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LAPZÁRTA
2020. július 31. (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
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,

csak egy sugarat hagytál itt,  
az emlékeket.

Bennünk él egy arc,  
és végtelen szeretet,

amit tőlünk soha,  
de soha senki el nem vehet.

Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni Nélküled.”

Fájó szívvel emlékezem feleségem

Borka Ferencné

halálának 4. évfordulóján.

Szerető férje

Személyes elérhetőség

A nyári időszakban 

a Szegvári Napló 

munkatársa a következő 

telefonszámon érhető el: 

Kosztolányi Sándorné 

+36-30-278-5640

A 

lomtalanítás 
telefonszáma megváltozott

+36-79/524-821

Családi események
2020. június

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötések: Szabó Zsolt és Pro-
hászka Vivien, Malom u. 6. szám alatti 
lakosok; Lukács Sándor, Rozgonyi u. 1. 
szám és Szécsényi Zsanett, Kórógy u. 31. 
szám alatti lakosok

Halálesetek: Bánfi Zoltán Jánosné Pa-
taki Erzsébet, Damjanich u. 4. (56 éves); 
Apró Ilona, Kossuth u. 15. (59 éves); Gu-
lyás Józsefné Szőke Julianna, Táncsics M. 
u. 18. (65 éves); Berezvai László, Deák F. 
u. 10. (78 éves)

Születés: nincs adatunk.

Hulladékszállítás

A zöldhulladék gyűjtés

Július 15-én

A sárga kuka ürítés  
(újrahasznosítható hulladék)  

utolsó előtti szerda

Július 22.

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00015 
azonosító számú 

Helyi Identitás és Kohézió 
Erősítés Szegváron és 

Derekegyházon című projekt

Meghívó
Kedves Szegvári lakosok!

Szeretettel várjuk Önöket a 
következő részvételi fórumra, 

melynek időpontja:

2020. július 6. 17.00 óra

Helyszíne: 

6635 Szegvár, 
Hunyadi u. 64.

Téma: 

Az elmúlt hónapokban 
megrendezésre került közösségi 
programokról szóló tájékoztató.

Javaslatok, vélemények  
begyűjtése, javaslatok fogadása  

a további szervezés során.

Szeretettel várunk mindenkit, 
aki szeretne bekapcsolódni a 

közösségi programok szervezésébe, 
tervezésébe.

Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány
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ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOS DIÁKOK
Tisztelt Ünneplők! 

Kedves Búcsúzó Diákok!

Rendhagyó, eddig sosem látott ballagá-
si ünnepséget tartunk ma. 2020. március 
13-án az államtitkárság elrendelte az ok-
tatási intézmények részére a koronavírus-
sal kapcsolatos megelőző intézkedésként 
a digitális munkarendet, ami azt jelentette 
a gyermekek számára, hogy elszakadtak 
iskolájuktól, társaiktól, tanáraiktól.

Feldíszítettük az iskolát, útravalónak ta-
risznyát készítettünk, de mégsem ragyog 
minden úgy, ahogy az ünnepen illenék. 
Az ünnepbe ugyanis ilyenkor mindig egy 
kis szomorúság keveredik: a búcsúzás 
pillanata mindannyiunkban vegyes ér-
zelmeket teremt. Végre megszabadulhat-
tok minden kötöttségtől, a felelésektől, a 
dolgozatírástól, de ide kötnek az emlékek, 
a csínytevések, a barátok, az osztálytár-
sak. Higgyétek el, ezeket az éveket nem 
lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy 
mindenkiben, így bennünk tanárokban 
is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelej-
teni titeket. Az itt eltöltött évek összeköt-
nek bennünket. Annyi minden történt az 
elmúlt évek alatt. Jó felidézni az első na-
pokat, heteket, amikor ismerkedtetek egy-
mással, az iskolával, az írással-olvasással. 
Próbára tettétek tanáraitok türelmét, meg-
értését. Aztán egyre magabiztosabban 
kezdtetek mozogni, mígnem mára az is-
kola főszereplőivé váltatok.

A ballagás olyan ünnep, amelyben 
egyszerre van jelen az emlékezés és a 
búcsú, az útra hívás, és az új iránti kíván-
csiság; magában a vonulásban a véges 
végtelenség, és a majdani megérkezés 
reménye. A megérkezésig azonban ren-
geteg nehézségen kell keresztülvereked-
netek magatokat. Amikor a küzdelmeket 
vívjátok azért érdemes visszaemlékezni, 
hogy milyen ismereteket kaptatok itt a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskolá-
ban, és milyen lehetőségekhez juttattunk 
benneteket. 

Ha elgondolkodtok, akkor rájöttök, 
hogy nemcsak a tanítási órák ismeretei 
formáltak titeket. Az iskola ennél táv-
latosabban készít föl: rejtettebb tudás, 
összetettebb képesség kialakításának 
színhelye: olyan terep, ahol az ember az 
intellektuális, tantárgyakhoz köthető is-
meretek mellett megtanulja, hogyan lát-

hat át komplex helyzeteket, megismeri 
hogyan tud hatékonyan alkalmazkodni 
a környezethez, tanul a tapasztalatok-
ból, alkalmazza és elsajátítja az érvelés 
különböző változatait: azaz az érzelmi 
intelligenciáját is gyarapítja az a tudomá-
nyos ismeretek elsajátítása mellett. 

Ma Magyarországon az a leggyako-
ribb, hogy a vetélytársamat ellenségnek 
kezelem, viszont ha ő nem lenne, lehet, 
hogy hanyagabbul végezném a munká-
mat, és nem figyelnék oda olyan részle-
tekre, amelyek akár kínosan is érinthet-
nének. A versengés és az együttműködés 
szabályainak kialakítása, a készségek és 
képességek fejlesztése, az emberi érték-
rend alapjainak beívódása a mindennapi 
cselekedetekbe ugyanolyan fontos, mint 
a tantárgyi ismeretek. 

Kedves Ballagó Diákok!

Akik most itt ültök, százféleképpen 
élitek át a jelen pillanatait. Vannak, akik 
önfeledten billenek át életük egyik sza-
kaszából a következőbe; vannak, akik 
az örökkévalóságnak érzett „iskolai rab-
ság”-ból repülnek át éppen a korlátok nél-
küli szabadság világába, és vannak, akik 
kényszerűen megállnak, körülnéznek és 
döbbenten fedezik fel, hogy immár egyre 
több minden múlik rajtuk, csak rajtuk. 
A döntésekről pedig előbb vagy utóbb 
valamennyien megtanuljátok, hogy meg-
hozataluk nem csupán és nem elsősorban 
jog, hanem sokkal inkább felelősség. 

Gondoljatok néhány pillanatig mind-
azokra, akik segítettek, bíztattak, bátorí-
tottak benneteket az elmúlt évek során. 
A szüleitekre, családtagokra, akik a leg-
nagyobb nehézségek idején is mellettetek 
álltak. Eljött az ideje a hálának, a köszö-
netnek. Nevetekben az egész családi kö-
zösségnek köszönöm azt a sok segítsé-
get, amit az iskolás évek alatt kifejtettek, 
és kívánom, hogy az Önök büszkeségei, 
a mi diákjaink megállják helyüket to-
vábbi életük során. Ne feledjétek, mi ta-
nárok soha nem hittük, hogy hibátlanul 
dolgozunk. Azt viszont igen, hogy lelki-
ismeretes, a tanulók érdekeit leginkább 
szem előtt tartó tevékenységgel tanítvá-
nyainkat becsületes munkára sarkalljuk, 
a tudás megszerzésére, megbecsülésére 
ösztönözzük. 

Kedves Szülők!

Önök tudják, hogy a mai napig meny-
nyi mindent tettek az itt álló fiatalok 
boldogulásáért. Kérem, álljanak meg a 
mindennapi munka rohanásában és gon-
doljanak vissza az utóbbi évekre, azokra 
az áldozatokra, amiket vállaltak értük. 
Most egy olyan időszak következik, 
amikor a küzdelmeket egyre önállóbban 
kell megvívniuk, de ne feledjék, még 
nagyon sokszor támogatásra szorulnak 
az élet nehézségeinek leküzdésében, és 
Önöknek, nekünk segítő kezet kell nyúj-
tanunk. Az egykori támaszból az idő ré-
vén segítő kéz, majd bölcs tanács válik. 
Mindez azt jelenti, hogy a fiataloknak 
szüksége van az önállósulásra, az önálló 
gondolkodásra, de azért, jó, ha mi is ott 
vagyunk valahol a háttérben. 

Úgy érzem, hogy azért, amilyenek 
lettek ezek a fiatalok, és amilyen lesz az 
életük, abban közös a felelősségünk. Ké-
rem, segítsék Őket abban, hogy életük-
ben tartós boldogságot tudjanak elérni. 

Fogadjátok útravalóul Goethe gondo-
latait:

Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj.
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink. 
A járvány idején betegfogadás csak előzetes 
időpont egyeztetés alapján lehetséges!
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, Vá-
sárhelyi 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 ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztá-
lya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907

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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermeke-
ket 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)

Hasznos tudnivalók!
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

A jegyző ügyfélfogadása
csütörtök 8.00-12.00 13.00-16.00

Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat
Kormányablak busz 
települési ügysegéd helyett
minden hónap első szerdáján 8.30-13.00-ig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociá-
lis 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 Szol-
gálat 
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

A mindenkor szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszáma:
+36-20-209-5308

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, pol-
gárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:

Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szol-
gáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemelte-
tőjének telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő 8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd  8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a műve-
lődési 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 Körb en (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportja 
a járvány ideje alatt nem tart fogadóórát.

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 tar-
tása
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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Pedagógus-napi kitüntetések – 2020
2020. június 29-én, peda-

gógus nap alkalmából, amit 
a járványveszély miatt elma-
radt központi ünnepség híján 
csak szűk körben tehettem 
meg, díjakat adtam át kollé-
gáimnak:

Lukács Istvánné Emike 
Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet kapott az Emberi Erő-
források Miniszterétől, a pe-
dagógus pályán eltöltött 40 év 
emlékére.

Tóthné Nóbik Mariann 
többéves kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként Mi-
niszteri Elismerő Oklevelet 
kapott.

Halász Ottóné Gizike pedig 
a 2019/2020. tanévben végzett 
színvonalas, kitartó munkájá-
ért kapott oklevelet a Hód-
mezővásárhelyi Tankerületi 
Központtól.

Vighné Németh Ildikó

Aranydiplomás pedagógus
A ballagási ünnepség keretében vet-

te át aranydiplomáját Orvosné Jaksa 
Mária tanárnő, Akinek ezúton is gra-
tulálunk! Az alábbiakban a tanárnő 
visszaemlékezését olvashatják:

Ami az ünnepi beszédből kimaradt

Az bizony elég sok! Majdnem az egész 
életem. Ha nem untatom a kedves olva-
sót, elmesélem.

„Meg nem fordítható az időnek árja, 
Előre tódul feltartóztathatatlanul.”
(Arany János)

Volt egyszer egy kislány, aki Mind-
szenten született, és ott növekedett 
rendkívül szerény körülmények között, 
nádfedeles kis házban, munkás szülők 
gyermekeként kishúgával együtt. Nem 
fáztak, nem éheztek, de csak a legszük-
ségesebbre futotta a takarítónő anya és 
a pályamunkás apa fizetéséből. Azon-

ban ez nem okozott gondot Marikának, 
barátai is így éltek, jó volt velük játsza-
ni, együtt járni iskolába, ahol nagyon 
jól érezte magát, mert kezdettől jó tanu-
ló volt. Elsős korában élte meg Sztálin 
halálát, mikor a tanító néni sírva közöl-
te ezt a hírt az osztállyal.

A nyári szünetek akkor még túl hosz-
szúnak tűntek (azóta ez változott), 
gyakran jöttek össze az udvaron a ha-
sonló korúak és játszottak iskolásat. Ki 
lehetett más a szorzótábla és a versek 
számonkérője, mint köztük az egyetlen 
kitűnő bizonyítványú Jaksa lány. A ka-
tedra a létra foka volt, a nebulók kisszé-
ken ültek.

Nos, amikor azt mondtam „Én isko-
lám, köszönöm most neked…” nemcsak 
az itteni munkahelyemre gondoltam, 
hanem a Mindszent főterén álló alsó 
és fölső tagozatra is, amely tanúja volt 
serdülésemnek. „Pályaválasztáskor” 
anyám tanácsára a cipőfelsőrész-ké-
szítő iskolát diktáltam be osztályfőnö-

kömnek, Ivók Ferencnének, aki elhűlt, 
és nyomban sürgős családlátogatást 
iktatott be. Szegény „szülém” a mosó-

Folytatás a 6. oldalon
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Az 5. oldal folytatása
teknőnél görnyedt, és alig tudott meg-
szólalni e rendkívüli eseménytől, de 
hosszas győzködés után rábólintott, 
hogy a hódmezővásárhelyi Bethlen Gá-
bor Gimnázium jobb hely lesz számom-
ra szorgalmam és (talán) képességeim 
miatt. Így jártam oda 4 évig a füstös 
424-es húzta vonattal naponta. Akkor 
még szombaton is volt tanítás (vagy 
gyakorlat), így az órák egyenletesebben 
oszlottak el, nem éreztük hajszoltnak 
magunkat, a világ kerek volt, néhány 
régi osztálytárssal együtt koptattuk a 
padokat, bejáróként. Remek tanári kar 
volt Vörös Mihály igazgatóval az élen, 
Szappanosné Anna néni osztályfőnök, 
aki végig figyelt rám, a Sipka házaspár 
a nyelvek tudósai. Ennek az iskolának is 
hatalmas hálával tartozom, nem a rideg 
falaknak, hanem az emberséges légkör-
nek, ami ott uralkodott.

1965-ben érettségiztem egy gyönyö-
rű június eleji napon, a strandról fel-
hallatszott a sláger: „Nekem minden 
sikerül…” Hát ha a vizsga sikerült is 
kitűnőre, de a fölvételin gyalázatosan 
elbuktam. Latin-orosz szak az egye-
temen, ez a párosítás orromra koppin-
tott: hátrább az agarakkal, nem vagy 
te zseni, csak egy átlagos 18 éves, ez 
nem megy neked. Fájt, fájt, szegény 
anyám sírt, még én vigasztaltam, hogy 
nem adom föl, jövőre újra jelentkezem. 
Csakhogy addig volt időm kigondolni, 
hogy latin helyett a magyar nyerőbb 
lesz, hisz mindig a könyveket bújtam. 
Az oroszt meg már 8 éve nyűttem, hát 
lássuk a Tanárképző Főiskolát. És lőn. 
Egy évi munka után, amelyben volt ké-
pesítés nélküli tanítás is, (aki nem tudja 
az csinálja), újra iskola padban ültem 
szeptembertől. Egyébként nyolcadikos 
koromtól minden nyáron dolgoztam 
szegény kis húgommal együtt, segítve 
a családi költségvetésben. Kaján-újfalu-
ban még kukoricaföldet is kaptam, eb-
ből lett a szobabútorunk később. Mert 
a szerelem is megjött későbbi két gyer-
mekem apja hozta el, aki a nyári mun-
kán állt mellém.

Munka és tanulás közben gyorsan 
múltak az évek. 1968-ban egy hónap-
ra ösztöndíjat kaptam Moszkvába, és 
eljutottunk Leningrádba is, 3 napra. 
Nagyon szép emlék, és jó hatással volt 
könyvízű nyelvtudásunkra is. Éppen 
akkor volt a „prágai tavasz” legázolá-

sa, a szocialista országok tankjaival, 
szóval történelmet éltünk, ’56-ról nem 
ejtettem szót korábban, amikor 10 éve-
sen arra akartam rávenni szegény 2 osz-
tályt végzett anyámat, hogy hagyjuk el 
az országot. Milyen jól tette, hogy tíz 
körömmel ragaszkodott itthoni nyomo-
rúságunkhoz! Hontalanná váltunk vol-
na nyugaton, kérdés: mivé vált volna 
életünk. 

1969-ben összeházasodtunk Szabó 
Lajossal, aki nagyon rendes fiatalember 
volt, szó nélkül vette tudomásul, hogy 
még egy évet le kell húznom a kollégi-
umban Szegeden. Ám milyen az élet, a 
második félévben már kikértek oroszt 
tanítani a Dózsa-telepi Általános Isko-
lába, én meg azonnal vállaltam, mert 
közel volt, és együtt lehettünk. Na, 
akkor láttam meg először a fényévnyi 
különbséget a gyakorló iskola és a való 
világ között. Tapasztalatlanságomat 
szigorral próbáltam leplezni. Szeren-
csére nem sokáig „terrorizáltam” őket, 
mert írnom kellett a szakdolgozatot, 
vizsgákra és államvizsgára készülni, 
úgyhogy rosszul jártak szegények, mert 
boldog-boldogtalan próbálkozott a he-
lyettesítéssel. 

50 éve került a kezembe a jeles dip-
lomám, és ahelyett hogy minden követ 
megmozgattam volna egy elit iskoláért, 
megpályáztam a Mindszent Felső-ludas 
tanyai összevont egy osztályos intéz-
ményt, mert ott szolgálati lakás is volt, 
és augusztus 30-án már be is költöz-
tünk, megkezdve önálló életünket. 

Nem sok idő volt az akklimatizá-
lódásra, elsején már jött a 16 gyerek, 
4 nyolcadikos, a többiben 1-2 tanuló 
volt. Előkaptam elődeim segédanya-
gait: órarend, tanmenet, útmutatók, és 
ismerkedés után megkezdtük fölvenni 
az önálló és közös órák ritmusát. An-
gyali jó gyerekek voltak, akik délután 
állatlegeltetés mellett tanultak, szá-
mukra minden szavam szent volt, soha 
nem volt fegyelmezés, és bölcsebbek 
voltak a gyakorló iskola elit diákjainál, 
tudták, csak tanulással emelkedhetnek 
följebb. A nyolcadikosok mind közép-
iskolába mentek, ezért a szülők meg-
kértek, tanítanám őket oroszra, mert 
a tanyai tanítók nem voltak erre kiké-
pezve. Így összeültünk ebéd után egy 
órácskát, és az alapokat elsajátították, 
így nem szenvedtek a 4 évben (annyit). 
Aztán nekem háztartás, kert, bevásár-

lás, 8 km-re volt a falu, ha ügyet kellett 
intézni. 

Ott született 48 éve az első gyerme-
künk, Zoli, aki bizony gyakran töltötte a 
45 perceket egyedül a járókában, ha ap-
jával ütközött a munkarendünk. Áldott 
jó gyerek volt, pedig csak pár játékkal 
játszott, szünetekben etettem-itattam, 
pelenkáztam. Isten velem volt, nem tör-
tént semmi baja, később már nem lehetett 
megoldani csak úgy, hogy ’73-ban beköl-
töztünk a faluba, ahol az anyaiskolában 
kaptam állást, 7 évet töltöttem ott, a falu 
központjából biciklivel járva ki, néha 
nem is egyszer naponta. Közben Andi 
is megszületett, de sajnos a házasság el-
romlott, szegénykéim válási árvák lettek. 
Az Isten áldja meg édesanyámat és húgo-
mat, akik a csapásban mellettem álltak, 
segítettek nevelni őket, hogy én dolgoz-
hassak, és pedagógus kölcsönnel vehes-
sünk egy lakást, az akkor még elsőként 
felépült társasházban. És mit ád az Isten? 
A szerelem is megjött Orvos Jenő szemé-
lyében, aki szintén elvált lett közben. Há-
zasságkötésünk után ő átjött napközisnek 
Szegvárra. 3 év múlva én is követtem.

Rögtön megtaláltam itt a helyem, a 
hangot a kedves kartársakkal; a három 
ötödik osztályban magyart és oroszt ta-
nítottam, saját osztályom is volt; olyan 
tanulókkal, mint Polyák Zsuzsa, Nánási 
Attila és Kádár Hajni.

A sors azonban közbeszólt, ikergyer-
mekeink megszületése után 2 évig ott-
hon voltam.

Sajnos Jenő 1990-ben meghalt; meg-
özvegyülve a sok munka, törődés a gye-
rekekkel, átsegített a mély gyászon.

Kartársaim és az igazgatók is bíz-
tak bennem, ’90 telén megválasztottak 
szakszervezeti titkárnak, és 15 évig 
képviseltem a tantestületet magasabb 
fórumokon, küzdöttem jogainkért, 
szerveztem ünnepeinket.

Szencziné Piroska, új igazgatóként 
jobban belelátott munkámba, egyik 
első tevékenysége volt, hogy minisz-
teri dicséretre terjesztett föl, amit meg 
is kaptam a következő tanévnyitón, 
Andrásfalvy Bertalan művelődési mi-
niszter úr aláírásával.

Ez azonban nem tett elbizakodottá, 
továbbra is végeztem a rám bízott fel-
adatokat: oktattam-neveltem iskolánk 
tanulóit, kirándultam velük, színdara-
bokat tanultunk be együtt, versenyekre 
vittem őket.
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Az orosz nyelv megszűnte után csak 
magyart tanítottam teljes alázattal nyel-
vünk és irodalmunk iránt. Legnagyobb 
sikerem az volt, mikor Szász Ági és 
Purgel Vali egyszerre nyerték meg a 
területi döntőt irodalomból és nyelvtan-
ból.

Az iskola boldoggá tett, mikor volt 
tanítványaim jöttek vissza hozzám 
hospitálni és gyakorló tanítani, min-
dent megosztottam velük, amit lehetett. 
Szívesen vállaltam minden olyan mód-
szertani újítást, ami a tanulók érdekeit 
szolgálta; például a Zsolnay-módszer 
bevezetését két osztályban; és a képes-
ség szerinti csoportbontás bölcsőjénél 
is ott voltam; tanulmányokkal igazolva 
azok hatékonyságát.

Az iskola 2001-ben Forray Máté ne-
vét kapta meg, ez után alapították meg 
a tanároknak szóló Forray-díjat, melyet 
elsőként kaptam meg szeretett kartársa-
imtól.

Nyugdíjba vonulásomkor, 2005-ben 
nehezen váltam el az iskolától, a kollé-
gáktól, hisz 25 év kötött ide.

A sors tréfája, hogy a 3-ból két me-
nyem tanítványaim közül került ki, 
egyiknek osztályfőnöke voltam.

Itt tanult minden gyermekem, olyan 
alapokat kapva, hogy mindenütt, min-
denkor megállják helyüket az életben. 
Anyaként is sikeresnek érzem magam.

Az eltelt 50 évben a 38 szolgálati év 
után belefér a 15 év nyugdíjas idő is, 
melyet gyermekeim, unokáim, baráta-
im körében és lelkes kertészként, kör-
nyezetvédőként töltök, részt véve a falu 
életében.

Visszatekintve:
„Az élet szép, az élet jó, az élet min-

den.” 
(Légy jó mindhalálig – musical)

„és: nem köszönöm mindezt a magam 
erejének, 

De köszönöm az Isten gazdag kegyel-
mének.”

(Arany: Toldi XII. ének)

mert:
„Akiket az Istenek szeretnek, pedagó-

gussá teszik” 
(Ókori görög mondás)

Orvosné Jaksa Mária

A nyolcadikos diákok így búcsúztak 
iskolájuktól

Kedves Tanáraink, Diáktársaink, ked-
ves Vendégek, drága Szüleink!

Elérkezett ez a nap, a ballagásunk nap-
ja. Igaz, nem így terveztük. Március 16-
án egyik pillanatról a másikra becsukta 
kapuit az iskola, és valami egészen más 
nyílt meg előttünk. Szembesültünk az 
élet olyan dolgaival, amivel eddig még 
sosem. Az életünket, teljesen át kellett 
szervezni.

Megtapasztaltuk, hogy milyen az, ami-
kor a napjainkat kizárólag a szűk családi 
körben töltjük, néha-néha egy kis moz-
gással, sportolással kiegészítve. Nagyon 
jó otthon lenni szüleinkkel, testvéreink-
kel, de volt egy második otthonunk is, 
ahol a barátaink, iskolatársaink, tanára-
ink vártak minden reggel, ahova 8 éven 
át mehettünk.

Az első időszakban örültünk, hogy nem 
kell suliba menni, sokáig aludhatunk, 
úgy tűnt, kevesebbet kell tanulnunk. Az-
tán egy-két hét után elkezdett hiányozni 
az iskola. Hiányzott az osztályközösség, 
hiányoztak a barátok, még a tanórák is. 
Persze mindenkinek más-más, hiszen 
mindannyian mások vagyunk.

Sajnáljuk, hogy nincs utolsó hét a suli-
ban, nincs daltanulás, nincs próba, nincs 
szerenád, nincs táncgála.

Kedves Tanító nénik, Tanár nénik, Ta-
nár urak! Most úgy kell elbúcsúznunk, 
hogy hónapok óta nem találkoztunk. 
Igaz, így is éreztük, hogy velünk voltak, 
bátorítottak, segítettek a tanulásban. Jó 
lett volna személyesen, ünnepélyesebb 
keretek között elmondani, hogy köszö-
nünk minden jót, amit Önöktől kaptunk. 
Köszönjük a sok segítséget, biztatást, vi-
dám pillanatot.

Kedves itt maradó diáktársak! Kívá-
nom, hogy őrizzetek meg mindent em-
lékeitekben. Ha a tablónkat nézegetitek, 
gondoljatok vissza egy-egy közös emlék-
re, a közös játékokra, nevetésekre.

Köszönettel tartozunk szüleinknek, 
családunknak mindenért, amit eddig 
értünk tettek. Ti nyújtottátok nekünk a 
biztonságot, ti voltatok azok, akikhez 
mindig bizalommal fordulhattunk. De a 
legfontosabb, hogy mindig úgy szerette-
tek minket, amilyenek vagyunk.

Ezzel az idézettel búcsúzom
„Úton vagyok, meg tudom tenni a tá-

vot. Nem számít, milyen messze van, erős 
maradok. Tudom, hogy minden méter 
megéri. Elmegyek bármilyen messze, 
hogy megtaláljam, hová tartozom.”

(Herkules)



8. oldal XXXIII. évfolyam 7. szám

Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással,  
ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. – Kol 2,8

HIT VILÁG
Liturgikus naptár

Július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony 
ünnepe

A Szentírás több helyen megemlékezik a 
Kármel hegyről, ahol Illés próféta élt és vé-
delmezte a hit tisztaságát (1Kir 17–19). Az 
egyházatyák a hegyet szépsége, termékeny-
sége, ősisége, Illés győzelme miatt Szűz 
Mária jelképének látták. Sok remete élt a 
hegyen, majd a 12. században rendet alapí-
tottak itt azzal a céllal, hogy a Szűzanya ol-
talmában szemlélődő életmódot folytassa-
nak. A kármeliták házai ma is az imádság 
és a lelki elmélyülés helyei hazánkban és 
szerte a világon.

Július 22. Szent Mária Magdolna
Az Úr feltámadásának első tanújára, az 

„apostolok apostolá”-ra, a megtérő bűnös 
nők, az orvosok és gyógyszerészek, a hal-
doklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok 
védőszentjére emlékezünk liturgikus ünne-
pén,

Július 24. Árpád-házi Szent Kinga
Lengyelország és Litvánia patrónájára, 

a sóbányászok védőszentjére, Árpád-házi 
Szent Margit nővérére emlékezünk liturgi-
kus emléknapján, július 24-én. 

Július 29. Szent Márta
Szent Mártára, Mária és Lázár nővérére, 

a háziasszonyok, családok, özvegyek, hit-
oktatók, vendéglősök, pincérnők, szállodá-
sok, szobrászok védőszentjére emlékezünk 
liturgikus emléknapján.

Július 31. Loyolai Szent Ignác
Loyolai Szent Ignác áldozópap, a jezsuita 

rend (Jézus Társasága) megalapítója, a Lel-
kigyakorlatok szerzője élettörténetét idéz-
zük fel liturgikus emléknapján.

Augusztus 4. Vianney Szent János
Az ars-i plébánosra, a plébánosok védő-

szentjére emlékezünk liturgikus emléknap-
ján.

Augusztus 5. Havas Boldogasszony
A római Santa Maria Maggiore-bazilika, 

a legősibb Mária-templom felszentelését 
ünnepeljük Havas Boldogasszony emlék-
napján.

A legenda szerint a Santa Maria 
Maggiore-bazilika helyét maga a Szűzanya 
határozta meg. A 4. században egy gazdag 
római patrícius és felesége elhatározták, 
hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A 
Szent Szűz álmukban megjelent nekik, és 
arra hívta őket, hogy azon a helyen, ame-
lyet másnap, augusztus 5-én hó borít majd, 
emeljenek templomot a tiszteletére. Reggel-
re Róma hét halmának egyikét hó borította, 
innen kapta elnevezését a mai ünnepnap.

Augusztus 6. Urunk színeváltozása
Jézus megdicsőülésének helye a régi ha-

gyomány szerint a galileai Tábor-hegy volt. 
A csoda színhelyén még az arab hódítás 
előtt három bazilika épült. Felszentelésük 
napja, augusztus 6. lett Urunk színeválto-
zásának (latinul: transfiguratio) ünnepe.

Augusztus 8. Szent Domonkos
Szent Domonkosra, a domonkos rend 

alapítójára és névadójára emlékezünk litur-
gikus emléknapján

Augusztus 15. Nagyboldogasszony – 
Szűz Mária mennybevétele

A Katolikus Egyház augusztus 15-én 
Szűz Mária halálát és mennybevételét, 
vagyis Nagyboldogasszony napját ünnep-
li.

Nagyboldogasszony hazánkban olyan 
kötelező ünnep – a katolikusoknak az 
Egyház szentmisén való részvételt ír elő 
–, mely nem szükségszerűen esik vasár-
napra.

Talán még 
választhatunk!?

Évek, évtizedek óta mondom, hogy men-
jünk ki a falu, a város szélén élő szegények-
hez és a gyermekeket szedjük össze, neveljük 
szeretetre, békességre, mert ha nem, akkor 
is meg fognak nőni és sokkal több kárt fog-
nak okozni a társadalomnak, mind ameny-
nyibe az ő becsületes felneveltetésük került 
volna!

A világ egy kis falu, az alul képzett, mun-
kanélküli réteg előbb-utóbb a mi térségeink-
ben is ugyanígy el fog indulni és mindent 
fel fog prédálni! Talán még választhatunk!? 
Vagy gyereket nevelünk verejtékes munká-
val, alázattal, bármilyen áldozatot vállalva, 
vagy a szemünk láttára ezek a vadon felnö-
vő fiatalok ilyen-olyan színes forradalomban, 
„arab, amerikai(?!) tavaszban” szétvernek 
mindent. Annak a pénznek töredékéből, amit 
fegyverekre költenek, a világ összes gyerme-
két szeretettel, békességben, kacagva fel lehet 
nevelni. Döntenünk kell, mert a hatalmas re-
pülőgép anyahajóval a saját nagyra nőtt, fel-
heccelt, feldühödött gyerekeinket nem fogjuk 
tudni levadászni! Felénk is lesznek politikai 
erők, - ez csak idő kérdése - akik felhergelik 
azokat, akiknek ma esélyük sincs, hogy beil-
leszkedjenek a társadalomba, mert életkörül-
ményeik, neveltetésük, elszigeteltségük miatt 
nem képesek becsületes munkából megélni.

Ma azért imádkozom, hogy a döntéshozók, 
a politikusok, a pedagógusok, a társadalom 
tehetős rétegei és mi papok is ismerjük fel a 
feladatainkat, és ne méregdrága városnapokat 
szervezzünk vagy nyaralni menjünk, hanem 
keressük fel a szegénynegyedeket és legalább 
egy-egy kirándulásra, táborra vigyük el a 
szurtos, mocskos gyerekeket! A jövő a mi ke-
zünkben van, senki sem sziget, a történelem, 
a mi tanítómesterünk rengeteg tragikus pél-
dával bizonyítja, hogy a háttérbe szorított, el-
hanyagolt rétegek, hogy tudják felégetni akár 
önmagukkal együtt is a világot!

Szeretettel, Csaba t.
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A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, 
az imádságban állhatatosak. – Róm 12,12

Hiszek a szeretet 
végső győzelmében!
Sokféle hivatást ad az Isten, de egészen 

biztos, hogy senkinek nem az a feladata, 
hogy gyászhuszárként elsirassa a XXI. szá-
zad elején a világunkat! Gond, baj az van 
elég, de élve ne temessük el se Nyugat-Eu-
rópát, se Amerikát! Egészen biztos, hogy sú-
lyos válságban van a világunk, de volt ennél 
súlyosabb járvány meg társadalmi krízis is 
az elmúlt évezredekben, és azokból is talpra 
állt az emberiség! Harsoghat a gonosz, ne-
künk hinnünk kell a szeretet végső győzelmé-
ben!

Igen, én hiszem, hogy Európában, akár-
csak Amerikában és a nagyvilágban is győz-
ni fog a józan ész, és az emberek elteszik a 
fegyvereiket, hogy újból okos, szorgalmas 
gépeinkkel megműveljük a földet, otthonná 
tegyük a világunkat! Hiszem, hogy a zavart 
okozó jelszavak skandálása helyett, újból bé-
kedaloktól lesz hangos az éter, és rádióink, 
televízióink, az egymást kiengesztelődve 
megölelő emberekről, népekről fognak szép 
híreket közvetíteni!

Olyan sokan vagyunk és olyan kicsi lett a 
világunk, hogy csak együtt tudjuk, mindany-
nyiunk számára otthonná tenni, virágzó tün-
dérkertté ezt a földgolyót. Ha elzárkózunk és 
gyanakodva a múlt sérelmeit felhánytorgat-
va egymásnak esünk, akkor világunkat po-
kollá tesszük! Biztos vagyok benne, hogy a 
közös érdek, a józan ész, a mindannyiunkat 
átjáró élő Szeretet fog újból győzedelmes-
kedni, ezért én Istentől kapott hivatásunkat 
vállalva, a mindannyiunk számára szüle-
tő új világ prófétája akarok lenni, és nem a 
nehézségekben összeomló, pusztulást kiáltó 
gyászhuszár! A gonosz nem győzte le a vilá-
gunkat és nem is fogja, mert nagypéntek óta 
az Krisztus diadalmas otthona!

Amerika, Európa, akárcsak a világunk 
többi része is talpra fog állni, az emberek 
és a népek ki fognak engesztelődni, és a 
feszültségeket szító, a kutakat mérgező, vi-
lágunkra tudatosan gyújtóbombákat dobó 
embereket, akárcsak a múltban, elé fogják 
állítani és bármennyi pénzük is van, el fog-
ják ítélni tetteik alapján!

Gyertek, fogjuk meg egymás kezét, és e 
ránk szakadt, múló sötét éjszakában imád-
kozzunk a Béke Istenéhez Amerikáért és az 
egész világért, töltse be szíveinket az áldott 
remény!!

Szeretettel, Csaba t.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt

Szabó T. Anna:  
A belső mosoly

A belső mosoly nem beszél,
csak szavak nélkül simogat,
biztat, melegít, benned él,
szívdobogással támogat,

a belső mosoly jó meleg,
jut másnak is, sosem fogy el,
mindvégig ott marad veled,
amíg lélegzel, nem hagy el,

a belső mosoly ellazít,
végigvezet az életen,
minden kötelet elszakít,
ha fojtogat a félelem,

a belső mosoly megsegít,
átölel, nem vagy egymagad –
felsugárzik az arcodon:
már bentről melegít a Nap.

HÍREK – ESEMÉNYEK

Szegvári Kisboldogasszony  
Egyházközség

Július 11-én szombaton este nem lesz 
szentmise!

Július 12-én (vasárnap) délelőtt fél 11 órai 
kezdettel Kovács János szegvári születésű 
plébános atya áldozópappá szentelésének 
40-ik évfordulóján hálaadó szentmisét mu-
tat be templomunkban! Szeretettel hívjuk és 
várjuk községünk lakóit, együtt adjunk hálát 
János atyával! 

Ezen a vasárnapon reggel fél 9-kor nem 
lesz szentmise!

Július 26-án (vasárnap) idősek megáldása 
lesz a fél 9-kor kezdődő szentmisében, majd 
a végén a parkolókban az autók megáldása! 
Adjuk tovább, hogy minél többen részesül-
hessenek a szentáldásban.

Augusztus 1-én szombaton este nem lesz 
szentmise!

Augusztus 2-án vasárnap kivételesen este 
18 órakor lesz szentmise templomunkban!

(R. M.)

„Boldogok, akik megbecsülik a mo-
solyt” – mondja Gyökössy Endre. És ha 
belegondolunk, a parafrázis nagyon is 
igaz lehet. Talán az Atya is örül, ha vidám-
nak lát bennünket, így jól jöhet a naphoz 
két perc derű.

Mennyei Atyám! A mai napon eddig 
mindent sikerült jól tennem. Nem plety-
kálkodtam, nem jöttem ki a sodromból. 
Nem voltam sem mohó, sem undok, sem 
rosszindulatú, sem önző. Úgy örülök, 
hogy eddig mindez sikerült! De pár perc 
múlva felkelek az ágyból, és utána nagy 
szükségem lesz a segítségedre. Köszö-
nöm! Ámen.

*
Egy könyvgyűjtő találkozik régi barát-

jával, aki újságolja, hogy épp a múlt héten 

dobott ki egy régi Bibliát, amit egy ócska 
dobozban talált:

„Valami Guten- vagy kicsoda nyomtat-
ta” – teszi hozzá.

– Csak nem Gutenberg? – mered rá a 
gyűjtő.

– De igen, az.
– Van fogalmad, mit tettél?! Kidobtad az 

egyik első nyomtatott könyvet! Egy ilyen 
példány nemrég félmillió dollárért kelt el 
egy árverésen!

– Ez tuti nem ért annyit. Telefirkálta va-
lami Luther Márton.

*
„Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt 

és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes 
lesz.”

Forrás: keresztenyelet.hu
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Grecsó Krisztián: „Kutyanehéz lesz felvenni a régi ritmust”
A Libri közönségdíját idén Grecsó 

Krisztián nyerte a Vera című regényével, 
amelyet tavaly jelentetett meg a Magvető 
Kiadó. Az író a karantén utáni életünkről 
is beszélt a Fideliónak. Szerinte nem vál-
tozott semmi, és ő csak az egyénben hisz, 
az egyén felelősségében és organikus gon-
dolkodásában.

Vannak írói mániái.
Ezen, ugye, nem lehet segíteni.

Valahogy mindig a családi kötődések, a 
család és az érzelmek bonyolult hálózatai, 
a titkok, az elhallgatások köré írja a regé-
nyeit, mintha mindegyik egy végtelen és 
rejtélyes körforgásban keveredne egymás 
mellé.

Ha valami egyszer beakad, az be van 
akadva. Ráadásul ez a manapság csak 
transzgenerációs ügynek nevezett prob-
lémakör – amit régebben szent és őrült 
családnak mondtunk – olyan sok témát 
nyújt. Hát belefér a világ! Hiszen minden 
innen indul, és ide fut, sok-sok rövid élet 
ad együtt valami végtelenséget. Ezer em-
lék, még több felejtés. Kikopnak nyelvek 
a családból, az identitások, és jönnek újak. 
Dédapám testvére, ifjabb Őze Ioachim itt 
telepedett le Pesten. Lehet, hogy már utaz-
tam egy metró kocsiban az unokájával. 
Engem egyszerűen a családi rejtélyek ér-
dekelnek.

Azok a legsúlyosabbak?
Ki tudja, talán nem. Ugyanakkor sok-

kal szerteágazóbbak, mint a gazdasági 
rejtélyek, a gyilkosságok köré szerveződő 
szövegek, de mondjuk inkább magyarul, 
a krimik. A családi rejtély lehet banális, 
morzsácska és mégsem lehet megkerülni.

Miért olyan nehéz megbocsátani a csa-
ládtagnak?

Egy ismerőssel hamarabb elnézőbbek 
vagyunk. Apám évtizedekig nem beszélt 
a testvéreivel, akkor sem bocsátott meg 
nekik, amikor már saját bevallása szerint 
sem fájt a vélt vagy valós lelki sebe.

Vera című regényében a kamaszkor előt-
ti pillanatot választotta az örökbefogadás 
titkának a felfedésére.

Olyan gyönyörű pillanat az, az utolsó 
hónapok a paradicsomban, amikor a gyer-
meki lélek már lázad, gyanakszik, de még 
koherens a világkép, úgy látszik, a világ-

nak vannak törvényei, hogy megismerhe-
tő, van objektív valóság, és ha az ember 
felnőtt lesz, ez a tudás a birtokába kerül. 
Nem isteni ez? Maga a csoda! És akkor jön 
a kamaszkor és minden összedől, s mire 
kikerül belőle a fiatal, sehol a paradicsom, 
a világ egyéni igazságok rémületes töme-
ge, nincs biztonság, se bizonyosság, csak 
egyéni remények és hitek.

De azért nem mindig tudjuk elengedni a 
gyermekkor paradicsomi biztonságát.

Én néha reménytelenül öregnek érzem 
magam, és ezt nem csak a fizikai állapo-
tom hozza, nem csak a mindennapi megal-
kuvások, melyekre a test kényszerít. Más-
felől meg ott tombol a kisgrecsó, és integet 
a túloldalra.

A kiskamasz Vera felnőtt, összetört alak-
ját előbb megírta a Jelmezbálban. Miért 
pont az ő figurája mögé tette egy örökbe-
fogadott sorsát?

A Jelmezbálban még sok megíratlan 
sors maradt, ott lebegnek a kisagyamban 
a felejtés határán. De egyszer csak jött a 
nagy mánia, hogy el akarok mondani va-
lamit a haragról. A Vera éppen apám miatt 
indult, amiről az imént meséltem: a dédel-
getett sértettség, az életre szóló magány, 
azt hagyni el, aki a legfontosabb. Ebben 
mi, magyarok jók vagyunk. A temető hoz 
engesztelődést. Egy rossz félmondat után 
jönnek a széttartó évtizedek. És ezt úgy 
megtanuljuk generációról generációra, 
mint kevés más dolgot.

Meg kell tanulni örökbe fogadónak is 
lenni? Nem titok: kislánya, Grecsó Hanna, 
örökbefogadott.

Az örökbefogadott gyerek édesgyerek, 
a szülő pedig édesszülő, valódi édesanya 
és édesapa. Vagy szeretek, vagy nem, nem 
tudok másképpen szeretni. Kihívásai min-
denkinek vannak, és azokból, ha elmérge-
sedik a helyzet, lehetnek traumák, elnyúló 
krízisállapotok. Azt nem szabad elfelejte-
ni, hogy az örökbefogadás kegy, és minden 
szereplője a lehető legjobban járt el. Egy 
gyerekvers köteten dolgozom, és ott írtam 
meg a karácsonyi versben, hogy hiszen 
Jézus is egy szívbe született! Őt is örökbe 
fogadták!

És mivel a születés, a világra jövés és 
eszmélés nem elsősorban fizikai kérdés, 
ember gyermeke is születhet a szívbe.

Többször beszélgettünk már arról: a mű-
faj, amelyben éppen ír, a lelkiállapotát is 
tükrözi. Pont a karantén előtt fél perccel je-
lent meg a Magamról többet című verseskö-
tete. Önálló színdarab még nincs a fejében?

Nem szeretek a fióknak dolgozni. Jó ér-
zés, ha a szöveget várja valaki. Ha megkér-
dezi a kiadóm, a Magvető, hogy haladok. 
Tudnak-e segíteni. És ha kész vagyok, lehet 
együtt tervezgetni. A mai színházak már 
nagyon ritkán gondolkodnak az írókban, 
a rendező felől közelítenek. Gyakran imp-
rovizációkból állítják össze az előadást. És 
inkább írnak darabokat színészek, mint 
írók. Lehet, hogy ez így természetes, nem 
tudom, vagy talán ez csak egy átmenet egy 
másik radikalizmusba. Az biztos, az író ma 
nem része a színházi gondolkodásnak.

Soha korábban nem volt ennyire óvatos, 
tudatos és szorongós, mondta a veszély-
helyzet első hetében. Azóta két hónap eltelt. 
Ön szerint újra kell adaptálódnunk a világ-
hoz? Egyáltalán: képes egy ilyen helyzet 
megváltoztatni embert, világot, kapcsolato-
kat, hagyományos életmódot?

Biztosan kutya nehéz lesz felvenni a régi 
ritmust. Talán az is kiderül majd: több jó 
dolog volt a karantén létben, mint elsőre 
látszott.

De nekem a színház, a közösség, az em-
berek, az olvasók, a találkozók már nagyon 
hiányoznak.

És ha furcsa lesz is egész nap farmerben 
lenni, meg sokat utazni, meg fogom csinál-
ni. Ami a világot illeti, csak az egyénben 
hiszek. Tedd meg, amit megtehetsz. Orga-
nikus gondolkodás, alázat, takarékosság, 
fegyelem. A napokban voltam lent a bolt-
ban, két hónap óta először. A gyümölcsös 
pulton ott volt egy láda görögdinnye, a világ 
végéről hozták. Nem változott semmi.

Forrás: fidelio.hu/Karácsony Ágnes

Grecsó Krisztián kislányával  
(Fotó/Forrás: Grecsó Krisztián Facebook oldala)
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Bruno Ferrero:  
A megbékélés hídja

Egy vidéki farmon élt két testvér egy-
más szomszédságában. Egy napon egy 
jelentéktelen félreértés kapcsán össze-
vesztek. Eddig kölcsön adták egymásnak 
szerszámaikat, ameddig az egyik távol 
volt, a másik vigyázott a farmra, megbe-
szélték a problémáikat, de most egy csa-
pásra minden megváltozott.

Hiába a negyven éves szomszédság, 
most végül odáig fajult a dolog, hogy nem 
is álltak szóba egymással.

Egy szép napos reggelen az idősebbik 
testvérhez bekopogott egy idegen férfi, 
aki munkát keresett egy-két napra. Elő-
ször el akarta küldeni, de végül, amikor 
meghallotta, hogy ácsmester és jól bánik 
a fával, megmozgatta a fantáziáját.

Azt a feladatot adta neki, hogy a testvé-
re és az ő telke határába építsen egy kerí-
tést. Olyat kért, amin még átlátni sem le-
het, mert annyira haragudott a testvérére.

Miután kiadta a feladatot és minden 
faanyagot, szerszámot, szeget a rendel-
kezésére bocsátott a mesternek, elment a 
városba.

Az ács neki is látott a munkának. Este-
felé, amikor visszajött az idősebb testvér 
megdöbbenve látta, hogy a telek határá-
ban, a kis völgyben nem egy kerítés, ha-
nem ellenkezőleg egy híd áll, mely össze-
köti az ő és testvére telkét.

Pont akkor jött ki a fiatalabbik testvér, 
aki szintén megdöbbenve nézte a hidat, 
ezt mondta:

„Drága testvérem! Te képes voltál egy 
hidat építtetni, azok után, ami köztünk 
történt? Azok után, amiket tettem és 
mondtam?”

Erre mindketten nagyon elszégyellték 
magukat, és a híd közepén egymás nya-
kába borulva kibékültek.

Ennek örömére kérték az ácsmestert, 
hogy maradjon még pár napig, találnak 
még neki valami munkát.

Erre a mester így felelt:
„Nagyon szívesen maradnék, de még 

sok olyan hely van, ahol hidat kell építe-
nem!”

Építsük fel mi is a béke hídját, és ne a 
harag, megbántottság kerítését emeljük 
magasabbra!

Park a víztorony mellett
Évek óta látom és figyelem, hogy a 

víztorony körül újabb és újabb facseme-
ték nőnek. Mivel naponta járok arra – a 
Malom utcában lakom – láttam a gondo-
zott füvet az egyre szaporodó virágokat. 
Természetesen láttam, hogy ki illetve kik 
gondozzák ezt a területet.

Megkérdeztem a családot – Szenczi 
Zsoltot, párját, Pintácsi Évát és Éva né-
nit, ahogy a környékben szólítják, isme-
rik. Mi vezérelte önöket abban, hogy az 
addig elég ritkán nyírt víztorony környé-
két beültessék fákkal, majd később virá-
gokkal? Milyen fajta fák növekednek ott, 
hogy később árnyékot is adjanak?

4 éve májusban vásároltuk az ingatlant 
a Malom utca sarkán, édesanyám július 
1-én költözött hozzánk a Dunántúlról. A 
házat már egy ideje nem lakták, az udvart 
teljesen benőtte a növényzet. Miután kita-
karítottuk, terv szerint elkezdtük beültetni 
az általunk megálmodott módon, de sajnos 
hamar kicsinek bizonyult, „kinőttük”. El-
kezdtük a ház elejét csinosítani, innen már 
egyenes út vezetett az úton túli víztorony-
hoz, mely sokszor elég elhanyagolt volt. 
Az utcabeliek eleinte kíváncsian szemlél-
ték kik költöztek a házba, aztán hamarosan 
beszélgetésbe elegyedtünk. Látták, hogy 
szeretjük a növényeket ezért a Bárány csa-
lád hozott nekünk facsemetéket, eleinte 
szivarfákat. Egy idő után már nem tudtuk 
hova ültetni, gondoltuk viszünk belőle a 
térre. Egy közeli ház előtt megtetszett ne-
künk egy Kései végzetfa, édesanyám kért 
egy kis csemetét, de aztán abból is többet 
kaptunk. Ennek a fának másik színválto-
zatát pedig nagybátyám ajándékozta. A 
Bárány család újabb facsemetéket hozott 
nekünk, mandulafákat. Anyukám jártá-
ban-keltében kidobott zöldhulladékból 
válogatta a virágokat, amelyeket a sarokra 
ültetett. Továbbá van még juharfa, kőris 
és eperfa is. Azóta ültettünk 9 tő fehér le-
vendulát, tulipánokat és egy traktorgumit 
is megtöltöttünk földdel, melyet a Ma-
lom utcából a Magyar családtól kaptunk, 
ebbe jövőre új virágok kerülnek. Időnként 
„megjelennek” a kapuban növények, ame-
lyeknek természetesen mindig találunk he-
lyet, semmi sem megy kárba.

Terveink között szerepelnek még továb-
bi lila levendulabokrok és 3 rózsafa ülte-
tése, anyukám nagyon szeretne még egy 
olajfát is.

A házuk környéke, a kertjük is nagyon 
szép. Honnan ered, fakad a növények 
iránti szeretetük?

Anyukám és én a Hévíz melletti 
Rezihegyről költöztünk Szegvárra, anyu-
kám kertgondozást és szőlőskerteket is 
vállalt Reziben, sok szépet látott. Én ma-
gam a rózsák „szerelmese” vagyok, 83 
tőig számoltam őket és már régen nem 
számolom. Növényeink többségét külföl-
di katalógusokból rendeljük, az udvarba 
a rózsák egy része egyenesen Angliából 
érkezett, igazi különlegességek és rendkí-
vül büszke vagyok rájuk. Minden évben 
dugványozunk belőlük. Reméljük, ezek 
a tövek hamarosan Szegvár több pontját 
fogják majd díszíteni. 

A hétvégén újabb szépséggel bővült az 
utcavégi kis parkunk. Két padot és egy 
tollaslabda hálót állítottak fel. Hogyan 
jött az ötlet, hogy oda kell építeni egy 
pihenőhelyet? Kik segítettek a megvaló-
sításban?

A sport a kislányunk és Zsolti életének 
fontos része. A tollaslabdahálót és a pa-
dokat ő álmodta meg és vásárolta. Remél-
jük, sokan fogják használni és vigyázni 
fognak a park és a fák épségére. Igazá-
ból csak ennyit szeretnék, vigyázzanak 
a környezetre. Zsolti tavaly októberben 
felajánlotta, hogy képviselői tiszteletdíját 
ilyen módon visszaadja Szegvárnak, a kö-
zösség számára fontos dolgokra fordítja. 
A betonozásban apukája Szenczi Béla se-
gített. Mióta anyu egészségi állapota már 
nem nagyon engedi, a fűnyírást, ásást és 
a nehezebb munkákat teljes egészében 
átvettük tőle, de a permetezést, gyomlá-
lást továbbra is ő végzi. A füvet hetente, 
kéthetente nyírjuk. Egy ide illő szemetes-
kukát és egy IBC tartályt szeretnénk még 
beszerezni.

Dél körül a víztorony egy ideig árnyé-
kot ad a padokra, akkor is ki lehet ülni, 
majd estefelé már biztosan kellemes idő 
van, vagy lesz később arra, hogy a tol-
laslabdázókat nézve kiüljünk a Víztorony 
térre.

Köszönöm a válaszokat.

Kosztolányi Sándorné

(Képek a 12. oldalon.)
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Park a víztorony mellett

Úrnapja ünnepe – 2020
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A Kurca Völgye Egyesület szerint pénte-
ken betörtek a helyi ifjúsági szállóba. Az ön-
kormányzat ezt cáfolta. Az épület bejáratát 
most piros rendőrségi pecsét zárja le. 

– Pár éve jött egy lehetőség, hogy a kihasz-
nálatlan önkormányzati épületekbe ismét éle-
tet leheljünk, de csak civil szervezetek pályáz-
hattak. Az önkormányzattal egyetértésben a 
Kurca Völgye Egyesület nyújtott be pályázatot 
az ifjúsági szálláshely létesítésére – tudtuk 
meg Gémes Lászlótól, az egyesület korábbi el-
nökétől, a település volt polgármesterétől.

A kötelező fenntartási időszak végéig az 
üzemeltetési jogot is megkapták, ami má-
jusban járt le. Gémes elmondta, sportolók, 
lakodalmak vendégei, testvértelepülési dele-
gációk is laktak a szállóban. Kiemelte, nem 
a haszonért dolgoztak, a cél az volt, hogy a 
szálló fenntartására meglegyen a pénz.

– Tavasszal klíma beszerzésére is pályáz-
hattunk volna, de az önkormányzat nem adta 
meg a tulajdonosi hozzájárulást. Látszott, 
hogy nem akarnak velünk együttműködni, 
nem is kerestek bennünket. Minden beren-
dezés az egyesületé, a poharak, ágyak, szek-
rények, tévék és mosógépek is. Nem tudtuk 
elvinni, mert valaki beletört egy fogpiszká-
lót a zárba, előtte pedig a főbejáratot napo-
kig eltorlaszolták egy kisbusszal. Pénteken 
délután azt láttam, hogy belülről két ember 
piszkálja a zárat, a jegyző és egy képviselő.

– Kihívtam a rendőrséget – sorolta Gémes 
László. Hozzátette, vitatott az épület tulaj-
donjoga, mert a bővítés miatt az egyesület-
nek jár bizonyos tulajdonhányad, amit peres 
úton kívánnak érvényesíteni.

Szabó Tibor György polgármester szerint 
az egyesületnek nem volt szerződése az üze-
meltetésről. A pályázatban csak az ötéves 
működtetést vállalták.

– Az önkormányzat nevében pályázott 
ugyan az egyesület, de mindent az önkor-
mányzat végzett. A bevételt az egyesület 
tette el, a rezsit viszont az önkormányzat 
fizette.

Zárcsere tényleg történt, de ezt megelőzte 
egy írásos tájékoztató, amiben azt kértük, 
június 5-én 12 óráig adják át az ingatlan kul-
csait, ha ez nem történik meg, a zárakat le-
cseréljük. A levelet az egyesület elnöke, Gé-

mes László fia vette át. Egyik képviselőnk 
vállalta a zárcserét, hogy az önkormányzat-
nak ez ne kerüljön pénzébe – magyarázta a 
településvezető.

A polgármester azt mondta, az egyesület 
nem kereste meg az önkormányzatot, hogy 
szeretné tovább üzemeltetni a szállót, amit 
a jövőben egyébként maguk kívánnak majd 
működtetni.

Forrás: Délmagyar/Kovács Erika 
2020. június 9.

Lezárták az ifjúsági szállót
Vita alakult ki az egyesület és az önkormányzat között

Gémes László kihívta a rendőrséget, amikor látta,  
hogy ketten belülről szerelik az ifjúsági szálló zárját. Fotó: Kovács Erika

Karanténversek
Csernák Istvánné Vigh Ibolya néhány éve 
kezdett el verset írni. Öröm, bánat, a körü-
lötte lévő természetet ihleti sorait. Először 
csak magának írt, majd családjának, bará-
tainak is megmutatta, felolvasta költeménye-
it. Volt olyan rendezvény, amikor 250 ember 
előtt mondta el az alkalomhoz illő versét.
További jó alkotómunkát kívánunk!

Itthon vagyok

Itthon vagyok, szeretek hasznos lenni,

Van időm a házam körül serénykedni.

Időből van most a legtöbb, hosszúak a nappalok,

Elvégezhetem azokat is, mit máskor nem akarok.

Szekrényeim rendezettek, ablakaim ragyognak,

Felforgattam az egész házat, ezt tettem a minap.

Találtam sok kinőtt ruhát, amit ki kell majd 

dobnom,

Belátom, hogy ezután már nem szabad gyarapod-

nom.

Papírmunka ma megoldva, befejeztem éppen,

Fiókokban sorakoznak, más dolguk most nincsen.

Mosok, főzök, takarítok, sorra kerül minden,

Szegény pókok maholnap rettegnek már tőlem.

Kávé közben latolgatom, mivel töltsem napom,

Fontosakat előveszem, a többit hátra hagyom.

Mosógépem panaszkodik, felhúzta az orrát,

Pórszívóm is unja már a mindennapos hajszát.

Kertem tiszta, virágaim a napban fürdőznek,

Itatgatom mindegyiket, így nem nélkülöznek.

Kivirultak gyümölcsfáim, virágba borultak,

Szorgos méhek döngicsélnek, virágágyba bújnak.

Mindenki most teszi dolgát, én is a magamét,

Hogy elviselhetővé tegyük e kényszerű karantént.

Dolgozunk, remélünk, és átélünk minden napot.

Hogy egészségben átvészeljük e nehéz harcot.
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A 13. oldal folytatása

Újrakezdés

Már kristálytiszta az égbolt, alatta sétálok,
Tündököl a Nap rám, én már mosolygok.
Szárnyaló madarak trilláznak a kertemben,
Nincs már dermesztő félelem a lelkemben.

Vibrál a fény a mezőn, varázslatos a sok virág,
Újul, felsóhajt rémálmából a nagyvilág.
Jóleső boldogság tölti meg a szíveket,
Megújul a természet, kivirágzik a szeretet.

Felszabadultan ölelik egymást fiatalok és vé-
nek,
Bátrakkal, hősökkel foghatunk végre kezet.
Dalol a pacsirta, bársonyos réten szálldos,
Az emberek szeme most már az örömtől har-
matos.

Megtisztult a levegő, körül öleli a szépség,
A lélek is megtisztul, nincs már sötétség.
A távoli látóhatár szélén nevetve kel fel a Nap,
Számunkra az élet még sok szépet tartogat.

Álombeli tájkép, benne milliók ünnepelnek,
Azok is ölelkeznek, akik eddig még nem szeret-
tek.
Aranyló fény, ami a lelkekből sugárzik,
A szeretett Bolygónk újra felvirágzik.

Végre tiszta az égbolt, békésen süt ránk a Nap,
Örömmámortól, boldogságtól forró a hangulat.
Féltve őrzött örömök dalai zengenek remegőn,
Remény és hála lebeg a tavaszi mezőn.

Bársonytiszta vizű patak siet a felhőtlen ég 
alatt,
Színes dallamokat csicseregnek a lelkes mada-
rak.
Megnyugszik végre a világ, lelke felmelegszik,
És a szeretet a szívekben újra megtelepszik.

Benedek Elek: Isten
Egyszer, mikor Jézus Szent Péterrel a 

Földön utazott, azt mondja Péter: 
- Hej be szeretnék Isten lenni, majd más-

ként kormányoznám én ezt a világot! 
Mondotta Jézus szelíden: 
- Bolondot beszélsz, Péter, bízd csak az 

Istenre a világot, egyedül ő tudja azt elkor-
mányozni. 

- De így, de úgy - mondja Péter -, majd 
megmutatnám én, csak egy napig lehetnék 
Isten. 

- Hát jól van - mondotta Jézus -, teljék 
kedved, légy egy napig Isten. 

Még jóformán ki sem mondotta ezt Jé-
zus, aranyos karosszék szállott le az ég-
ből. 

- Ülj bele, Péter, s kormányozd a vilá-
got! 

Beleül Péter az aranyos székbe, s hát ab-
ban a pillanatban jön egy szegény asszony, 
hajtja a borjas tehenét a legelőre. A tehén 
a borjúval elkezdett legelészni, a szegény 
asszony pedig megfordult, s ment hazafelé. 
Rászól Péter az asszonyra: 

- Hé, asszony, hát te nem maradsz itt? Ki 
őrzi a tehenedet? 

- Majd őrzi a jó Isten - felelte az asszony 
-, van otthon elég gyermekem, akit őriz-
zek. Azzal az asszony elmegy, a tehén a 
borjával ott marad a legelőn. Mondja Jé-
zus: 

- Péter, te vagy az Isten, tenéked kell 
őrizned a tehenet s a borját - s ahogy Jézus 
ezt mondta, egy karikás ostor csavarodott 
Szent Péter nyaka körül. 

Rekkenő meleg volt, csípték a legyek 
a borjat, egyszerre csak, uccu neki, föl-

csapja a farkát, szalad árkon-bokron ke-
resztül, s utána a tehén, de Szent Péter is 
kiugrik az aranyos székből, szalad a tehén 
után, nagyot rittyent a karikás ostorával, 
s kiabál: 

- Hó, hahó, megállj, hó! De bizony sem 
a tehén, sem a borjú meg nem állott. Csur-
gott a verejték Szent Péterről, s jó este lett, 
mire visszaterelte a tehenet a borjával. 

- Látod, látod, Péter - mondotta Jézus 
-, az egész világot akartad kormányozni, 
s még egy tehenet sem tudtál megőrizni... 

Telt-múlt az idő. Szent Péter, úgy látszik, 
elfelejtette ezt az esetet, s megint mondja 
Jézus Krisztusnak: 

- Haj, de szeretnék Isten lenni! 
- Ugyan, miért, Péter? 
- S te még kérded azt, Uram! Segítenék 

az özvegyeken, az árvákon, a jókat megju-
talmaznám, a gonoszokat megbüntetném. 
Hiszen ha Isten lennék, megmutatnám, 
hogy nem lenne több rossz ember a vilá-
gon. 

Jézus nem szólt semmit, hadd beszéljen 
Péter. Amint továbbmennek, Jézus egy fá-
nak az ágán méhrajt pillant meg. 

- Eredj, Péter - mondja Jézus -, koppintsd 
meg azt az ágat, üsd a rajt a kalapodba, 
hátha hasznát vesszük. 

Odamegy Péter a fához, megkoppintja 
az ágat, de a rajnak csak egy része esett a 
kalapjába, a más része a keze fejére hullott. 
A méhek egy ideig szépen megmaradtak a 
Péter keze fején, de egyszerre csak egyik 
megszúrja a fullánkjával, Péter nagy mér-
gesen ledobja a kalapját, s a többi méhet is 
lerázza a keze fejéről. 

Kérdi Jézus: 
- Mi lelt, Péter? 
- Jaj, egy gonosz méh megszúrta a keze-

met, úgy fáj! - mondotta Péter. 
- Hát azért nem kellett volna ledobni az 

egészet, büntesd meg azt, amelyik meg-
szúrt. 

- Hiszen ha én tudnám, melyik szúrt 
meg - mondta Péter nagy haraggal. 

- Látod, Péter, látod - mondotta Jézus 
-, mégsem lenne jó, ha te Isten volnál: az 
emberekkel éppen úgy cselekednél, mint 
ezekkel a méhekkel. Ha egy megbántana, 
bosszút állanál a többin is. Csak bízd Is-
tenre a világot, Péter. 

Mondotta Péter szelíden, meghunyász-
kodva: 

- Igazad van, Uram, többet nem kívá-
nom, hogy Isten legyek.
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A hétéves, orosházi Héjja Hunor a leg-
fiatalabb, az ötvenhat esztendős Vecser-
nyés Géza a legidősebb terepmotoros 
résztvevője volt a hétvégén Mindszen-
ten és Szegváron megrendezett Enduro 
Rallynak. Díjazásos versenyek helyett 
baráti találkozót, délelőtt tájékozódá-
si, délután enduro futamokat tartottak a 
mindszenti pályán.

A hetvenkét motoros fél négykor indult 
el felvezetéssel a szomszédos település, 
Szegvár művelődési központja elé. 

Évente kétszer rendezik meg a terepmo-
toros találkozót, idén tartották a tizediket. 
A fő szervező Hérány István úgy fogal-
mazott: nem ritka, hogy fiatal motorosok 
innen nevelkednek ki, néhányan országos 
versenyek bajnokai. Vannak gyerekek, 
akik három-négy esztendős korukban pá-
lyára lépnek, és később is sikereket érnek 
el.

Forrás: Délmagyarország/
T. Sz.

Szegváron egy jó ügy érdekében min-
dig összefogott a lakosság. A rendszer-
váltás előtt a helyi kisiparosok jelentős 
mértékben hozzájárultak társadalmi 
munkájukkal az Újiskola vagy akár a 
Sportcsarnok megépítéséhez. Számomra 
emlékezetes volt, amikor 14 évvel ez-
előtt kialakult és megszépült a vár alatti 
Kurca-sétány. Tavaly ősszel a szegvári 
körforgalom szépült meg, ekkor a szeg-
vári kertészet ajánlott fel árvácska palán-
tákat, amelyek sokáig díszítették a falu 
központját. 

Tavasszal a Polgármesteri Hivatal 
kérte a lakosok ötletét a körforgalom 
megjelenésével kapcsolatban. Számos 
jó ötlet érkezett, s a fenntarthatóságot 
és a költségvetést figyelembe véve, ala-
posan átgondolva és megtervezve teg-
nap megszületett a végeredmény: egy 
nagyon szép, virágokkal, cserjékkel, 
örökzöldekkel beültetett körforgalma 
lett Szegvárnak. A 12 körcikkben kö-
ves-mulcsos részek váltják egymást. 
A „kör közepén” fehér kövekből ki-
alakított sziklakert került kialakítás-
ra, amelybe szárazság- és napfénytűrő 
sziklakerti növények lettek palántázva. 
A körcikkek vonalaiban egynyári vi-
rágok kerültek beültetésre, amelyeket 
minden évben cserélni fognak. 

Nem volt meghirdetve adománygyűj-
tés a növényekre és a kellékanyagokra 
– mégis több mint 400 ezer Forint érték-

ben érkezett pénzbeli és tárgyi felaján-
lás. Szegvári testületi tagok, cégek és 
magánszemélyek adakoztak. 

Június utolsó szombatján kora reg-
geltől délután 15 óráig kb. 30 főből álló 
lelkes csapat dolgozott a földmunkákon, 
a talaj előkészítésén, a növények beülte-
tésén. Munkájuk és összefogásuk példa-
értékű. A munkálatok alatt a Szegvári 
Polgárőr Egyesület tagjai biztosították 
a helyszínt. Néhány önkéntessel sikerült 
beszélnem, Ők valamennyien azt hang-
súlyozták ki, hogy jó érzés volt a faluért 
tenni, s a munkájuk végeredményét látva 

örömet okoz az, hogy ezért ők is csele-
kedtek valamit.

Mivel „visszavonhatatlanul” bekö-
szöntött a nyár, szükséges lesz a növé-
nyek rendszeres öntözése, amely jelenleg 
„félautomata” módban működik. A kör-
forgalom közepén egy szórófej öntözi a 
növényeket, s hamarosan kiépítenek egy 
csepegtetőcsöves, modern, automatikus 
öntözőrendszert is.

Purgel Zoltán
Forrás: szegvaronline.hu

Megszépült a körforgalom

Barátias terepmotoros találkozót 
rendeztek
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Barátias terepmotoros találkozót rendeztek

Megszépült a körforgalom


