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Várnai Zseni: Öreg nő sóhajt
Csak addig fájt, amíg harcoltam érte,
amíg a lelkem égőn rátapadt,
s egy reggelen rájöttem, hogy hiába:
az ifjúság már tőlem elszaladt.

Lemostam minden kendőzést magamról,
hajamat sem festettem újra már,
mint vert vezér, a fegyverem leraktam,
s olyan vagyok most, mint egy téli táj.

Mint a felhőkbe nyúló hegytetőkön,
fejemen, ím, örökös hó ragyog,
így hordozom ezüstös koronámat,
és hófehéren újra szép vagyok.

E szépség más, mint volt az ifjúságé,
nincs benne tűz, és nincsen küzdelem,
magas hegycsúcsra nem csap lenti lárma,
és ez a szépség nem lesz hűtelen.

Olvasgatok, sétálok, eltűnődöm
az életen, mely szép és változó,
hullámok jönnek, mennek, elsimulnak,
így hömpölyög a nagy és mély folyó.

Lassúdan járok, fűszálat se sértsek,
mert minden élet mérhetetlen kincs,
napnyugtát, holdat, csillagokat nézek,
ó, mennyi nagyság, s vége soha sincs!
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Megemlékezés
„Nem múlnak el ők,

Kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,

álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Szeretteinkre emlékezünk

Bacsa György testvérünkre
Bacsa Józsefné édesanyánkra

Bacsa József édesapánkra

Ó, ti lombhullató szép őszi hónapok,
a mi családunkra mennyi rejtett, váratlan,

örök fájdalmat hoztatok.

Szerető családjaitok

Köszönetnyilvánítás
„Megpihen a dolgos jó apai szív,

áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál drága édesapa,

Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, munkatársaknak, szom-
szédoknak, akik drága szerettünk

Bihari József

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkat részvétükkel 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Látván sírhelyed,

Szemem könnyet ereszt.
Utoljára akartam mondani, hogy 

szeretlek,
De már nem volt idő, elhagytál minket.

Ha kívánhatnék egyet, az lenne,
Bár láthatnám ragyogó szemedet.

Mikor megtudtam,
hogy már nem látlak többet,

Nagyon távol éreztem magam tőled.
Én még mindig szeretlek téged,
S elfelejteni nem foglak, ígérem.

Te itt lennél, azt mondanám,
Örökké szeretlek, édesapám.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk

Halál János
temetésén megjelentek.

Lánya, veje, unokái, dédunokái

Köszönetnyilvánítás
Szeretett testvéremet 

Nyemcsok Jánosné  
Pusztai Máriát

2020. szeptember 18-án 73 éves korában 
hosszantartó fájdalmai után betegsége 

legyőzte. 
Ezúton is köszönetet mondunk mind-

azoknak, akik gyászunkban osztoztak, 
határon innen és határon túl. Köszöne-
tünket fejezzük ki Dr. Ország Erzsébet 

orvosnak, Homlok Ildikó ápolónak. 
Külön köszönet Vajda Gabriellának, aki 

Szegváron és a szentesi kórházban is 
sokat segített. 

A gyászoló család nevében 
Bucsányi László

Megemlékezés
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben örök fájdalom és szeretet.”

El nem múló fájdalommal emlékezünk

Gencs Mária
halálának 10. évfordulójára

Édesanyja és fia

Megemlékezés
„Az élet addig szép és vidám,

míg mondhatjuk, Édesanyám, Édesapám„

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk

Halál Jánosné
halálának 3. évfordulóján.

Szerető gyermeke, unokái, dédunokái

Megemlékezés
„Csönd! Mélység, súlyos néma csönd!

Angyali hangod már nem köszönt!
Küzdöttél oly sok éven át, hogy 

közöttünk maradhass,
lassan vége már, csak a könnyek 

maradtak!
Legyél nyíló kisvirág a végtelen mezőn,

elmúlt a kínzó földi világ.
Emléked úszik a szeretet tengerén!

Emlékezünk arra ki nincs közöttünk,
talán lelke röppen itt felettünk.

Hogy egy édesanya milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányom és édesanyánk

Szecskóné Ágoston Rozália

elvesztésének 16. évfordulóján.

Édesanyád, három fiad,
testvéred és családja
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Előfi zetés 
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a Szeg-
vári Naplót, kényelmesebb, ha előfi zet. 
Emellett kedvezményt is kap: az előfi zetés 
2021-re csak 2200 Ft. 

Díjtalanul házhoz szállítjuk az újságot 
a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postá-
ra adását. Ez esetben az előfi zetési díj 
4000 Ft, amely a postaköltséget is tar-
talmazza.

Előfi zetni a könyvtárban lehet minden 
hétfőn 15-17 óra között, valamint minden 
csütörtökön 16-18 óra között.

Banki befi zetéssel vagy átutalással a 
Takarékbank Zrt-nél vezetett számlánk-
ra. Szegváriak Tájékoztatásáért Alapít-
vány 57200062-10003475-00000000.

LAPZÁRTA
2020. október 30. (péntek) 

17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a 

következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai szemé-

lyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra, csü-
törtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban.

A könyvtár nyitva tartása alatt üze-
netet, cikket, személyes megemlékezést, 
stb. a művelődési ház munkatársai is fo-
gadnak.

A Szegvári Napló munkatársa a követ-
kező telefonszámon érhető el: Kosztolá-
nyi Sándorné +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Velünk élsz örökké, akár a csillagok.
Emléked mindennél jobban ragyog.

Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de fájó emléked örökre itt marad közöt-

tünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gémes László

halálának 25. évfordulójára.

Szerető családja

Családi események
2020. szeptember

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Marton Attila Márk, Rá-
kóczi u. 16. szám alatti lakos és Bihari Anna-
mária, Kórógy u. 51. szám alatti lakos; Bartucz 
Tamara, József A. u. 37. szám alatti lakos és 
James Alan Biscardi Portland-i lakos

Halálesetek: Veresné Hábensusz Edit, Mé-
nes u. 33. (45 éves); Ternai Lajos, VII. külte-
rület tanya 17. (66 éves); Dóczi Pál, Régiposta 
u. 28. (55 éves); Bottyán József, Rákóczi u. 74. 
(80 éves); Szécsényi Jánosné Szokol Erzsébet, 
Mindszenti u. 83. (83 éves); Nyemcsok Jánosné 
Pusztai Mária, Rákóczi u. 15. (73 éves); Gajda 
László Lajosné Halál Éva Erzsébet, Kontra u. 
82. (77 éves); Vigh Ferenc, Szentesi u. 32/A (62 
éves); Gémes Ferencné Gila Franciska, Klapka 
u. 2. (83 éves); Végh József Csaba, Ménes u. 
35. (55 éves).

Születés: nincs adatunk.

10-én 15 órakor Nagy Mónika (Moona) Szegvár - 
Egy festő szemével című kiállítása

15-én 18 órakor Bocskay István előadása: 
A sikerre ítélt nemzet

22-én 17 órakor Igével és zenével a lélek útján

23-án 17 órakor Október 23-i ünnepség

26-án 14-16 óráig Kézműves délután 
(gyöngyfűzés)

27-én 14-16 óráig Kézműves délután (agyagozás)

28-án 14-16 óráig Kézműves délután (csuhézás)

29-én 14-16 óráig Kézműves délután (tökfaragás)

OKTÓBERI PROGRAMOK 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
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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. 
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)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

Hasznos tudnivalók!
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 Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoport-
jának 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

Hulladékszállítás
A sárga kuka ürítés  

(újrahasznosítható hulladék) 
utolsó előtti szerda

október 21-én.
A zöldhulladék gyűjtés 

november 4-én.
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szabad elhanyagolni. Sokat dolgoztunk rajta, 
de örülök, hogy kész lett. Még egyet megcsi-
nálok a Puskin TSZ-nél a kanyarban, aztán 
vége, többet már nem bírok – mesélte az idős 
kőműves.

A mester a munkák során megerősítette a 
keresztet, majd lecsiszolta, impregnálta, ezt 
követően lefestették, a rajta található Jézus és 
Szűz Mária domborműveket lecsiszolták, a 
talapzaton található, levéltári források alapján 
kiderített eredeti szöveget pedig egy új már-
ványtáblára vésték fel.

A felszentelésen Berkes János operaénekes 
is részt vett, akit rokoni szálak is kötnek Szeg-
várra, sőt, a kereszt állítójához is: Kenderesi 

Modern üvegházat építtetett szegvári telep-
helyén a szentesi Árpád-Agrár Zrt. Ugyan-
ott egy másik, 1 hektáros üvegházhoz tegnap 
láttak hozzá a kivitelezők. A két létesítmény 
mintegy 1,1 milliárd forintba kerül. 

– Ezen a helyen kora tavasszal még egy 
másik, 40 éves üvegház állt. Elbontattuk, a 
helyére épült fel a modern paprikaház. Az Eu-
rópai Unió energiamegtakarítási pályázatán 

Felszentelték a Szegvár határában álló felújí-
tott Szabó-keresztet, a munkát a nyolcvanhét 
éves Szarvas János készítette el. Az idős kő-
műves mester a település környékén álló összes 
szobron dolgozott már, küldetésének érezte, 
hogy ezt is megmentse az utókornak. A hely-
reállított kereszt avatásán az egykori állító, K. 
Szabó Mátyás ükunokája, Berkes János opera-
énekes is jelen volt.

Kenderesi Szabó Mátyás egyszerű paraszt-
ember volt, két keze munkájával teremtette 
meg a rávalót, amiből keresztet emelt az út 
mellé a Sáp-halom mellett álló földje végében 
1894-ben, a felirat tanúsága szerint „az Isten 
dicsőségére és a magyar népért”. A feszület 
fontos szerepet töltött be a környéken élők éle-
tében, a múlt század elején rendszeresen jártak 
ki oda imádkozni.

A kereszt azóta is áll, bár az utóbbi időben a 
ledőlés fenyegette, olyan rossz állapotban volt. 
Ezért is döntött úgy Szarvas János, hogy neki-
lát és – leginkább saját költségére – eredeti ál-
lapotba állítja vissza a több mint százhuszonöt 
éves keresztet.

– Ahogy ez kinézett… A környéke csupa 
gaz, az állapota meg már életveszélyes volt, 
meg kellett csinálni. Az ilyen régi keresz-
teket meg kell menteni az utókornak, nem 

Folytatás a 6. oldalon

Nem látta még ilyen szépnek a Sáp-halom melletti keresztet
Szabó Mátyás és Nagy Viktória unokája, Ma-
gyar Margit az ő anyai nagyanyja.

– Nagyon szépen fel lett újítva a kereszt. 
Olyan távoli a rokonság, hogy inkább történel-
mi szempontból érdekes, hogy most itt lehe-

tünk, ahol egykor az ükapám élt és dolgozott, 
itt törte a kukoricát – mondta el lapunknak 
Berkes János.

A felújított kereszt avatóján Szabó Tibor, 
Szegvár polgármestere beszédében kiemelte, 
Szarvas János munkája tanúsítja, hogy érde-
mes foglalkozni a múlttal, mert az a jövőt építi, 
majd Zsadányi József plébános áldotta meg a 
feszületet.

Forrás: delmagyar.hu/Majzik Attila

Minden számítógépes vezérlésű lesz
Hatalmas üvegház épült Szegváron
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Az 5. oldal folytatása

nyertük meg a bekerülési költségek mintegy 
felét – mondta Csikai Miklós, az Árpád-Agrár 
Zrt. elnök-vezérigazgatója. A cég a fejlesztés 
másik felét saját forrásból és hitelből biztosí-
totta.

Hozzátette, a régi üvegházat már túlhaladta 
a kor, illetve feleakkora volt a belmagassága, 
mint az újnak. A régiben rövidebb volt a hasz-
nos időszak is, az újban 11 hónapos kultúrát 
terveznek, vagyis évente csak 1 hónap lesz, 
amikor nem folyik majd a termelés.

A vírus késleltette

A beruházás márciusban kezdődött, pont ak-
kor, amikor a koronavírus miatt szigorításokat 
rendeltek el.

– Holland partnereink márciusban, egy pén-
teki napon behozták a berendezéseiket. Úgy 
volt, hogy a dolgozóik hétfőn érkeznek, csak-
hogy akkor már nem léphettek be az ország-
ba – mondta Szabó Sándor, a kivitelező Global 
Glasshouse Kft. ügyvezetője.

A beruházás így már az első napon, az indu-
lás előtti pillanatban megrekedt.

– Ugyanez volt a helyzet két másik mun-
kánknál is. Két hét alatt átszerveztünk min-
dent, egy szentesi céggel fogtunk össze, amely 
tulajdonképpen a konkurenciánk. Nekik kül-
földi munkáik hiúsultak meg, nekünk pedig 
a külföldi partnereinknek kellett otthon ma-
radniuk. Megfeszített munkával majdnem a 
tervezett időre elkészültünk. A paprikapalánta 
ültetése így csak 1 hetet csúszott a tervezetthez 
képest – magyarázta Szabó Sándor.

250 méter hosszú

Az új, szegvári üvegház 2,5 hektár alapte-
rületű, 250 méter hosszú és 100 méter széles. 
Az oldalfalai polikarbonátból készültek, ami 
jobban szigetel, mint az üveg, a tető pedig 
diffúz üveg, ami szórt fényt biztosít. A léte-
sítményben a klímaszabályozást, az öntözést, 
a tápanyag-utánpótlást is számítógép vezér-
li. Háromféle, talaj-, vegetációs- és fejfűtés 
biztosítja a növények fejlődéséhez szükséges 
optimális hőmérsékletet. A párásítás speci-
ális, 80-100 báros nyomással működik, kis 
vízmennyiséget juttat a levegőbe, csepegés 
nélkül.

15 főnek biztosít munkát

Vígh Tibor, az üvegház vezetője elmondta, 
83 ezer tő paprikát ültettek, és az új létesítmény 
15 dolgozónak biztosít munkát. Csikai Miklós 
hozzátette, az új üvegházban a második évtől 
négyzetméterenként 30 kilogramm termésho-
zamot várnak.

A cég másik régi paprikaházát is lebontot-
ták. Ott tegnap kezdődött az új építése, ami a 
tervek szerint még idén elkészül.

Forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika

POLIP Kistérségi Fejlesztőhálózat  
és Egyesület 

(Informális csoport)
A múlt havi számunkban írtunk a kistér-

ségi összefogással alakulóban lévő fejlesztő-
hálózatról.

A fejleményekről Zvolenszki Zoltánné Kiss 
Anikót kérdeztük meg, beszámolójából tud-
hatjuk meg az elmúlt hónap történéseit.

Az Egyesület jelenleg alakulóban van, 
szülők hívták életre, akiknek gyermekeik 
érintettek valamilyen formában, illetve pe-
dagógusok és egészségügyben dolgozók.

A célkitűzések a következők: – Sajátos 
nevelési igényű, hátrányos helyzetű, kü-
lönleges bánásmódot igénylő gyermekek 
prevenciós, habilitációs és rehabilitációs fej-
lesztésének, nevelésének, oktatásának támo-
gatása, az érintett gyermekek komplex korai 
intervenciójának támogatása.

Ennek keretében, illetve érdekében el-
sősorban idegrendszeri sérült gyermekek 
(mozgássérült, értelmi sérült, halmozottan 
sérült gyermekek) komplex terápiájának 
(gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, kon-
duktív pedagógia, szenzoros integrációs 
terápia, dinamikus szenzoros integrációs 
terápia, Pfaffenrot manuális terápia, pszi-
chológia, logopédia, alternatív pedagógiai 
módszerek stb.) végzése az Egyesület által 
létrehozott intézményben, a gyermekek nap-
közi ellátása keretében, illetve az Egyesület 
szakembere útján a gyermek lakóhelyén.

Az Egyesület maga a fenntartója a fejlesz-
tőhálózatnak és egyben az Intézménynek is. 
Együttműködési megállapodás formájában 
biztosítja a fejlesztéseket és az eszközök egy 
részét a Csongrád-Csanád megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye, 
melynek vezetője Gurdonné Kovács Helga. 
A megállapodás része, hogy ingyenes a szol-
gáltatás a családok részére, de a helyet és az 
ezzel járó költségeket, kiadásokat az Egye-
sület állja.

Szentesen és térségében magánúton mű-
ködő szolgáltatásoknak is helyet szeretnék 
biztosítani, így bővítenénk a szolgáltatási 
formákat azon gyerekek és fiatalok számára, 
akik valamilyen intézményes rendszerben 
nem tudják igénybe venni, vagy szakember 
hiány miatt, vagy mert kizárja őket a rend-
szer más okból kifolyólag, illetve akiknek 
plusz fejlesztésre van szüksége. A Fejlesz-
tőházban mindenki számára elérhetővé vál-
hat a szakember-ellátás. Együtt kívánunk 

működni olyan vállalkozásban működő or-
vosokkal, akik a gyermek részére státuszt, 
vizsgálatot, szakvéleményt tudnak kiállítani. 
Ezzel is segítenénk a gyorsabb ellátásukat.

További együttműködők: Családsegítő 
központok: Mindszent, Szentes, FSZK Non-
profit Kft, Családbarát Ország Nonprofit 
Kft, melyek szintén ingyenes szolgáltatáso-
kat tudnak biztosítani mind a szakemberek 
mind a szülők részére.

Két fejlesztőszobát már szervezünk Szeg-
váron és Nagymágocson. Szeretnénk, hogy 
a környező településeken élő gyermekek 
számára a megfelelő fejlesztések biztosítottá 
váljanak az eddigieken kívül.

Maga az Egyesület működése egyéb szol-
gáltatásokat is biztosít:

- rehabilitációs és fejlesztő játékok köl-
csönzése

- nappali gyermek megőrzés, szülő pár 
órás elfoglaltsága esetén szakember jelenlé-
tében,

- közművelődési intézményekkel együtt-
működve szabadidős programok szervezése, 
táborok megvalósítása az általuk már kidol-
gozott integrációs program keretén belül. 
Így megvalósítható ezen gyerekek, fiatalok 
közösségi életének javítása, szocializációs, 
kommunikáció, társas élethelyzetük javítá-
sa,

- zeneterápia
- fejlesztőház (játszóház) nyárra való te-

kintettel átalakul biztosítva a gyermek elhe-
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lyezést napi programok szervezése klubok 
kialakítása (kütyü klub, könyv moly klub, 
zeneterápiás klub, sakk klub stb.) Emellett 
biztosítva a fejlesztéseket az intézmények 
zárva tartására való tekintettel a gyermekek 
fejlesztése ennek folytonossága biztosítottá 
váljon.

Anyagi forrásainkat különféle bevételek-
ből szeretnénk megteremteni: Az éves tag-
díj 2000Ft/fő/gyermek, illetve pályázatokon 
vennénk részt. Segítséget kérünk a helyi ön-
kormányzattól és civilszervezetektől, hogy 
az egyesülettel (informális csoport) kötött 
együttműködési megállapodás formájában 
felajánljuk a pályázati önerőt és a műkö-
désünk érdekében pályázzanak. Jótékony-
sági rendezvényt tervezünk, támogatókat 
keresünk a lokális és multi cégek körében, 
minden egyéb támogatási formákat igénybe 
veszünk.

A bevételből az egyesület működését, ki-
adásait, magában a Fejlesztőházban dolgo-
zók munkabérét szeretnénk finanszírozni, 
illetve eszközöket vásárolni. A családsegí-
tést is fontosnak tartjuk a szociális helyzettől 
függően, így a külsős magánvállalkozásban 
lévő szakemberek, orvosok részéről megál-
lapított szolgáltatási díjak támogatását ter-
vezzük, ami lehet 50%-de 90%-is a család 
szociális helyzetétől függően.

Kezdeményezések: pályázatot nyújtot-
tunk be a Pair Dime kiadóhoz, melyből a 
befolyó összeget eszközbeszerzésre, pl. a 
nagymágocsi fejlesztőszoba megvalósítá-
sára szeretnénk fordítani, mely a környező 
települések számára is nyitott lesz. Nagymá-
gocson eddig pozitív visszajelzést kaptunk 
a kezdeményezésünkre. Nagymágocson is 
szeretnénk jótékonysági vásárt, illetve kon-
certet szervezni. Az egyeztetés zajlik ez 
ügyben.

Szegvár településén a Kurca-parti Óvo-
da vezetője Csurka Zoltánné az óvoda 
Alapítványán keresztül pályázna autiz-
mus-specifikus nevelés és oktatás támo-
gatására, így valósítjuk meg az óvodai 
integrációt az autizmusban érintett gyer-
mekek részére.

Jótékonysági karácsonyi koncertet és vá-
sárt szervezünk december 12-én Szegváron, 
az Egyesített Közművelődési Intézmény, 
Művelődési házban, melynek bevételét mű-
ködésre és pályázati önerőként használunk 
fel. (a Covid-19 vírus fertőzésveszély miatt 
online árverést szervezünk, meglepetéssel 
is készülünk). További együttműködők és 
támogatók az Egyesített Közművelődési In-
tézmény, Művelődési ház vezetője Pöszmet 
Zsolt és a Mindszenti Keller Lajos Városi 

Emlékezünk – 
Arad, 

1849. október 6.
Koronavírus van. Nem pörgök rajta min-

den órában, de annak megfelelően élek, hogy 
ha felelőtlenek vagyunk, elveszíthetjük „a 
papát.” A papát, akihez, ha morális, etikai, 
vagy csak bölcs tanácsért fordulunk, soha 
nem jövünk el üres kézzel, vagy ha úgy tet-
szik üres fejjel.

Ha egy család elveszíti egy ilyen tagját, 
hosszú időre megnyomorodik. Nem látvá-
nyosan persze, az könnyebb volna, érthe-
tőbb. Láthatatlanul, csak az „érthetetlen 
balsorsban” felfedezhetően. Járunk persze 
dolgozni, a gyerekek ugyanúgy kardoznak 
az udvaron, de a vezetés, a szellem ereje 
mindaddig hiányzik, amíg a következő gene-
ráció fel nem nő a feladathoz. Addig a család 
a fontos kérdéseket illetően légüres térben 
lebeg, helyes döntéseket csak véletlenül hoz-
hat, hiszen az összkép hiányzik. 

Így van ez a nemzet esetében is. Számom-
ra, aki szenvedélyesen szeretem a hazámat, 
ez Arad és 1849 tanulsága. Tizenhármat 
vesztettünk el olyan emberekből, akik a kö-
vetkező évtizedekben hiányoztak. Tizenhár-
mat gyilkoltak meg olyanok, akik pontosan 
ismerték a dinasztikus szellemi öröklés ere-
jét. Nem börtönbe zárták, nem száműzték, 
nem „közmunkára” kötelezték őket, hanem 
örökre, végérvényesen, eltörölték őket, szánt 
szándékkal megnyomorítva a „családunkat.” 

Ezért aztán nincsenek illúzióim a kisebb 
nagyobb birodalmak működését illetően. 
Ezért nem szégyellem kimondani, nekem ez 
igenis gyásznap.

Forrás: www.rakaszgergely.hu

Könyvtár és Kulturális Központ vezetője, 
Kovács Ildikó.

Szentesen Jótékonysági koncert terve-
zünk, melyet szintén működésre és pályázati 
önerőként szeretnénk felhasználni. Kérünk 
az önkormányzattól javaslatot, támogatást a 
helyszínre és időpontra vonatkozóan.

A Fejlesztőházat Szentes településén is 
szeretnénk megvalósítani. A megvalósulá-
sához Szentes település önkormányzatától 
kértünk helyet, ami megfelelő méretű moz-
gásos terápiák tartására is, tehát szükségünk 
lenne kisebb szobák mellett egy nagyra is. 
Az Egyesület (Informális csoport) részéről 
együttműködési megállapodás formájában 
pályázati lehetőséget kérnénk a működé-
sünkre nézve, az önerőt a Szentesen meg-
rendezett Jótékonysági koncert bevételéből 
szeretnénk felajánlani az önkormányzat ré-
szére, hogy pályázat útján működőképessé 
és fenntarthatóvá váljon a szolgáltatásnyúj-
tás.

A szegvári Polgármesteri Hivatal részéről 
kérnénk egy 30-50 m2 alapterületű fejlesztő-
szobának helyiséget, figyelembe véve a moz-
gáskorlátozott gyermekek lehetőségeit, mely 
a környező településen élő családok számára 
is nyitottá válik. Az Egyesület (Informális 
csoport) részéről együttműködési megál-
lapodás formájában pályázati lehetőséget 
kérnénk a működésünkre, az önerőt a Szeg-
váron megrendezett Jótékonysági koncert és 
vásár bevételéből szeretnénk felajánlani az 
önkormányzat részére, hogy pályázat útján 
működőképessé és fenntarthatóvá váljon a 
szolgáltatásnyújtás.

Köszönjük a tájékoztatást. Várjuk a fejle-
ményeket.

Kosztolányi Sándorné
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„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.” – Jn 14,27

HIT VILÁG
Liturgikus 

naptár
Október 15. Avilai Szent Teréz
Nagy Szent Terézre, kora és minden idők 

egyik legnagyobb misztikusára, a kármelita 
rend megújítójára emlékezünk liturgikus em-
léknapján.

Október 18. Szent Lukács evangélista
Szent Lukácsra emlékezünk, aki orvosként 

Krisztusban fedezte fel az emberiség gyógyí-
tóját, és akit a festők védőszentjeként is tisz-
telünk. Evangéliumában különös tisztelettel írt 
Szűz Máriáról, mintegy hiteles képet festve így 
Krisztus édesanyjáról.

November 1. Mindenszentek
Egy napon ünnepeljük az összes szentet, 

vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről 
sokaságuk miatt a kalendárium külön, név sze-
rint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ün-
nepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, 
ezért a hívek számára előírás a szentmisén való 
részvétel.

November 2. Halottak napja
Ezen a napon a Katolikus Egyház ünnepé-

lyesen minden elhunytról, de különösen is a 
tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről 
emlékezik meg.

November 5. Szent Imre herceg
A magyar ifjúság védőszentjére emléke-

zünk.

November 9. A lateráni bazilika felszentelése
A Lateráni Keresztelő Szent János-főszékes-

egyház a Legszentebb Üdvözítő bazilikája, a 
pápa székesegyháza. A homlokzatán lévő fel-
irat hirdeti: „A Város és a Földkerekség min-
den templomának anyja és feje”.

November 13. Magyar szentek és boldogok
A mai emléknap mindenszentek ünnepéhez 

kötődik: magyar népünk szentjeit, boldogjait 
köszöntjük.

Forrás: www.magyarkurir.hu

Hívom a családokat 2020 októberében
– Búcsúzik Bíró László püspök

Bíró László 
püspök betegsége 
miatt lemondott a 
Magyar Katolikus 
Püspöki Konfe-
rencia Családügyi 
Bizottságának élén 
betöltött pozíció-
járól. A tisztséget, 
a testület döntése 
értelmében, Mar-
ton Zsolt váci me-
gyéspüspök vette 
át. Az alábbiakban Bíró László utolsó havi csa-
ládleveléből idézünk, amelyben elbúcsúzik az 
olvasóktól.

Hálát adok a Jóistennek, hogy a Család-
bizottság élén több mint két és fél évtizedig 
szolgálhattam a Kárpát-medencei katolikus 
családokat.

Egyházunkban hosszú évszázadokon ke-
resztül nem kellett külön figyelnünk a család-
ra, mert az egészséges családok világra hozták 
az egészséges gyermekeket, akik a szülők pél-
dáját követve házasodtak és alapítottak csalá-
dot. Ezekben a családokban kibontakozhattak 
a papi és szerzetesi hivatások. Később egyre 
többen ismerték fel Magyarországon is, hogy 
a család igenis támogatásra szorul. A plébá-
niákon spontán, szinte alulról kezdeményez-
ve kezdtek megszületni a családcsoportok, az 
életvédő mozgalmak, mert sajnos szükségessé 
vált az élet védelme is. Aztán országos szinten 
is elindultak mozgalmak. …

Igaz szeretettel köszöntöm utódomat, Marton 
Zsolt püspök atyát. Örülök, hogy elfogadta ezt 
a megbízatást, hogy igent mondott erre a szol-
gálatra, és hogy folytatja, amit Isten kegyelmé-
ből megkezdhettünk. Ma már egy egészen új 
világ van születőben az életet, a családot, a sze-
mélyt illetően. Nagy éberségre, sok-sok erőbe-
fektetésre van szükség ahhoz, hogy határozot-
tan védeni tudjuk azt, amit valóban védenünk 
kell, és elengedni azt, amit el kell engednünk. 
Egyházunk missziós egyház, a misszió elsőd-
leges terepe a család. Szellemi harcban állunk, 
ezért fogadjuk szívünkbe a családok nagy pá-

pájának, Szent II. 
János Pál pápának 
szavát: „Elkötele-
zettségre és imád-
ságra van szük-
ség korunkban az 
egyik legveszé-
lyeztetettebb in-
tézmény, a család, 
a társadalom alap-
sejtje érdekében, 
mert elméletileg és 
gyakorlatilag egy-

re erősebben támadják a bomlasztó erők. Ez fé-
lelmet kelt bennünk, hogy kérdésessé válik en-
nek az alapvető és mással nem helyettesíthető 
intézménynek a jövője, s vele együtt az egész 
társadalom sorsa. A rózsafüzér imádkozására 
való buzdítás a keresztény családokban – a csa-
lád lelkipásztori gondozásának tágabb keretein 
belül – hatékony segítséget kínál a korunkat 
jellemző krízis pusztító hatásainak megféke-
zésére” (Rosarium Virginis Mariae apostoli 
levél, 2006, 6. p.). Nagyon bízom abban, hogy 
Zsolt atya fiatalos lendületével sokat fog tenni 
a magyar családokért. Fogadjuk szeretettel az ő 
szolgálatát! Én magam szeretnék visszavonul-
ni, neki már egy új pasztorációs modellt kell 
felépítenie. Álljunk mellette, és bátorítsuk őt!

Kívánok minden családnak házasságra fi-
gyelő, életet elfogadó, boldog életet, boldog jö-
vőt Isten áldásával! Az Egyház és a nemzet jö-
vője nem a nagy fórumokon, kongresszusokon, 
nem is a Parlamentben dől el, hanem a családi 
otthonokban. Vigyázzuk a családi tűzhelyet, a 
házi szentélyt!

Ezért tehát, testvérek, legyetek állhatatosak, 
és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, ame-
lyeket akár beszédünkből, akár levelünkből ta-
nultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, 
a mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasz-
talást és jó reménységet ajándékozott nekünk 
kegyelemben, bátorítsa és erősítse meg szíve-
teket minden jótettben és beszédben (2Tessz 
2,15–16).

Bíró László püspök
Forrás: Magyar Kurír
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„Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, 
azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.” – Fil 4,9

Hála
„Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7)

Ingyenesen kaptuk magát a létünket, ezt 
a gyönyörű, csodaszép világot, a szüleink, a 
nagyszüleink szeretetét. Mi lenne természe-
tesebb annál, mint hogy szüntelenül hálásak 
vagyunk? 

Gyökössy Endre szerint vannak akname-
zőhöz hasonló emberek, akiknél van egy-két 
veszélyes téma, amelyeket ha érintünk, akkor 
felrobbannak. Vannak Vezúv-emberek, akik 
gyűjtik magukban a keserűséget, a sértettséget, 
aztán egyszer csak kitörnek. Vannak zsanér-
emberek, akik ha kell, ha nem, panaszkodnak, 
mindennek a negatív oldalát látják. Nyikorog-
nak szüntelenül, mint a rossz, rozsdás zsanér. 

Ne legyünk egyik se e három közül! Legyünk 
hálás emberek! Legyen nyitva a szemünk és a 
szívünk, hogy meglássuk, ahogy reggel felkel 
a Nap, meglássuk a másik ember mosolyát, fáj-
dalmát, a mélyben elrejtett kincseit!

Ismertem egy idős embert, aki az élete utol-
só éveiben szellemileg is kissé leépült, igen ke-
vés szót tudott már csak használni. A legfonto-
sabb, legszebb szavakat azonban nem felejtette 
el. Bármilyen rossz állapotban is volt, ha meg-
kérdeztük, hogy van, mindig mosolyogva azt 
mondta: „Jól!” Sose panaszkodott. Ha valami 
szépet látott vagy hallott, azt mondta: „Nagyon 
szép!” Bármilyen kis szolgálatot megtettünk 
körülötte, mindig kimondta: „Köszönöm!” 

Legyünk mi is a köszönet, a rácsodálkozás, 
a hála emberei!

Székely János püspök

Ebben a hónapban  
az egyházközségtől  

nem érkeztek  
hírek-események

Ki olyan, mint az Isten?
A kolozsvári Szent Mihály templom búcsú-

ünnepét tartották szeptember 29-én, aminek 
részesei lehettünk az Internetnek köszönhető-
en. Augusztus 1-től a templom főesperes-plé-
bánosa régi kedves ismerősünk, László Attila 
atya, Aki a tőle megszokott igényességgel, lé-
lekemelően szervezte meg a búcsú szertartását 
Isten dicsőségére. 

Az egyházközség búcsúünnepe az idén más 
volt, az ünnep helyszínében – mert a Szent Mi-
hály templom restaurálás alatt áll –, és a jár-
vány miatt is – mert megritkítottan teltek meg 
a padok, de ahogy a honlapjukon olvashatjuk: 
„kézzel fogható volt az érzés, hogy egy család 
vagyunk, akik a meghittség és a szépség kü-
lönleges egyvelegében adtak hálát és kértek új 
reményt.”

A következőkben Szőcs Csaba szászfenesi 
plébános „távlatba mutató” szentbeszédét ol-
vashatják:

A hitoktató a kicsik hittanóráján megkérdi, 
hogyan lehet, hogy Isten az égben is meg a 
templomban is jelen van. Az orvos kisfia így 
válaszol: az égben lakik, de a templomban 
rendel. … Jót derültem magam is rajta, aztán 
hangolódva a mai estére, azt éreztem, hogy a 
gyerekszáj valami lényegeset mond ki a maga 
módján, ahogyan a gyerekek az „igazat” szok-
ták mondani, megmondani a felnőttekről, a vi-
lágról és a Jóistenről és hát az angyalokról is. 
Színes fantáziájuk – a felnőttek szerint – az át-
hidalhatatlan szakadékokat feltölti, a nagy aka-
dályokat elhárítja, és máris szép, kerek a világ. 

Igen kedves testvéreim, a Jóisten a templom-
ban rendel. Az Úr Jézus így bíztat: „Jöjjetek 
hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az 
élet terhét hordozzátok, én megenyhítlek tite-
ket.” S vajon ki az közülünk, kedves testvére-
im, aki elmondhatja magáról, hogy neki annyi-
ra jól megy minden, hogy nincs szüksége egy 
kis enyhülésre, egy kis bátorításra? Ki az közü-
lünk, akinek nem kell a biztató és megerősítő 
szó? Ez a néhány kérdés a kérdéssor első része 
csak, mert miközben erre a kérdésre – feltéte-
lezhetően – ugyanazt a választ adjuk mindany-
nyian, sokan esetleg csak titokban ismerik be, 
hogy nekik is szükségük van a megerősítésre, 
addig a kérdést, a kérdezést folytatni is kell. 
Azt a megerősítést, azt a bizonyos bátorítást, 
amire oly nagy szükségünk van, hol keres-
sük? Kibe vetjük mi a bizalmunkat? … Kiben, 
miben remélünk? Miért hozunk áldozatokat 
életünk során? Mire tesszük fel egyáltalán az 
életünket? Mire adjuk oda a legértékesebbet, 
a visszafordíthatatlant, az időt. Az időt, amely 
bizony a XXI. században sem akar lassulni.

Ma egy éve ilyenkor ünnepi szentmisét tar-
tottunk a Szent Mihály templomban. Búcsút 
ünnepeltünk, majd a munkálatok miatt bezár-
ták átmenetileg a templomot. Úgy is mond-

hatnánk, hogy az Úr Jézus átmenetileg felfüg-
gesztette ott a rendelést és átküldött minket 
ide, az Ő Édesanyjának a rendelőjébe, a Szent-
háromság templomba, ahol a Szűz kegyképe 
található. Itt van Ő csendesen, s túl gyakran 
érezheti talán egyedül magát itt. Lehet, hogy 
azért is küldött át ide minket az Úr Jézus, hogy 
fedezzük fel újra az Ő Édesanyja arcát. Fedez-
zük fel ezt a képmást, ezt a kincset, amely pár 
lépésre található Kolozsvár fő terétől, s hogy 
a leghathatósabb közbenjárót, a Szent Szüzet 
tisztelve, az Ő „szakrendelésén” gyakran meg-
jelenve újítsuk meg az életünket. 

Vajon mit, mi-mindent hozott ez az év kedves 
testvéreim? Mire használtuk ezt az időt, amíg 
a cserepeket-köveket cserélték, tisztították, 
restaurálták odaát szorgos kezek? Ezt az időt, 
amely egyfajta kivonulás, egyfajta „exodus” 
ennek a közösségnek? No de nem azért kivo-
nulás, hogy a bezárt templomból elindulva va-
lamilyen új otthont, más „rendelést”, más „ren-
delőt” találjon magának, hanem inkább azért, 
hogy vállalva a kivonulás kockázatát, a hitben 
és az egymás mellett megtett úton ugyanabba a 
templomba érkezzen vissza, ahonnét elindult. 
S miközben a templom megszépül, a közösség 
maga is újuljon meg, találjon önmagára a Jóis-
ten előtt. 

Nem kis feladat. De úgy érzem, hogy ezt a 
feladatot kaptuk, ezt a feladatot kaptátok ko-
lozsvári katolikusok. Újuljatok meg és talál-
jatok ismét igazi önmagatokra a Jóisten előtt! 
Mert kedves testvéreim, miközben sokan han-
gosan és harsányan vagy akár titokban mes-
terkedve a „templomot”, a „közösséget” féltik, 
arra gondolnak-e, hogy itt, Kolozsvár főterén 
nem egy impozáns múzeumra, a régi hit em-
lékeit őrző és művészien megjelenítő kőépü-
letre van csupán szükség – ezen dolgoznak, 
ez látható. Persze ilyen fiatal országokra, mint 
a miénk is, az sem kis dolog, hogy több száz 
éve áll kő kövön, miközben a határok nincse-
nek kőbe vésve. Nem egy újabb múzeumra van 
itt szükség, múzeumok léteznek pár lépésre a 
templomtól is. Hanem inkább a hitnek a mai 
élő szigetére. A közösségi élet mai lelki ottho-
nára, ahol a művészet is, a szó is, az ének is, a 
zenei is Szent Mihály név-hitvallását visszhan-
gozza. Azért van itt és csupán azért van, nem 
önmagáért, és ezt visszhangozza: Ki olyan, 
mint az Isten?

Talán nem véletlen, kedves testvéreim, e 
nagyváros közepén, a városnak talán leg-
magasabb tornyának az égre mutató üzenete 
ez volt: Ki olyan, mint az Isten? Lehet, hogy 
jönnek idők, amikor nagyobb tornyokat építe-
nek, az ember sok mindenre képes. A torony, a 
templom, Szent Mihály, ma különösen is erre 
figyelmeztet, ezt a kérdést írja a szívünkbe: Ki 

Folytatás a 10. oldalon



10. oldal XXXIII. évfolyam 10. szám

olyan, mint az Isten? S ha az igényességük-
re, műveltségükre oly érzékeny kolozsváriak 
mindenből a legjobbat, legszínvonalasabbat, a 
legelőkelőbbet, a legértékesebbet akarják, hát 
akkor Kolozsvár halld meg újra és írd a szíved-
be Szent Mihály név-hitvallását: Ki olyan, mint 
az Isten? Miért elég neked Kolozsvár katolikus 
közössége, miért elég neked kevesebb is, mint 
az Isten. Kolozsvár katolikus közössége, aki 
exodus-odat járod, akit megtizedelt a világ-
járvány, akit megtizedelt az elmúlt esztendő 
összevisszasága, közösség vagy? Közösséggé 
akarsz érlelődni ezen az úton? Hogy térsz visz-
sza majd régi-új, szép, nemes templomodba? 
Megerősödsz? Rátalálsz éltető módon Istenre? 
Ki olyan, mint az Isten? Te, régóta kincsesnek 
nevezett város hívő közössége, kiben, miben 
bizakodsz? Ahol a kincsed, ott a szíved is. 

Sok évvel ezelőtt – egy történet szerint – egy-
szer a régi Lengyelország egyik városkájában 
élt egy Ábrahám nevű zsidó ember. Egyszerű 
kereskedő volt, menegetett az üzlet is, szeré-
nyebben, de éppen jól. Ez az Ábrahám a kö-
zösségben a vendégszeretetéről és a jótékony-
ságáról volt híres, gyakran nem a fölöslegéből 
adakozott. Egy napon egy híres rabbi látogatott 
a közösségbe, és nála szállt meg. Ábrahám na-
gyon kedvesen fogadta a rabbit, aki távozása 
előtt megáldotta. Az áldás nagy hatással volt az 
üzletre, nagy fellendülés következett, s minden, 
ami a gazdagság veszélyeit is mutatja. Segített 
volna ő másokon, de már nem volt ideje sem-
mire. Miután hírét vette a rabbi, hogy Ábrahám 
élete ekkorát változott, meglátogatta őt. 

- Micsoda megtiszteltetés, micsoda öröm! – 
köszöntötte házában. A rabbi belépett a tágas 
nappaliba, körbejárta és figyelmesen szemügy-
re vett mindenegyes bútordarabot. Ábrahám 
odavolt a boldogságtól, emlegetni kezdte az 
előző látogatását, az előző, szerény otthonban. 

- Jókora változás történt ám azóta, rabbi! – 
mondta Ábrahám. 

- Jókora változás, az bizony – hagyta hely-
ben nyomatékkal a rabbi. Az arcán nem rezdült 
mosoly. Az ablakhoz lépett és kinézett rajta. 

- Gyere csak egy pillanatra, Ábrahám – szólt. 
A házigazda rögtön az ablaknál termett. Ki az 
ott? – kérdezte a rabbi. 

- Janker, a szabó. Minden áldott reggel ott 
van a templomban. Sajnos nagyon szegény em-
ber. 

- Hát, az az asszony, kicsoda azzal a kosár-
ral? 

- Ez egy szerencsétlen özvegyasszony. Min-
dennap kimegy a piacra, hátha tud szerezni va-
lamit, de legtöbbször üres kosárral megy haza. 
Nagyon szegény, meg ott van neki az a sok kis 
árva is. Szomorú eset.

- No és odébb, az az ember? – kérdezőskö-
dött tovább a rabbi.

- Az Bence, a vízhordó. Sajnos öregszik sze-
gény. Azt hiszem, nem fogja sokáig bírni. 

Ábrahám furcsállotta, hogy a rabbi, aki más-
kor nem szokott feleslegesen kérdezősködni, 
ennyire érdekli a dolog. A rabbi hátat fordított 
az ablaknak és fel-alá járkált a szobában, majd 
megállt a kandalló fölötti falat borító, metszett 
tükör előtt. Odébb lépett és magához intette a 
házigazdát. 

- Nézz csak a tükörbe, kit látsz ott? 
- Hát, nyilván magamat – mondta zavartan 

Ábrahám. 
- Miből is van a tükör?
- Hát, üvegből.
- Na és az ablak?
- Természetesen az is üvegből. 
- Milyen érdekes, ugye Ábrahám! A tükör is 

üvegből van és az ablak is. Az ablakon keresz-
tül mégis látunk másokat is, a tükörben csak 
saját magunkat. 

- Ez roppant egyszerű – magyarázta kész-
ségesen Ábrahám. Az ablaktábla elől-hátul 
sima üveg és ezért átlátszó. A tükör hátlapját 
viszont vékony ezüstréteggel fedik be, amitől 
nem engedi át a fényt, ezért csak magunkat 
láthatjuk benne, de ami az üveg mögött van, 
azt nem.

- Értem már – mondta a rabbi – szóval, ha 
az üveg nincs beezüstözve, akkor teljesen át-
tetsző, de ha ugyanannak a lapnak az egyik ol-
dalát beezüstözik, akkor csak magunkat látjuk 

meg. Hát, nem rendkívüli? És ha – folytatta 
tovább a rabbi – tegyük fel, lekaparnánk az 
ezüstöt, akkor ismét keresztülláthatnánk rajta, 
mit gondolsz? 

- Így van, de … - és Ábrahám nem fejezte 
be a mondatot. Hirtelen ráébredt, mire céloz a 
szentéletű bölcs rabbi. 

Az ember olyan, mint a kvarchomokból ké-
szült üveg. Egyszerre megértette, hogy róla 
van szó. Amíg be nem ezüstöződött, addig 
mindenkit látott, de amióta gazdag lett, csak 
magát nézi. Mélységes szégyen és bűntudat 
fogta el. Könnyes szemmel fordult a rabbihoz: 

- Ostoba és gonosz voltam, nem álltam ki a 
próbát. Megjavulhatok még, rabbi? Kérlek, se-
gíts rajtam!

- Ezért jöttem el hozzád, Ábrahám. Nem 
akartam elhinni, hogy ennyire megváltoztál, 
míg saját szememmel nem láttam. Az arany 
meg az ezüst nagy csábító, aki nem vigyáz, 
annak kővé változtatja a szívét. Bízom benne, 
hogy rólad nem kell lekaparni az ezüstöt, nem 
kell megválnod a gazdagságtól, anélkül is visz-
szatérsz az adakozáshoz és vendégszeretethez. 
Persze még bőkezűbben, a mostani lehetősége-
id szerint. 

- Úgy lesz, rabbi, úgy lesz! – fogadkozott 
Ábrahám.

Aznap este a kereskedő nagy lakomát rende-
zett, amelyre mindenkit meghívott, elsősorban 
a szegényeket. Beszédében bocsánatot kért, 
amiért elhanyagolta őket, mióta meggazdago-
dott. 

- Mostantól kezdve – ígérte – háza és szíve 
minden szükséget szenvedő előtt nyitva áll. 

Késő éjjel, amikor már mindenki nyugovóra 
tért, Ábrahám kést ragadott és a tükörhöz lé-
pett, egyik sarkán lekaparta az ezüstöt, hogy 
mindig emlékeztesse arra, ne csak saját magát 
lássa. Attól fogva, ha megkérdezték tőle, miért 
csorba az az értékes tükör, Ábrahám egysze-
rűen és őszintén elmondta, hogy mire tanította 
meg őt a tükör. 

Kedves testvéreim! Nézzünk bele a tükörbe 
ezen a mai napon, ezen a mai estén. És aztán 
nézzük meg azt, hogy honnan kell az ezüstöt, 
az aranyat vagy a talmi ócskát lekaparni, hogy 
ne csak magunkat lássuk…

Kedves testvéreim! Mi nem csak ünneplünk, 
az nekünk kevés. Meg kell, hogy érintse szí-
vünket ma este az, hogy meg kell szentelőd-
ni, és ezt a munkát mi vállalni akarjuk, mert 
ez munka. És ezt a munkát kísérje imádság és 
kísérje fohász, amelyet befejezésül mondunk:

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a 
küzdelemben, az önmagunkkal, az önzésünk-
kel vívott küzdelemben, a személyes hitünkért 
megharcolandó küzdelemben, a közösségi éle-
tünkért folyamatosan megvívandó küzdelem-
ben, a népünkért vívott küzdelemben, hogy 
ne csupán megmaradni, hanem élni akarjunk. 
Segíts, hogy ne magunk mellé állítani akarjunk 
Téged, hanem mi álljunk be mögéd. Aki a jó 
harcot harcolod ma is, és a név-hitvallásodat 
a szívünkbe vésve haladjunk előre. Ki olyan, 
mint az Isten? 

Amen.

Az 9. oldal folytatása
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Nagy János 57 éve oktat zenét
Fáradhatatlanul, végtelen türelemmel, a je-

len apró sikereit megélve, továbbra is az okta-
tás és a komolyzene bűvöletében telnek Nagy 
János orgonaművész napjai. De a közel hatvan 
év pályafutás mit sem érne a felesége, Anna és 
gyermekeik támogatása nélkül.

- „A művészet nem színező dekoráció éle-
tünkben, hanem ösztönzést akar adni, hogy 
életünket magasabbrendűen éljük meg” – idéz-
te Henry Moore brit szobrászt beszélgetésünk 
közben. Nagy János orgonaművész idén nyolc-
vanegyedik évébe lépett, ám továbbra is tanít 
a szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Huszonegy évig igazgatta is az in-
tézményt, ötvenhét éve oktatja a növendékeket. 
– Nagyon vártam, hogy mikor találkozhatunk 
ismét a gyerekekkel személyesen, megmutat-

ni a kéztartást, a mozdulatokat – mesélte már 
az iskola egyik tantermében, a leborított nagy 
fekete zongora mellett ülve. – Örömet okoz, 
képességüktől függetlenül, mikor megoldunk 
egy feladatot, előbbre lépünk a zenei tudásban. 
Ahogy Kodály Zoltán fogalmazta meg: „a gye-
reknek a legjobbat kell adni”.

A szegvári parasztház zongorája

Gyerekkorában egy kétszobás parasztház-
ban éltek Szegváron, a külső helyiségben lak-
tak nagyszülei, a belső jutott szüleinek és a 
három testvérnek. Nagy János jól emlékszik, 
amikor a másra szánt, félretett pénzen zongo-
rát vásároltak, és sosem szóltak érte, amikor 
este tíz órakor, a nyugovóra tért család mellett 
gyakorolt. Holott a hangszer abban az egyetlen, 
közösen használt szobában állt. Elsőként a falu 
kántora tanította, később a Szegvárra kijáró 
oktatóktól, köztük a kiváló gyógypedagógus 
Rigó Alajostól tanult.

A rongylabda máshogy pattan

- Azt mondta a szakszervezeti vezető, ahol 
vasút van, oda azzal kell menni, mert a busz 

drágább – mesélte mosolyogva a tanár úr, 
hogy iskolaigazgatóként töltött évei idején még 
mennyivel nehezebben küzdötték le a távolsá-
got, így micsoda kihívás volt Szeged helyett 
Szentesre invitálni a zenetanárokat. De beszél-
getünk arról, mennyit változott a zeneoktatás, 
a hangszerválaszték vagy a zongora népszerű-
sége. – Durva példával élve, olyan, mintha a 
futballt akarnánk rongylabdával játszani. Egé-
szen másként pattan – próbálta érzékeltetni, 
mi a különbség, amikor egy növendék zongo-
rával csupán az iskolai órákon találkozik, ott-
hon szintetizátoron játszik. A mai elektromos 
hangszerek súlyozott billentyűjén már a zon-
gorához hasonló technikával gyakorolhatnak 
ugyan, a hangképzés mégis teljesen más. Ezek 
meghatározó különbségek.

Az orgonaművészet rögös útja

- Sok minden nehezen ment, mégis öröm-
mel tanultam – tette hozzá. Felelevenítettük a 
majdani zenei pályája meghatározó pontjait: 
a szentesi évet, amikor Blankenstein Jánostól 
tanulhatott, a későbbi szegedi konzervatóriumi 
időszakot. A zongoratanári képzése után arra 
hivatkozva utasították el jelentkezését orgona 
szakra, hogy meglévő diplomája mellé szük-
ségtelen további. A hitéleti szerepvállalása 
egyébként is problémásnak számított. Később 
magánúton tanult a hangszeren, házasságkö-
tő teremben tartott esküvőkön játszott, ver-
senyt nyert és a Nemzeti Filharmóniától ka-
pott működési engedélyt. 1977-től szervezte 
a ma is negyven taggal működő Bárdos Lajos 
Vegyeskart. Büszke zenebarát programjukra, 
határon innen és túl tartott hangversenyeikre. 
Nagy János a szentesi iskolában ismerkedett 
meg az akkor szolfézst tanító későbbi felesé-
gével. – Anna a másik felem volt az életben és 
a munkában is, nélküle mindez nem lett volna 
– fogalmazott.

Forrás: delmagyar.hu/T.Sz.

A fotó a facebook Szentesi gyors közléséből

Lovassport
Megrendezik a négyesfogathajtó vi-

lágbajnokságot, Magyarország is indul 
Valkenswaardban – olvashattuk a hírt a lo-
vasok.hu oldalon. Sajnos azóta már tudjuk, 
hogy mégsem rendezik meg ezt a versenyt. 
A cikkben olvashatjuk a szegvári születésű 
versenyzőről az alábbiakat:

Papp János vb-újonc, és nem olyan régen 
ül négy ló mögött a bakon: immár harminc 
esztendeje versenyez, de csak tavaly ült 
át a kettesfogatról a négyesfogatok mögé. 
Ez még csak a kilencedik versenye lesz a 
hajtónak, ahol négyesfogattal indul, de a 
sportember számára komoly és megtiszte-
lő feladat világnagyságok ellen versenyez-
ni. 

Mezőhegyesi tenyésztésű és a Nemzeti 
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tulajdonát 
képező fiatal, 6-7 éves nóniusz kancák al-
kotják a fogatot, egységes, szép megjelené-
sükön van a hangsúly, összességében tisztes 
helytállásban reménykedik úgy egyéniben, 
mint csapatban. Segédhajtói Juhász József 
és Juhász Károly.

Eredményei: kettesfogathajtásban – 
2004-ben csapat magyar bajnok, 2017-
ben egyéni és csapat magyar bajnok. 
Négyesfogathajtásban – 2019-ban csapat 
magyar bajnok, 2020-ban egyéni és csapat 
bronzérmes. 2019-ben a Fiatal Fogatlovak 
Világbajnokságán kétszeres világbajnoki 
bronzérmet nyertek el a mezőhegyesi te-
nyésztésű nóniusz lovak a versenyző hajtá-
sában.

Forrás: www.lovasok.hu
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2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL 
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között 
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű 
mezőgazdasági összeírást hajt végre.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu

www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják 

bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors 

és szakszerű lebonyolításában! 

Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság 

aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai 

és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában, 

ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

Baráti, családi 
összejöveteleknek is 

helyet adhat a pavilon
Esőbeállót avattak a napokban Szegváron, a 

Millenniumi parkban. A nádfedeles pavilont Antal 
Péter gyógyszerésztől kapta ajándékba a település.

A Millenniumi park a Köztársaság utca és Ár-
pád utca által határolt, két híd közötti, mélyebb 
fekvésű, 2,4 hektáros területen található. Az 
önkormányzat fákat is ültetett a parkba, aminek 
közepén egy kopjafa található, mellette a lovas 
akadálypálya helyezkedik el. Ebbe a környezetbe 
került a nádas esőbeálló.

A nádfedeles pavilon Antal Péter gyógysze-
rész, a település díszpolgára felajánlásával és 
közreműködésével készült. „Nem a maga érde-
kében, hanem mások javára” – áll az Eszterházy 
Károly püspöktől idézett mondat azon a díszokle-
vélen, amit Szabó Tibor György, Szegvár polgár-
mestere adott át a gyógyszerésznek. A díszokle-
vél indoklása szerint az adományozó önkéntes és 
önzetlen támogatásával és munkájával hozzájá-
rult a szegvári közösségi értékek gyarapításához, 
fenntartásához és fennmaradásához.

– A nádfedeles pavilonban padok és asztalok is 
találhatók. Összességében mintegy 20-25 ember 
fér el alatta. Akár családi, baráti összejövetelek-
nek is helyszínül szolgálhat. A pavilon már tavasz-
szal elkészült, de a vírushelyzet miatt csak most 
adtuk át hivatalosan. Meglepően sokan jöttek el a 
kis ünnepségünkre, több mint nyolcvanan. Volt, 
aki zsíros kenyeret hozott, más süteményt sütött, 
önkormányzatunk teával kínálta a résztvevőket. 
Nagyon jól érezték magukat az emberek a sza-
badtéri rendezvényen. Hiányoznak a közösségi 
programok, amikről most, a vírus miatt le kellett 
mondanunk – mondta a polgármester.

A pavilon felszentelését a plébános betegsége 
miatt későbbre halasztották.

– Ha az időjárás is engedi, akkor a felszentelést 
egy szalonnasütéssel kötjük egybe, még most, 
októberben. Egy másik felajánlásból, Szabó 
László jóvoltából, szalonnasütővel is gazdagodott 
a Millenniumi park. Apró lépésben fejlődik ez a 
terület. A későbbiekben szeretnénk itt nagyobb 
rendezvényeket is tartani. Ennek egyéb feltételei 
is vannak, például biztosítanunk kell a vízvételi 
lehetőséget, mosdót kellene létesíteni, padokat 
kihelyezni – közölte Szabó Tibor György.

Forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika

Zöldebb településeket szeretnének
A jövő nemzedékeinek ültettek fákat

Több mint ötszáz település vesz részt az 
Országfásítási programban, amelynek a célja, 
hogy tovább növekedjen a települések zöldfelü-
lete. A program részeként a megyében legutóbb 
Csanyteleken, Kisteleken és Szegváron is ültet-
tek fákat. 

– Reagálnunk kell az elmúlt évtizedekben ta-
pasztalható klíma és csapadékviszony-változás-
ra annak érdekében, hogy a következő generáci-
óra is élhető környezetet hagyjunk – jelentette ki 
a faültetésen Farkas Sándor, a térség országgyű-
lési képviselője, agrárminiszter-helyettes.

A miniszterhelyettese elmondta, hogy az 
Országfásítási program részeként idén ősszel 
meghirdetett Településfásítási program célja 
közvetlen lakókörnyezetünk szebbé, élhetőbbé 
kellemesebbé tétele. A szaktárca nyár elején 
mintegy 500 millió forintos keretösszeggel a tí-
zezres lélekszámnál kisebb településeknek hir-
dette meg a programot. Ennek eredményeként 
idén ősszel és tavasszal csaknem félezer telepü-

lés közterülete, óvoda- és iskolaudvara, oktatá-
si és önkormányzati intézménye gazdagodhat 
újabb fákkal.

– Egy fasortól más, kellemesebb hangulata 
lesz egy helynek, ezért szeretném felhívni a la-
kosság fi gyelmét, hogy ültessenek fákat, virágo-
kat, cserjéket, hogy ne vesszen el az országra oly 
jellemző zöldfelület, és hogy a jövő nemzedéké-
nek egy élhető, fenntartható környezetet hagy-
junk – emlékeztetett Farkas Sándor.

Csanytelek tizenkét fára pályázott, amelyek-
ből néhányat a sporttelep területén, a többit más 
közterületen ültetnek el. Erhard Gyula polgár-
mester elmondta, örülnek annak, hogy ennyivel 
is hozzájárulhattak a környezetvédelemhez és a 
levegő tisztaságához. Szegvár harminc fát nyert 
a pályázaton, amelyeket három játszótéren ültet-
nek majd el, Kisteleken pedig az elnyert fák a 
polgármesteri hivatal és a gimnázium udvarát 
díszítik majd.

Forrás: delmagyar.hu/ M. A. 
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Bagi Mátyás funkcionális tréner edzéseiből  
országos mozgalom lett

Család, sport és jótékonyság

Bagi Mátyást, hódmezővásárhelyi funkci-
onális trénert nagyon sokan ismerik a me-
gyében. A sportember körülbelül 5 éve tart 
vasárnaponként ingyenes edzéseket, emel-
lett számos jótékonysági akció szervezője, 
közreműködője. A család, a sport és a jóté-
konyság számára maga az élet.

- Szegváron születtem. Hogy a sport útjá-
ra léptem, az édesapámnak köszönhető. Hat-
éves koromban betyár rossz gyerek voltam. 
Az iskolában azt javasolták a szüleimnek, 
hogy valamilyen sporttal kössék le a felesle-
ges energiáimat. Apukám talált rá a szentesi 
birkózószakosztályra. Azt mondta, amíg el 
nem végzem a nyolcadik osztályt, kötelező 
oda járnom, aztán majd meglátjuk. Közben 
kiderült, hogy viszonylag ügyes és kitartó is 
vagyok ebben a sportban, amit nagyon rövid 
időn belül megszerettem – mesélte a sporttal 
való találkozásának kezdetét a 47 éves Bagi 
Mátyás.

Sajátos edzésforma

Később a szakosztály megszűnt, de a sport 
azóta is meghatározza az életemet. Édes-
apám sajnos már régen meghalt, de a sport 
révén mindennap velem van.

Mátyás az iskolás évei alatt focizott, be-
lekóstolt a karatéba, majd a hobbisportoknál 
kötött ki.

- Az erőnlét és az állóképesség mindig fon-
tos volt számomra. Miután Magyarországra 
is eljutott a Crossfit, azt is kipróbáltam. A 
kitartásra, ügyességre, állóképességre épül, 
vagyis mindarra, ami engem érdekelt. Sze-
geden találtam egy olyan klubot, ahol voltak 
ilyen csoportos edzések. Közben rájöttem, 
hogy mégsem ez az utam, ezért kialakítot-
tam egy olyan önálló mozgásformát. Külön 
kezdtem edzegetni, amit mások is láttak és 

csatlakoztak hozzám. Adta magát, hogy ha 
az a 3-4 ember, aki idecsapódott, jól érzi ma-
gát, akkor mi lenne, ha ezzel foglalkoznék. 
A terem tulajdonosa megengedte, hogy saját 
magam formálta edzéseket tartsak. Csak az 
volt a feltétele, hogy építsek saját csoportot. 
Az első edzésen egyetlen ember, egy bará-
tom volt csak jelen, de három hónap múlva 
már közel 20-an hajtották végre a gyakorla-
taimat – idézte fel a tréner.

Mikrofonérzékeny

Közben tanulni kezdtem, mert úgy érez-
tem, ha ezzel szeretnék foglalkozni, akkor 
legyen meg a megfelelő képzettségem is. Na-
gyon fontos állomás volt az életemben, ami-
kor Ménesi Helga, egy szegedi edzőterem 
tulajdonosa felkért, hogy legyek náluk edző. 
Pár hónapos, de inkább nulla tapasztalattal 
képviselhettem őket egy országos rendezvé-
nyen, a nagyszínpadon. Azt mondta, lát ben-
nem spirituszt, hogy sok ember előtt is jól 
mozgok, jó a beszélőképességem és el tudom 

adni, amit csinálok. Innen indult a másik vo-
nal, a műsorvezetés.

Koedukált órák

Hogy miben lett más, merőben új Bagi 
Mátyás edzésterve, a tréner erről is beszélt 
lapunknak.

- Funkcionális edzésnek hívom ezt a 
mozgásformát, mert azokat a mozdulatokat 
szimuláljuk, amik a hétköznapi életben is 
jelen vannak. A hazai csoportos edzések 90 
százaléka aerobik jellegű, ami szinte kizár-
ja, hogy a férfiak is ott mozogjanak. Az én 
edzéseimen szinte fele-fele a férfiak és a nők 
aránya. Ezt a mozgásformát az idősebbek, de 
a gyerekek is szívesen végzik. A maga tem-
pójában bárki teljesíteni tudja. Ez azért is 
fontos, mert a cél a rendszeres mozgás, ami 
csak akkor lehetséges, ha nem vesszük el a 
mozogni vágyó ember kedvét a sporttól – 
emelte ki a sportember, aki lassan öt éve tart 
vasárnaponként ingyenes edzéseket, amiken 
sokszor száz fölötti résztvevő végzi a zenés 
gyakorlatsorokat.

Ingyenes edzések

- A Csongrád-Csanád Megyei Szabadidő-
sport Szövetség titkára vagyok. A szövetség 
segítségével a Vásárhelyen létrehozott in-
gyenes edzésekből egy országos mozgalmat 
hoztunk létre. Vasárnaponként nekünk ez 
a családi programunk. Kislányommal, a 13 
éves Fannival és feleségemmel, Edinával pa-
koljuk a hangosítást, készítjük az izoitalokat. 
A feleségem keveri a zenéket, a kislányom-
mal pedig felváltva mutatjuk be a gyakorla-
tokat. Fanni ebben az irányban képzeli el a 
jövőjét. Nagyon büszke vagyok rá.

Bagi Mátyás korábban Székkutason, 
Mindszenten, Mártélyon és több más telepü-
lésen is tartott ingyenes edzéseket.

Az edző több jótékonysági rendezvény 
résztvevője és szervezője is.

- Megtisztelő volt, amikor Juhász Tünde 
felkért, hogy legyek alapító tagja a Szeretem 
Vásárhelyt Egyesületnek, amelyben a spor-
tos és a jótékonysági vonalat képviselem. A 
jó ügy érdekében mindig sokan mozdulnak 
meg. Szívesen gondolok vissza például arra 
a rendezvényre, amit jó barátom és egykori 
osztálytársam, a stroke-ból gyógyuló Gojdár 
Tamás segítésére szerveztünk, vagy ami-
kor egy speciális evezőgéppel megtettem a 
maratont, a kilométereket pedig eladtam. A 
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bevételből a Kozmutza Flóra intézménynek 
vásároltunk sporteszközöket. Soha nem fe-
ledem a gyermekek örömét, amikor átvették 
az ajándékokat. Amikor valaki közszereplő-
vé válik, szerintem kutya kötelessége segí-
teni, felhívni a figyelmet a bajban lévőkre. 
Nekem mindig is fontos volt az elesettek, a 
hátrányos helyzetűek segítése.

A család a legfontosabb

Bagi Mátyás neve összeforrt a sporttal. 
De bármilyen meglepő is, nem ez a főállása. 
Könyvelőnek tanult, de ebben a minőségé-

ben egyetlen percet sem dolgozott. Tíz évig 
egy baromfi-feldogozó cég középvezetője 
volt, az elmúlt 15 évben pedig egy nemzet-
közi társaság értékesítési munkatársa. Emel-
lett vezette az edzéseket, a műsorokat és 
jótékonykodott. Rengeteget dolgozott, amit 
a családja sínylett meg. Mátyás úgy döntött, 
változtat az életén, mert számára a család a 
legfontosabb.

- Volt idő, amikor minden munkát elvállal-
tam, de az a családom rovására ment. Egyik 
este, amikor bementem a kislányom szobá-
jába és kinyitottam a füzetét, rádöbbentem, 
hogy nem is ismerem az írását. Azóta nem 

vállalom túl magam. Amennyi időt csak le-
het, együtt töltünk. Az már csak hab a tortán, 
hogy ha elmegyünk valahová kirándulni, az 
rendre valamilyen sporttal kapcsolódik ösz-
sze, például hamarosan körbefutjuk a Bala-
tont – mondja Bagi Mátyás, aki most lépése-
ket tesz afelé, hogy a sport legyen a főállása.

- Már régóta dolgozom együtt a Kriko 
Gymmel, hamarosan nyitnak egy 1300 
négyzetméteres termet, ahol közösen egy 
barátommal, Türk Balázzsal, nekünk is lesz 
egy 160 négyzetméteres edzőtermünk.

Forrás: delmagyar.hu/ Kovács Erika

Focicsapataink mérkőzései
Csongrád-Csanád Megyei U14 „A”

1. forduló
10.28. 14.30 óra
Tömörkény – Szegvár

2. forduló
09.19. 10 óra
Szegvár – DAFC Szeged 2 – 7
Góllövő: Ocskó Levente Ferenc (2)

3. forduló
Mocorgó UFC – Szegvár
elmaradt

4. forduló
10.14. 15 óra
Szegvár – Makó I.

5. forduló
10.09. 15 óra
Csongrád – Szegvár 

6. forduló
10.24. 10 óra
Szegvár – Csanytelek

7. forduló
10.31. 10 óra
Szentesi Kinizsi – Szegvár 

8. forduló
11.07. 10.00
Szegvár – Nagymágocs

Csongrád-Csanád Megyei III. osztály
Felnőtt

1. forduló
Szegvár – Kistelek 4 – 5 
Góllövők: Vigh Márk István, Nana Roland, 
Rácz Zoltán, Széll Norbert

2. forduló
Zsombó – Szegvár 2 – 4
Góllövők: Terbán György, Puhala Krisztián 
György (2), Bagi Endre

4. forduló
Ruzsa – Szegvár 3 – 3
Góllövők: Piti János Zoltán, Rácz Zoltán, Nana 
Roland

5. forduló
Szegvár – Bordány 3 – 3
Góllövők: Bihari Dániel, Piti János Zoltán (2)

6. forduló
Baks – Szegvár 1 – 3
Góllövők: Piti János Zoltán, Bihari Dániel, 
Puhala Krisztián György

7. forduló
10.10. 15 óra
Csanádpalota – Szegvár

8. forduló
10.17.14.30 óra
Szegvár – Pusztamérges

9. forduló
10.25. 9.30 óra
Szeged Pázsit – Szegvár 

10. forduló
10.31. 13.30 óra
Szegvár – Öttömös

11. forduló
11.08. 13.30 óra
Szentesi Kinizsi II. – Szegvár 

12. forduló
11.14. 13.30 óra
Szegvár – Újszentiván

13. forduló
11.21. 13.00
Szegvár – Röszke

14. forduló
11.28. 13.00
Fábiánsebestyén – Szegvár



16. oldal XXXIII. évfolyam 10. szám

Az NB-I Keleti csoportjában játszó tekecsapatunk eredményei, mérkőzései
1. forduló 
Gyula (3133) – Szegvár (3312) 
2 – 6
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Rácz 
Róbert, Rácz József, Márton 
János.

Ifjúságiak
Gyula (1001) – Szegvár (1022) 
1 – 3
Pontszerző: Fuvó Milán

2. forduló
Szegvár (3176) – Bátonyterenye 
(3024) 7 – 1 
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Rácz 
Róbert, Szabics Krisztián, Már-
ton János, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (962)– Bátonyterenye 
(840) 4 – 0
Pontszerzők: Gulyás Máté, Be-
reczki Zsolt

3. forduló
Cegléd (3109) – Szegvár (3376) 
7 – 1

Pontszerzők: Rácz Róbert, Puskás 
Bence, Szabics Krisztián, Rácz 
József  (Ohát Imre), Márton János

Ifjúságiak:
Cegléd (1006) – Szegvár (856) 
4 – 0

4. forduló
Szank (3384) – Szegvár (3483) 
2 – 6

Pontszerzők: Rácz Róbert, Vigh 
Ferenc, Rácz József, Márton 
János.

Ifjúságiak
Szank (1008) – Szegvár (1003) 
3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

5. forduló
Szegvár – BKV Előre

6. forduló
DYNAMO Sport Club – Szegvár

7. forduló
Szegvár – Chinoin

8. forduló
Szolnok – Szegvár

9. forduló
NKM Gáz SE – Szegvár 


