Azt mondtam: Milyen borzos vagy! 
Erre válaszolta, nem is vagyok borzos! Mire 
jól összekócoltam az üstökét, ölbe kaptam, 
feldobtam háromszor-négyszer. Kifogtam, 
s utána mentünk tovább. Nem tudtam meg-
oldani a problémáját, de jókedvvel, derűvel 
tovább tudtam segíteni. Nem muszáj, nem is 
lehet mindig minden problémát megoldani. 
Ezt csak a XXI. század embere hiszi, hogy 
meg lehet oldani Mohácsot, Trianont, meg le-
het oldani, hogy édesapámat a kommunisták 
agyonverték. Ezek a dolgok azonban meg-
oldhatatlanok, de ez nem jogosít fel engem 
arra, hogy búbánatosan sarokba vonuljak. 
Nem mindig kell megoldani a problémát, de 
mindig tovább kell menni, bizalommal. Mint 
a kis patak, ami fut le a Hargitáról a völgybe, 
s nekimegy egy kőnek. Nagyot csobban, de 
nem áll meg. Nem gondolkodik el, ki volt az 
a hülye, aki ezt a követ ide rakta, nem kese-
reg, miért kell, hogy ilyen szerencsétlen le-
gyek, aki előtt akadályok tornyosulnak, nem 
akar rögtön feljelentést tenni Brüsszelben. 
Nem ezt csinálja, hanem egyet csobban mel-
lette, felette, alatta, s megy tovább. Végzi a 
dolgát. Azt gondolom, a férjem, feleségem, 
szomszédom, munkatársam, más is csinál 
olyan dolgot, amivel nem értek egyet, ami 
fáj is. Milyen jó lenne azonban, ha ennek a 
hegyi pataknak a bölcsessége meglenne ben-
nünk! Kicsit csobbanva, bucskázva tovább 
mennénk, hisz vár minket a nagy tenger: az 
életünk célja. Ne akadjunk fel a nehézsége-
ken. Mindenkinek azt ajánlom, Jézus pél-
dájára, pozitív gondolkodással, szeretettel 
álljon neki a feladatainak. Ezen a Földön 
egyedül Isten végtelen, minden más véges. 
Tehát a körülöttünk és bennünk lévő gondok, 
bajok is végesek. Ami pedig véges, annak 
előbb-utóbb vége lesz. Ne duzzogjunk hát, 
hanem próbáljunk meg bajaink, gondjaink 
végére járni!

Ebner Egres Béla, 
hevesmegyeihirlap.hu
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Jól halad az útfejlesztés a szegvári fő-
utcán

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mintegy 
1 milliárd forintos európai uniós forrásból 
újítja fel a csaknem 4 kilométeres szakaszt.

A szegvári utca Szentes felőli részén 
már megtörtént az aszfalt marása, ahol 
szükséges, az alapot is megerősítették. A 
tervezett körforgalom területén jelenleg a 

közművek kiváltását végzi a kivitelező.

A híd felújítása félpályás útzár mellett 
halad. A hídtól Mindszent felé lévő rész 
aszfaltozásával a héten végeznek az útépí-
tők. A jövő héten már a padkát készítik.

Kovács Erika/www.delmagyar.hu, 
2019.07.19.

A hidat is felújítják Szegváron

Szegvár önkormányzata 204 millió fo-
rint pályázati támogatást nyert a Forray 
Máté Általános Iskola és AMI központi 
épületének energetikai korszerűsítésére, 
a sportcsarnok felújítására. Az Új Iskola 
és a Kurca-parti Óvoda épületén napele-
meket helyeztek el.

Szegvár önkormányzata a Társadalmi 
operatív program segítségével jutott a 
vissza nem térítendő támogatáshoz. A 
település a nevelési-oktatási intézmé-
nyek infrastruktúrájának javítását tűz-
te ki célul. A fejlesztésekkel javult az 
épületek energiahatékonysága. A diákok 
szebb, barátságosabb körülmények kö-
zött tanulhatnak. 

Az iskola központi épületét hőszige-
telték, kicserélték a homlokzati nyílás-
zárókat. A fűtési rendszert korszerűsí-
tették. A beruházás jóvoltából az épület 
akadálymentessé vált. 

Az Új Iskola és a Kurca-parti Óvoda 
épületére napelemek kerültek. Az ener-
giatakarékos üzemeltetésnek köszönhe-
tően a szén-dioxid-kibocsátás mellett a 
működtetési költségek is alacsonyabbá 
válnak.

Kovács Erika/Délmagyar

200 millióból 
fejlesztette Szegvár 
a nevelési-oktatási 

intézményeket
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A munka öröméből, hogy hasznot hajtunk, 
hogy szép, amit csinálunk, eleinte semmit sem 
vettem észre. Minden ridegnek látszott, koszos 
volt, szúrt és fájt. A deréktáj igazi veszélyzó-
na. Életem első igazi paprikaszedésén, amikor 
alig tízévesen megkaptam a felnőtteknek járó 
duplasort és az ezzel járó felelősséget (egy 
szem nem sok, annyi nem maradhatott száron), 
apám, beavatásul, gúnyt űzött belőlem. Enge-
dékenyen azzal kecsegtetett, hogy nem kapok 
újabb sorokat, ha annak a kettőnek, aminek 
felelős gazdája vagyok, a végére érek. Mehe-
tek is haza. Hajnal hat óra volt, és mi már kint 
voltunk a határban, a szemem benőve, marta az 
álom, pislogva körülnéztem és mindenki nyá-
jasan, beleegyezően mosolygott. Még csípős 
volt az idő, Vásárhely felől lassan felküzdötte 
magát az égre a nap, és én megnyugodtam: 
nem lesz ez a „szedés dolog” olyan vészes. Az 
alföldi határban akkoriban végtelen sorokat 
vetettek, a többiek sem kaptak újabb sort, ők 
is felülhettek roskatag biciklijükre, ha megtört 
derékkal, zöldre koszlott ujjakkal egyszer kiér-
tek a végén. A tenger végtelensége és kegyet-
lensége hullámzott ott, a hűvös őszi szellő sem 
tudta csak úgy átszaladni. Tíz órakor, amikor 
először megálltunk pihenni, még a negyedénél 
sem jártunk, és apám ugatva nevetett rajtam, 
mert neki is sajgott a dereka, és valami örömre 
szüksége volt.

Az évek aztán előbb a beszélgetések melegét 
hozták meg számomra. A közös munka alatt 
megnyílnak a szív tárnái, vacogós vallomások 
és kegyetlen, őszinte családi adomák kerülnek 
elő, a test hajlong, fárad, küzd, és egyszer csak 

Grecsó Krisztián: A földek emberei

feltódulnak az emlékek, a sérelmek, az örömök. 
Úgy, ahogy soha máskor. Mert az asztalnál ná-
lunk általában a férfiak vitték a szót, és ittak, 
de a földön a nők is jobban szóhoz jutottak, ott 
az ő szavaiknak is volt súlya. És a nők mindig 
másképpen emlékeztek. Ha Böbe nagynéném 
mondta el, valahogy minden kisebbnek, ko-
pottabbnak és törékenyebbnek látszott, mint 
Márton nagybátyám nagyvonalú és gátlástalan 
meséiben. nem beszélve apám hőstetteiről, akit 
még asztalnál, ital mellett is megmosolyogtak, 
mert már a levegővételében volt valami színpa-
dias. És én kárörvendve élveztem az asszonyok 
pőre őszinteségét, részvétlen humorát: ahogy a 
hajlongás törte a testet, úgy gyűrték egyre job-
ban össze a férfiak kisimogatott, átemlékezett 
történeteit. Féltékeny nevetések, kacsintások 
múlatták a közös időt, duhaj őszinteség le-
begett be minket. Azt hiszem, ezeken a nagy 
közös meséléseken, az együtt végzett munka 
kíméletlen, mégis gyönyörű idejében vettem 
észre, hogy semmire sincs objektív válasz, és 
nincsenek az életnek igazságai. Hogy minden-
ben magamnak kell majd hinnem, mert ahány 
tanú, annyi indulat.

Már zsákos voltam, akkoriban apám már rit-
kán járt ki a földekre, Fehér-özönt szedtünk fó-
liában, amit a boltban tv-paprikának neveztek 
(mi ritkán ettünk olyasmit, eszembe se jutott, 
hogy azért, mert „tölteni való” volna), és a sor-
ból kiérve, ahogy ládába borítottam a zsákot, és 
kiszédült a temérdek érett, hízott, egészséges 
paprika, vettem észre, hogy büszke vagyok. 
Hogy szép. És hogy én ismerem ezeket a töve-
ket, láttam őket éppen kikelve asztalon, növen-

dék korukban, később szikkadtan rogyadozni 
fiatal palántaként, vagy ahogy felfutottak a 
drótok pókhálóján. Örültem a tiszta soroknak, 
ha végeztünk a kapálással. És ahogy megérez-
tem a temérdek paprika különös illatát – amit 
manapság, néha a piacon felfedezek még, mert 
minden zöldségnek más aromája van, együtt 
adnak valami pluszt, ami beég a gazda orrába, 
csiklandozza a büszkeségét, hogy az a gyönge, 
kecses szár milyen sok termést megnevel –, 
szóval akkor boldog voltam.

És akkor azt is megértettem, mégiscsak ki-
választottság, hogy oda születtem, hogy pa-
raszt vagyok. Hogy semmink sincsen, és min-
den napot a nulláról kell elkezdeni. Mert ennyi 
fájdalom, küzdés és verejték között szépséget 
csak az láthat, akit megérint valami kegyelem. 
És az életben olyan kevésszer lehet belátni Is-
ten függönye mögé, de egy ilyen pillanatban 
meg lehet érteni abból valamit, mivégre ez az 
egész. Még ha a földek emberei korán is hal-
nak, és az iskolabusz meg a betegszállító kö-
zött alig néhány szűkös évtized jár, de ezekkel 
az apró kacsintásokkal, sóhajtásokkal üzen az 
ég, suttog valamit a földek emberének fülébe. 
Talán azt, hogy a küzdelem, a lemondás, az 
akarás közel van hozzá, és az áthajtott, végig-
gürizett évtizedek nemcsak tisztességet adnak 
és jó szívet, de egy különös, ösztönös és mély 
bölcsesség jár azoknak, akik ennyi métely és 
fájdalom között képesek meglátni a maga elől 
is bujkáló, szégyenlős élet szépségét.

Forrás: Nők Lapja.
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szeg-
vári Csoportja a Katolikus Egyházközséggel 
közösen 2019. július 22-26 között rendezte 
meg a hagyományos nyári kézműves tábort a 
szépen felújított Katolikus körben. Az idén a 
tábor 5 napos volt, hétfőtől – péntekig bizto-
sítottuk mi, 30-an felnőttek a 110 fő gyermek 
résztvevőnek a felügyeletet, színvonalas, 
sokszínű és minőségi programokat és a napi 
háromszori étkezést.

A tábor Elemér atya megnyitójával kez-
dődött, melyben a szeretetre, az egymásra 
való odafigyelésre hívta fel a figyelmünket. 
Hasznos testi és lelki feltöltődést kívánt 
mindannyiunknak. A gyermekek válogat-
hattak a különféle kézműves foglalkozások 
között: volt gyöngyfűzés, horgolás, szövés, 
hímzés, nemezelés, papírfonás, bábkészítés. 
Pirográf technikával képeket készíthettek 
a gyerekek. Főleg a fiúk körében volt nagy 
sikere a fafaragásnak. A kisebbek színezhet-
tek, ragaszthattak. Az udvari játékok közül 
népszerű volt a foci, a ping-pong, a csocsó; a 
kisebbek körében a homokvárépítés és a ját-
szószőnyegen található számtalan játék.

A nagy fiúk a Kurcán kipróbálhatták a ka-
jakozást. Aki akart lovagolhatott is.

Először hozták el hozzánk a munkatársak 
a Máltai Játszóteret, amely csoportokban 
egész napra lekötötte a gyermekeket. Volt 
önfeledt játék és ugráló vár.

Az ebédek előtti közös ének tanulásnak, 
közös éneklésnek is nagy sikere volt.

Az utolsó napon akadályversenyen adhat-
tak számot a gyerekek hitéleti ismereteikről, 
amely kellemes izgalommal telt el. Termé-
szetesen nem maradt el a díjazás sem, a gye-
rekek nagy örömére.

Az óvodás korúak és a kisiskolások fog-
lalkoztatását lelkes óvó nénik, tanító és ta-
nár nénik, tanár bácsi, valamint önkéntesek, 
anyukák és nagymamák irányították. A kö-
zépiskolások is rendkívül sokat segítettek. A 
kívülálló azt hihetné, hogy ez embert próbá-
ló feladat volt, de őszintén mondom semmi 
magatartásbeli, fegyelmezési probléma nem 
vetődött fel. A gyermekek rendkívül kedve-
sek, érdeklődőek és udvariasak voltak. Le a 
kalappal előttük! Így mi, felnőttek is nagyon 
élveztük az együttlétet, kellemes kikapcso-

A Máltai nyári 
táborról

lódásként éltük meg a különböző tevékeny-
ségeket.

Máltai csoportunk szinte teljes létszámban 
kivette a részét a munkából: előkészítette, 
megszervezte a tábort, készítettük a regge-
lit, a kétfogásos ebédet és az uzsonnát. Volt 
dolgunk elég. A pizza tésztát 12 kg lisztből 
gyúrtuk, a palacsintát 16 kg-ból kevertük. A 
mosogatás sem volt egy kis feladat.

Máltai szellemiségünk alapján egy bajban 
lévő 6 fős családnak mindennap küldünk 
ebédet, ezzel is némiképp enyhítve gondja-
ikat.

A tábor most is szentmisével zárult, ahová 
eljöttek a gyermekek szülei közül is sokan. A 
templomban így már együtt értékelhettük az 
egy hetet. Nagyszerű lelki feltöltődést kap-
tunk a nyár hátralévő részére is. Az Egyház-
község még egy kis ajándékkal is meglepett 
minden gyermeket búcsúzókor.

Megköszönjük Elemér atya egész heti se-
gítségét, figyelmét, közreműködését a tábor 
életében.

Támogatóban az idén sem volt hiány: pá-
lyáztunk az MMSZ Dél-alföldi Régiójához, 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatához. Az 
anyagi támogatást a nyersanyagok beszerzé-
sére fordítottuk. 
Az önkormányzati 
intézmények esz-
közökkel, sütési 
lehetőséggel, fu-
varral segítettek. 
Vállalkozásoktól 
kaptunk fagylal-
tot, tejet, kenyeret, 
gyümölcsöt, zöld-
séget. A szülők sü-
teményt sütöttek, 
rágcsálni valókat, 
g y ü m ö l c s ö k e t , 
szörpöket hoztak. 
Sok mindent, nagy 
m e n n y i s é g b e n 
kaptunk, de sem-
miből sem volt az 
a mennyiség, ami 
el ne fogyott volna.

Hálás szívvel 
m e g k ö s z ö n j ü k 
minden gyermek-
nek, hogy erre az 
egy hétre minket 
választottak, eljöt-

tek a táborunkba. Egymásra figyelve, egy-
mást segítve töltötték velünk a napokat; sok-
sok élményt szerezve és nyújtva. Köszönjük 
a szülők bizalmát, hogy 5 napra ránk bízták 
gyermekeiket. Mi úgy érezzük, hogy nem 
okoztunk senkinek csalódást, vidám napjai 
voltak ezek a nyári szünetnek.

Megköszönjük a középiskolás diákok és a 
felnőttek önzetlen, fáradtságot nem ismerő 
munkáját, amellyel a nyugodt, önfeledt pil-
lanatokat szereztük egymásnak. Úgy véljük 
kicsiknek-nagyoknak nagyszerű lehetőség 
volt ez a tábor a testi-lelki feltöltődésre. Már 
gondolatban elkezdtük a következő évi tábor 
szervezését. Jó volt együtt lenni!

Megköszönjük a támogatók nagylelkűsé-
gét, amivel lehetővé tették a programok és az 
étkezés biztosítását.

A Jóisten áldjon meg mindenkit, akik részt 
vettek a tábor életében, és akik valamilyen 
módon segítették a tábor munkáját. Így meg-
tapasztaltuk, hogy az adakozás nemcsak an-
nak jó, aki kap, hanem annak is, aki ad.

Hálásan köszönjük!

Gyömbér Ferencné
MMSZ Szegvári csoport vezetője
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2019. június 15-től érvényes 
AUTÓBUSZ MENETREND

Szegvár, Kinizsi utca

Szentes felé
04:47 (munkanapokon), 05:02, 05:19, 

05:47 (munkanap), 06:07, 06:37 (munka-
nap – Csongrád felé), 07:02 (munkanap), 
07:23 (munkanap), 07:27, 08:32, 08:57 
(tanév tartama alatt munkanapokon 
– Csongrád felé), 09:23, 10:22, 11:23, 
11:52, 12:52, 13:12 (munkanap), 13:23, 
14:28 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 14:32, 15:23, 15:27, 15:42 (mun-
kaszüneti napok kivételével naponta – 
Csongrád felé), 16:47 (munkanap), 17:18, 
17:37 (munkanap), 18:57, 19:23, 20:12, 
21:22, 23:22.

Hódmezővásárhely felé
04:22, 05:33, 06:03 (tanév tartama alatt 

munkanapokon), 06:12, 06:43, 07:18, 
07:48, 08:12, 08:53, 09:38, 10:12, 10:48, 
12:12, 12:28, 13:18, 13:48 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta), 14:12, 14:48 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 
15:08, 15:53, 16:27, 17:03 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta), 17:18, 18:17, 
18:53 (munkanap), 19:43, 20:33, 22:43.

Szegedre átszállás nélkül
04:22, 06:08 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:12, 07:48, 08:12, 10:12, 
10:48, 12:12, 13:18, 14:12, 16:27, 17:18, 
18:17.

Pusztai köz

Szentes felé
04:45 (munkanapokon), 05:00, 05:45 

(munkanap), 06:05, 06:35 (munkanap 
– Csongrád felé), 07:00 (munkanap), 
07:25, 08:30, 08.55 (tanév tartama alatt 
munkanapokon – Csongrád felé), 10:20, 
11:50, 12:50, 13:10 (munkanap), 14:30, 
15:25, 15:40 (munkaszüneti napok kivé-
telével naponta – Csongrád felé), 16:45 
(munkanap), 17:35 (munkanap), 18:55, 
20:10, 21:20 23:21.

Hódmezővásárhely felé
05:35, 06:05 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:45, 07:20, 07:50, 08:55, 
09:40, 10:50, 12:30, 13:20, 13:50 (mun-
kaszüneti napok kivételével naponta), 
14:50 (tanév tartama alatt munkanapo-
kon), 15:10, 15:55, 17:15 (munkaszüneti 
napok kivételével naponta) 17:20, 18:55 
(munkanap), 19:45, 20:35, 22:44.

Szegedre átszállás nélkül
06:10 (tanév tartama alatt munkanapo-

kon), 07:50, 10:50, 13:20, 17:20.

Szegvár autóbusz váróterem

Szentes felé
04:44 (munkanapokon), 04:59, 05:18, 

05:44 (munkanap), 06:04, 06:34 (munka-
nap – Csongrád felé), 06:59 (munkanap), 
07:21 (munkanap), 07:24, 08:29, 08:54 
(tanév tartama alatt munkanapokon – 
Csongrád felé), 09:21, 10:19, 11:21, 11:49, 
12:49, 13:09 (munkanap), 13:21, 14:26 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 
14:29, 15:21, 15:24, 15:39 (munkaszüne-
ti napok kivételével naponta – Csong-
rád felé), 16:44 (munkanap), 17:16, 17:34 
(munkanap), 18:54, 19:21, 20:09, 21:19, 
23:20.

Hódmezővásárhely felé
04:25, 05:36, 06:05 (munkanap), 06:11 

(tanév tartama alatt munkanapokon), 
06:15, 06:46, 07:21, 07:51, 08:15, 08:56, 
09:41, 10:15, 10:51, 12:15, 12:31, 13:21, 
13:51 (munkaszüneti napok kivételé-
vel naponta), 14:15, 14:51 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 15:11, 15:56, 
16:30, 17:21, 18:20, 18,45 (Csongrád felől 
- Mindszentig),18:56 (munkanap), 19:46, 
20:36, 22:45.

Szegedre átszállás nélkül
04:25, 06:15, 07:51,08:15, 10:15, 10:51, 

12:15, 13:21, 14:15, 16:30, 17:21, 18:20.

Szegvár Arany János u.

Szentes felé
04:42 (munkanapokon), 04:57 (Csong-

rád felé), 05:16 (Szarvas felé), 05:42 
(munkanap – Csongrád felé), 06:02, 
06:32 (munkanap – Csongrád felé), 06:32 
(tanév tartama alatt munkanapokon – 
Csongrád felé), 06:57 (munkanap), 07:18 
(munkanap), 07:22, 08:27, 08:52 (tanév 
tartama alatt munkanapokon – Csong-
rád felé), 09:18, 10:17, 11:18, 11:47, 12:47, 
13:07 (munkanapokon), 13:18, 14:27, 
15:18, 15:22, 15:37 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta – Csongrád felé), 
16:42 (munkanap), 17:13, 17:32 (munka-
nap), 18:52, 19:18, 20:07, 21:17, 23:18.

Hódmezővásárhely felé
04:27, 05:38, 06:08 (munkanap), 06:13 

(tanév tartama alatt munkanapokon), 
06:17, 06:48, 07:23, 07:53, 08:17, 08:58, 
09:43, 10:17, 10:53, 12:17, 12:33, 13:23, 
13:53 (munkaszüneti napok kivételé-
vel naponta), 14:17, 14:56 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 15:13, 15:58, 
16:32, 17:13 (munkaszüneti napok ki-

vételével naponta), 17:23, 18:22, 18:58 
(munkanap), 19:48, 20:38, 22:47.

Szegedre átszállás nélkül
04:27, 06:13 (tanév tartama alatt mun-

kanapokon), 06:17, 07:53, 08:17, 10:17, 
10:53, 12:17, 13:23, 14:17, 16:32, 17:28, 
18:22.

Kórógyszentgyörgy

Szentes felé
04:40 (munkanapokon), 04:55, 05:40 

(munkanap – Csongrád felé), 06:00, 
06:30 (iskolai előadási napokon – 
Csongrád felé), 06:30 (munkanapokon 
– Csongrád felé), 06:55 (munkanap), 
07:20, 08:25, 8:50 (tanév tartama alatt 
munkanapokon – Csongrád felé), 10:15, 
11:45, 12:45, 13:05 (munkanap), 14:28 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 
14:25, 15:20, 15:35 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta), 16:40 (munkanap), 
17:30 (munkanap), 18:50, 20:05, 21:15, 
23:16.

Hódmezővásárhely felé
05:40, 06:10 (munkanap), 06:15 (tan-

év tartama alatt munkanapokon), 06:50, 
07:25, 07:55, 09:00, 09:45, 10:55, 12:35, 
13:25 13:55 (munkaszüneti napok kivéte-
lével naponta), 14:55 (tanév tartama alatt 
munkanapokon), 15:15, 16:00, 17:25, 
19:00 (munkanap), 19:50, 20:40, 22:49.

Szegedre átszállás nélkül
06:15 (tanév tartama alatt munkanapo-

kon), 07:55, 10:55, 13:25, 17:30.

Vasúti menetrend

Szegvár vasútállomás
Szentes felé
05:04 (csak hétfőn), 6:21, 8:21, 10:21, 

12:21, 14:21, 16:21, 18:21, 20:21

Hódmezővásárhely felé
04:35, 06:40, 08:40, 10:40, 12:40, 

14:40, 16:40, 18:40, 20:40 (vasárnap)

Kórógyszentgyörgy
Szentes felé
6:17, 8:17, 10:17, 12:17, 14:17, 16:17, 

18:17, 20:17

Hódmezővásárhely felé
04:38, 06:43, 08:43, 10:43, 12:43, 14:43, 

16:43, 18:43
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Buszok indulása 
Szentesről

04:10 (Szeged felé), 
05:20 (munkanapokon), 
05:50 (nyári tanszünetben munkanapokon), 
06:00 (munkanapokon, Szeged felé), 
06:30, 07:05, 07:35 (Szeged felé), 
08:00 (Szarvas felől Szeged felé), 
08:40 (Csongrád felől), 
09:25, 10:00 (Szeged felé), 
10:35 (Szeged felé), 
12:00, 12:15, 13:05, 13:35 (munkaszüneti na-
pok kivételével naponta), 
14:00, 14:35 (Csongrád felől, nyári tanszü-
netben munkanapokon), 
14:55, 15:40, 16:15 (Szarvas felől Szeged 
felé), 
17:05 (Csongrád felől Szeged felé), 
18:05 (Szeged felé), 
18:30 (munkanapokon, Csongrád felöl Mind-
szentig), 
18:40 (munkanapokon), 
19:30, 20:20, 22:30

Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni mind-

azon vállalkozásoknak, egyéneknek, civil 
csoportoknak és baráti társaságoknak, akik 
hozzájárultak a szegvári néptáncospár szo-
bor elkészítéséhez anyagilag és fizikai mun-
kával. Szeretnénk azon személyeknek is 
megköszönni adományaikat, akik a boltok-
ban illetve a patikában elhelyezett gyűjtődo-
bozva helyezték el felajánlásaikat. 

Köszönjük a művész házaspár alkotását, 
hogy településünk értékeit növelve megörö-
kítették a több mint 50 éve működő néptánc 

hagyományának tiszteletét.
Külön köszönjük a Szegvári Naplónak és 

a Kurca televíziónak a tájékoztatást és a hir-
detéseket.

Dr. Antal Péter
Antal Zoltán 
Tóth Lászlóné
Tóth László
Ternai KFT
Gluszczakné Szűcs Ilona
Szegvár Puskin MGTSZ
Dr. Hégető Ferenc
Dr. Lehoczky János és neje
Gyömbér Ferencné
Csurka Nándor
Gila László
Rácz Szilvia
Antal Renáta
Lila Akác Gyógyszertár
Vígh Károlyné és a Fuszulyka Nyugdíjas-

klub tagjai
Arany Lajosné és a MCSME szegvári cso-

port tagjai
Szőke Lászlóné
Szabó Jánosné
Gila László és a szegvári Bazsa Mári 

Nápdalkör tagjai
Bacsa Józsefné és a Szép öregkor nyugdí-

jasklub tagjai
Vígh Róbert
Kovács Józsefné
Kovács Nóra
Kőrösi Lajos
Patócsné Kőrösi Katalin
Dr. Bugyi András
Csatordai Lajos
Együtt egészséggel a szegvári Óvodáso-

kért
Vass Tibor
Szűcs Zoltán
Dr. Csatordai Márta
Dr. Sipka Dénes
Dr. Vass Zoltán
Sipos Elek
Vígh Dániel József
Rácz Mária
Szépné Sulyok Erika
Hegyi Györgyné
Kovalcsik Sándor
Hunor Coop Üzletlánc Mészáros Zoltán
Kovácsné Gila Erzsébet
Szegvári Falufejlesztő KHT Gyömbér Fe-

renc
SZEKMI Pöszmet Zsolt
Puskásné Halál Ágnes
Ménesiné Dr Szabó Ilona
Hajzler Mihályné
Dr Vígh Molnár Henriett
Csurka Zoltán és családja

A szobor bizottság tagjai:
Antal Péter, Csurka Nándor, Csatordai 

Lajos, Béziné Purgel Nóra, Puskásné Halál 
Ágnes

CSAK MAGYARUL 
BESZÉLŐKNEK!!! 

A Tál család 
Tudjátok, hogy hány tagja van a mi csalá-

dunknak? 
Először is itt van az öreg: Dik Tál, aki 

mindent irányítani akar, aztán ott van Protes 
Tál bácsi és fivére, Szabo Tál, akik folyton 
ellenszegülnek és mindent meg akarnak 
változtatni. A húguk, Irri Tál, nyughatatlan 
bajkeverő a két fiával, Inzul Tállal és Molesz 
Tállal együtt. 

Valahányszor felmerül egy új kérdés, Hezi 
Tál és felesége, Vege Tál, meg annak a test-
vére Lamen Tál várni akar vele még egy évet. 
Aztán ott van Imi Tál, aki folyton arra tö-
rekszik, hogy a mi családunk pontosan olyan 
legyen, mint az összes többi. A kényeskedő 
Affek Tál néni túl sokat képzel magáról. Iker 
öccsei, Garan Tál és Han Tál pedig hamis 
ígéretekkel próbálnak elkábítani minden-
kit. De azért nem minden családtag rossz. 
Asszisz Tál rokonunk például kifejezetten 
segítőkészen intézi az ügyes-bajos családi 
ügyeket. Ros Tál és Szelek Tál viszont már 
nem mindenben vesznek részt szívesen. A 
dúsgazdag üzletember nagybácsi, Invesz Tál 
anyagi hozzájárulására mindig lehet számí-
tani, csak az a zsugori öccse Limi Tál folyton 
igyekszik visszafogni adakozó kedvét.

A remek politikai érzékkel megáldott 
Reprezen Tál kiválóan képviseli a családot 
különféle rendezvényeken. Az elkötelezett 
Agi Tál nővérem élen jár a meggyőzésben, 
de Reflek Tál igyekszik folyton ellentmonda-
ni neki. Medi Tálhoz bármikor fordulhatunk 
átgondolt és megnyugtató tanácsokért. Szalu 
Tál unokaöcsém éppen katonaidejét tölti a 
hadseregben. Bevásárolni Kós Tál nagyné-
ném szokott a piacon, mert ő mindig tudja, 
hogy mi ennyibe kerül, és általában Lici Tál 
is elkíséri, mert nagyon szeret alkudozni a 
kofákkal.

A kitűnő hanggal megáldott Kán Tál 
folyton dalol, zenész fivére Trombi Tál pe-
dig hangszeren kíséri (a kamasz Mu Tál át-
menetileg nem énekel velük.) Sajnos a múlt 
év során három családtaggal is kevesebben 
lettünk: a két unokatestvér, Dezer Tál és 
Konver Tál külföldre távozott, a kilencven 
éves Exi Tál néni pedig végelgyengülésben 
elhunyt. Őt az utolsó időkben már csak Ágy 
Tál vigasztalta.

(A világ melyik nyelve tud még ilyeneket? 
Ne legyünk elfogultak! Más népekben is 
vannak játékos szellemes elmék.)

Forrás: Lépcsők, 2019. júl-aug.
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