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Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 

id. Salánki József

édesapánk születésének  
110 éves évfordulóján, és

id. Salánki Józsefné
szül. Kupcsik Veronika

édesanyánk születésének  
100 éves évfordulóján.

A 3 Salánki család és  
Bugyi János a családjával

Megemlékezés
„Még fáj, ez örökké így is marad,

de mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezünk

Szabó László

halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
Köszönjük a Teremtőnek,  

hogy ő lehetett 
a mi Édesanyánk!

„Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simítjuk őszülő fejed, 

Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 

Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

Szeretettel emlékezünk  
Édesanyánk,

Szabó Barnabásné
szül. Deák Erzsébet

halálának 9. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Megemlékezés
„Telik az idő, de nem tompul a 

fájdalom,
Az emléked él, s hiányzol nagyon.

Nincs hang, nincs szó, nincs üzenet,
nincs érintés, mely minden szívet 

melenget.
Van helyette egy fénykép, egy sír-

halom,
s a szív, mely fáj nagyon.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

Vigh Dezső

halálának 14. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

LAPZÁRTA
2021. március 31. (szerda)  

17 óra
Kérjük az időpont betartását, 
hogy a következő hónap első 
napjaiban a szerkesztők összeál-
líthassák az újságot és mielőbb 
megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szó-
ló tudósításokat továbbra is vá-
runk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.
com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Személyes elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársa 
a következő telefonszámon érhető 

el: Kosztolányi Sándorné  
+36-30-278-5640

Családi események
2021. február

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Születés: nincs adatunk
Házasságkötések: Halál Tibor, Mé-

nes u. 17. szám alatti lakos és Vida 
Gabriella szentesi lakos; Koszó Nor-
bert Sárállás u. 6. szám alatti lakos 
és Molnár Enikő, Sárállás u. 4. szám 
alatti lakos; Piti Dávid és Tassy Dóra, 
Rákóczi u. 41. szám alatti lakosok; 
Német Roland mindszenti lakos és 
Süli Alexandra, Kórógy u. 24. szám 
alatti lakos. 

Halálesetek: Tégla István, Szabad-
ságharcos u. 21. (74 éves); Szín Ist-
ván, Dr. Bartucz L. u. 38. (63 éves); 
Borbély Lajos, Bercsényi u. 23. (46 
éves); Gajda József, III. külterület ta-
nya 28. (49 éves); Kozma János, Tán-
csics M. u. 17. (54 éves).
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Köszöntjük  
a 95 éves  

Bárány Györgynét 
Bárány Györgyné Rozika nénit családtag-

jai 95. születésnapja alkalmából köszöntötték 
február 21-én. A 20 éve özvegy Rozika néni 
életkorához képest jó egészségnek örvend, 
bár mozgása már nem tökéletes, de azért 
tyúkjait gondozza, a tojásokat minden nap 
összeszedi. Napközben legszívesebben újsá-
got olvas, rádiót hallgat, esténként TV-t néz. 
Kedveli a zenés műsorokat, a híradót, az idő-
járás-jelentést és Exatlon rajongó.

Igényli a társaságot – Takácsné Irénke, 
Szarkáné Éva, Bánfiné Magdika minden nap 
átmennek hozzá egy jó beszélgetésre, hogy a 
nap eseményeit megosszák egymással.

Rozika néniről családtagjai gondoskod-
nak, unokái rendszeresen látogatják, gyere-
kei a ház körüli teendőket végzik el. Lánya 
Béresné Marika segít neki a legtöbbet, gon-
doskodik a mindennapos főtt ételről, bevá-
sárlásról, takarításról.

Amikor azt kérdezték tőle, hogy mi hosszú 
életének titka azt mondta: „A sok munka.”

Lelkesedve, részletesen emlékszik vissza 
életének történéseire – borjút nevelt, kantába 
hordta a vizet, eljárt kapálni, kukoricát törni, 
a kertészetbe palántálni, szedni, darabolni, 
gyümölcsöt, zöldséget termelt, jószágot tar-
tott, házat épített.

Az ünnepelt megkapta a szépkorúaknak 
járó tiszteletet kifejező emléklapot. Kíván-
juk, hogy családja körében jó egészségben 
ünnepelje születésnapjait még sokáig!

Közös emlékek
Rozika nénit akkor ismertem meg, 

amikor Vértes Judit, aki édesapja élő ha-
gyatékát kutatta Szegváron, kapcsolatot 
keresett azokkal, akiknek Vértes Imre 
tanító Zsigerháton tanítójuk volt, 1935-től 
3 éven át.

Vértes Judit édesapja naplójának fel-
használásával kezdett neki a munkának. 
Szegváron talált tanítványokat, vagy azok 
gyermekeit, akik segítették a visszaemlé-
kezésben. Rozika néni is a tanítványok 
között volt. Egy naplórészletben a tanító 
úr így emlékszik az első találkozásra.

„Aztán még egy lányka érkezett riadtan 
pislogva. Tudta az illemet, a rendet, mert 
kérdezés nélkül bemutatkozott.

- Berkecz Rozália.
- Messziről jöttél? Mikor indultál ott-

honról Rozika?
- Még sötét volt, amikor elindultam.
- Vannak-e testvéreid?
- Igen, mi heten vagyunk.
- Nahát, heten, mint a …
- Ugye a fiútestvéred is ide járt?
- Igen, a Bandi bátyám.
- Ülj le szépen a helyedre, felmelegszel 

ott a kályha mellett.”

Egy-egy írás is született a régi diákok-
tól. Többször összejöttünk beszélgetni a 
könyv munkálatai során.

Mindenkinek nagy élmény volt az 
1970-ben létrejött esemény, amikor a ta-
nító úr kezdeményezésére találkozót szer-
veztek. Édesapám is ebbe az iskolába járt. 
Emlékszem, hogy nagyon készültek a ta-
lálkozóra. Az alkalomról fotók készültek 
és azokat otthon sokszor elővettük, néze-
gettük, emlékeztünk az eseményre. Még 
a csoportképen látható emberek közül is 
sok mindenki nevére emlékszem.

2007. június 3-án a könyv megjelenése 
alkalmából rendezett bemutatón is ott ül-
tünk az első sor kitüntetett helyein a még 
élő tanítványok, vagy azok hozzátartozói. 
Szép kis műsor állított emléket Vértes 
Imre szegvári tartózkodásának.

Vértes Judit folytatta a könyvírást, a 
további tanítói pályát is bemutató köny-
vekkel. 

2013. április 26-ára invitált bennünket 
a meghívó Esztergomba. Vértes Judit: A 
tanító öröksége 3. kötetének bemutatóját 
tartották ekkor a Vitéz János Tanárképző 
Főiskola dísztermében. Ezen intézmény-
ben tanult Vértes Imre 1925-1931 között, 

ahol tanítói oklevelet szerzett. A meg-
adott napon Szegvárról 8-an indultunk a 
könyvbemutató színhelyére. Mindannyi-
an segítettük Szegváron Juditot a 2007-
ben kiadott könyv elkészítésében, édes-
apja itteni éveinek feldolgozásában.

Velünk jött Rozika néni is – pedig ak-
kor már 87 éves volt. Az út során, meg 
a várakozással töltött időben is sokat be-
szélgettünk, közelebbről is megismerhet-
tem.

További boldog, családjával eltöltött 
egészséges éveket kívánok.

Kosztolányi Sándorné

Hová tegyük  
az üveghulladékot?

A környezettudatos ember Szegváron 
csak otthon gyűjtögetheti.

Az egyik rendszeres olvasónk hív-
ta fel a figyelmünket, arra, hogy nem 
tudja a szelektív kukájába belerakni az 
üveghulladékot.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koor dináló és Vagyonkezelő Zrt – a sze-
métszállító cég – tájékoztatója szerint a 
sárgakukába nem dobhatjuk. Az üveget 
külön kell gyűjteni és erre alkalmas sze-
lektív hulladékgyűjtőbe tenni. Olvasónk 
telefonált a szentesi kirendeltségre, ahol 
azt a felvilágosítást kapta, hogy Szegvá-
ron nincs ilyen gyűjtőedény. A környe-
zettudatos lakosnak Szentesre kell be-
vinni az összegyűlt üveget, hogy onnan 
elvigyék újrahasznosításra.

Jó lenne, ha legalább egy ilyen konté-
ner lenne a faluban.

Ugyanígy nem tudjuk hova tenni a ve-
szélyes hulladékot sem. Márpedig egy 
villanyégő is annak számít. Jó lenne, ha 
Szegváron is évente legalább egyszer 
szerveznének egy gyűjtő alkalmat. A 
kijelölt napokon egy helyre le lehetne 
adni a veszélyes hulladékot. Régi tv, 
rádió, számítástechnikai eszközök, vil-
lanyégők, stb. szerintem szinte minden 
háznál felgyülemlenek, csak feleslege-
sen foglalják a helyet. És ahogy a neve 
mutatja veszélyes hulladékok, tehát biz-
tosan nem jó sokáig otthon tárolgatni 
sem.

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

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, 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 Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

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

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 gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Az ügyfélfogadás korlátozott. 
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00

Hasznos tudnivalók!
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 
Határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás

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

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

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
Nincs ügyfélfogadás, a művelődési ház zárva 
tart.

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
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, polgár-
őr)

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek 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

Nemzeti Közművek
(földgáz, áram)
Fiókiroda
6600 Szentes, Kossuth Lajos utca 13.
Ügytípusok: Számlázással kapcsolatos ügyek; 
szerződéssel kapcsolatos ügyek; bankkártyás 
fizetés; műszaki ügyintézés; előre fizetős mérő 
ügyintézés; időpontot foglalt ügyfeleknek
Nyitva tartás
Hétfő:  8:00-12:00
Csütörtök:  12:00-18:00
Áram-hibabejelentés
06-62/565-881
Gáz-hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
ZÁRVA
A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési ház földszintjén
ZÁRVA
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Nem látogatható. 
Telefonszám: Kulbert-Takács Hajnalka 
+36-30-448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön 8-12 
és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-19.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-19.00 óráig
Szombaton   5.00-19.00 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) 
hónap utolsó előtti szerdáján:

március 24-én.

A zöldhulladék gyűjtés 
március 24-én.
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(Folytatás a 6. oldalon)

177 éve született Munkácsy Mihály
(1844-1900)

Szegváron élt Árpád fejedelem?
„Munkácsy Mihály (eredeti nevén Lieb Mi-

hály) a 19. századi magyar festészet kivételes 
tehetségű és különleges sorsú egyénisége 1844. 
február 20-án Munkácson született.

A munkácsi római katolikus plébániahivatal 
keresztelési anyakönyvi bejegyzésére utólag 
rávezették, hogy a magyar minisztérium enge-
délyével a Lieb családnevet Munkácsyra vál-
toztatták 1868-ban… Tanulmányozta és nagy 
műgonddal festette korának jellegzetes karak-
tereit portréfestészetében…

…A Magyar Nemzeti Bank Munkácsy Mi-
hály születésének 175. évfordulója alkalmából 
10000 forintos címletű ezüst és 2000 forint 
névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki … 
2019 február 20.” *

„Szegvár megyeszékhely 1723-1731 és 1776-
1883 között” **

„A megyeszékhely Szentesre kerülése után 
csendesebb idők következtek Szegváron. Némi 
izgalmat csak Munkácsy Mihály látogatása 
kelthetett. Ő – amint ezt a művészettörténeti 
kutatások kiderítették – egyebek között ebben 
a faluban keresett modelleket az 1893-ban be-

fejezett Honfoglalás című, ma a Parlamentben 
látható hatalmas festményéhez. A képen a falu 
több egykori lakóját örökítette meg, köztük azt 
a férfit is – valószínűleg Berkecz Illést – aki a 
honfoglaló Árpádnak kölcsönözte határozott, 
erős és elszántságot sugalló arcvonásait.”***

Lehet, hogy véletlen a kilencest kétszer írta 
le? Nehéz kideríteni. Az egyesek nem igazán 
egyesek. Bevett szokás volt, hogy csak az utol-
só három számjegyet írták le. Ezt tette zárójel-
be? Ez értelmetlen lenne, mert irodalmi adatok 
alapján Munkácsy 1897-1900 haláláig élő ha-
lott volt. Hódi Ferenc továbbiakban HF.) (Saját 
mondataim zárójelbe. HF.)

„Szegváron a központban a várromtól 
1-200m-re, Nepomuki Szent János szobrá-
tól 50m a Kurca magas partján (Ma Szegvár, 
Hunyadi u. 17-19 számú házak helyén) volt 
Berkecz Emília portája, amin ikerház állott, 
középen szárazbejáróval. Ő itt lakott. A balol-
dali (19. sz.) rész eredeti épület. A jobb oldali 
részt (17. sz.) fokozatosan lebontották 1960-ra. 
Itt épült a jelenleg is látható ház.”****

„Munkácsi fest nálam. Szegvár 1891”*** 
„Alapján feltételezhető, hogy itt lakott a fes-
tő. (Hogyan került Szegvárra, éppen Berkecz 
Emíliához? - HF.) Erről sajnos Én sem tudok 
többet. Én is úgy tudom, hogy testvére, vagy 
rokona volt Berkecz Illés, akiről mintázta Ár-
pád fejedelem arcát a Honfoglalás c. festmé-
nyen Munkácsy.”****

„Ladányi János (1946-) fiának ifj. Ladányi 
Jánosnak (1973-9 keresztapja IV. Berkecz Il-
lés (1937-2008). Apja III. Berkecz Illés (1909-
~1970) kezdetben Szegváron lakott és később 
költözött Derekegyházára. Apja II. Berkecz Il-
lés (1882-1916) szegvári születésű életét vesz-
tette az első világháborúban. Apja I. Berkecz 
Illés szegvári lakos (~ - ~).

A családon belül ismert történet volt, hogy 
I. Berkecz Illést (? - ?) Árpád apánknak, Ár-
pád atyánknak szólították, utalva rá, hogy 
Munkácsy róla mintázhatta a Honfoglalás c. 
festmény vezér alakját. Érdekesség, hogy I. 
Berkecz Illés cserépkulacsát mindig a legif-
jabb, most VI. Berkecz Illés őrzi. (Miért került 
Szegvárra Munkácsy Mihály? HF.) „Berkecz 
ház Szegvár” általam nem ismert eredetű írás 
erre is választ ad. (Hogyan került kapcsolatba 
éppen I. Berkecz Illéssel? HF.) Ezt nagyon ne-
héz lenne kideríteni, ha egyáltalán lehetséges. 

(A levélrészleten: „beteg Munkácsi fest nálam. 
Szegvár /899/”

Berkecz ház Szegvár

Nagyon régi Berkecz fénykép I. Berkecz fia lehet Munkácsy Honfoglalás c. festményéből  
Árpád vezér   Hasonlítanak egymásra?
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Az 5. oldal folytatása Lendület, szenvedély, forradalom!
– Lázas napok 1848 márciusában Pozsonyban, Bécsben és Pest-Budán

Ha 1848. március 15. eseményeiről úgy be-
szélünk, hogy aznap győzött a forradalom 
Pest-Budán, akkor a történéseket meglehető-
sen leegyszerűsítjük – mert valójában több-
ször, több helyen, több fórumon is győznie 
kellett azoknak az embereknek, akik komolyan 
gondolták, hogy szükség van egy új, polgári 
Magyarországra. Pest-Buda mellett Pozsony 
és Bécs is fontos színtere a forradalom diada-
lának, s mindaz, ami az egyes helyszíneken tör-
tént, nagy hatással volt a többire is.

A szabadsajtó első terméke Pesten 1848. 
március 15-én. 

A Vasárnapi Ujság illusztrációja az 1868 
március 15-én megjelent számában

Amikor a szavaknak kézzelfogható ereje lesz
A szupergyors internet világában már nehe-

zen képzeljük el, de mégis, próbáljuk meg át-
élni: akkoriban hat napra volt szükség ahhoz, 
hogy a február 24-ei párizsi forradalom híre 
megérkezzen Pozsonyba. Amikor azonban 
megérkezett, az események főszereplői nem 
késlekedtek tovább. Kossuth Lajos, aki az 1847 
novembere óta ülésező rendi gyűlés alsótáb-
láján képviselte Pest vármegyét, március 3-án 
gyújtó hangú beszédben összegezte mindazt, 
amit már évek óta képviselt: Magyarországon 
fel kell szabadítani a jobbágyságot, lehetőleg 
állami kártalanítással, amit csak akkor lehet 
kivitelezni, ha megvalósul a közteherviselés, 
vagyis a nemesség is adófizető lesz. Utóbbi 
esetben azonban szükség van önálló magyar 
pénzügyi irányításra, mert senki sem szeretné, 
hogy a magyarok pénze Bécset gazdagítsa. Ön-
álló magyar pénzügyi irányítást pedig bizton-
ságosan csak egy magyar, az országgyűlésnek 
felelős kormány – ahogy akkor hívták, minisz-
térium – vállalhat fel. A beszédben szerepelt 
az is, hogy a császár ne csak a magyaroknak 
adjon alkotmányt, hanem Ausztria örökös 
tartományainak is. Kossuth óriási érdeklődés 
közepette mondta el beszédét az alsótábla Mi-
hály-kapu utcai, zsúfolásig telt épületében. Az 
egybegyűlt képviselők megszavazták a felira-
tot, azonban a prímási palota tükörtermében 
ülésező felsőtábla nem, hiába szorgalmazta 
azt a pozsonyi születésű Batthyány Lajos gróf, 
Kossuth fegyvertársa és miniszterelnök-jelölt-

je. A magyar főurak és főpapok egy része még 
Pozsonyt is elhagyta, hogy ne lehessen megtar-
tani a felsőtábla ülését.

A reformellenzéknek is nagy szerepe volt a 
folyamatok alakulásában. Kossuth beszédét 
szinte azonnal lefordították németre – ne feled-
jük, Pozsony akkor többségében német lakos-
ságú volt –, és a forrongó Bécsben is terjesztet-
ték röpiratként.

Maga Kossuth intézkedett róla, hogy a 
Pressburger Zeitung német nyelvű mellékletét, 
amelyben szintén megjelent a felirati beszéd, 
nagyobb számban nyomtassák ki, mint ahogy 
szokták.

Így született a 12 pont
Természetesen Pest-Budán is értesültek a 

beszédről, s olyan nagy volt a kíváncsiság az 
Ellenzéki Körben illetve a Tízek Társaságá-
ban, hogy követet küldtek Kossuthoz. Irányi 
Dániel március 5-én Pozsonyba hajózott, hogy 
Kossuthtal beszéljen. Abban állapodtak meg, 
hogy a pestiek is megfogalmaznak egy petíci-
ót Kossuth felirati beszédének szellemében, s 
kiegészítik még azzal, amit fájóan hiányoltak 
Kossuthnál: a sajtószabadság követelésével. 
Irányi Pestre visszatértével az ellenzék a Tízek 
Társaságába tartozó Irinyi Józsefet bízta meg 
a petíció megírásával, aki ezzel el is készült 
március 11-re, sőt, röviden pontokba szedte a 
követeléseket, ez lett a 12 pont, ami, valljuk 
be, radikálisabb program volt Kossuthénál. A 
pestiek elhatározták, hogy ezt röpiratként fog-
ják terjeszteni, illetve a március 19-én kezdődő 
József napi vásárra a városba özönlő tömeg-
ben aláírásgyűjtést kezdenek, s hogy az még 
hatékonyabb legyen, francia mintára reform-

(Milyen – rokoni – kapcsolata volt I. Berkecz 
Illésnek Berkecz Emíliához? HF.) Sajnos erről 
nem tudok.”*****

A Berkecz család építtette még a XVIII. szá-
zad legvégén. Jelenleg a Takács család tulajdo-
na. (3. számú fénykép HF.) 1891-ben ebben a 
házban lakott Munkácsy Mihály, amikor mo-
dellkereső útján Szegváron dolgozott.

Állítólag Berkecz Illés szegvári modellje 
alapján festette meg Árpád vezér alakját a Hon-
foglaló című alkotásán. Amikor pedig a Hon-
foglalás megfestése ötletből valósággá kezdett 
lenni, Munkácsy személyesen megjelent Sze-
geden. Erre az első látogatásra 189* októberé-
ben került sor, egészen pontosan azért, hogy – s 
Szegedi Napló szerint – „… a Tisza mellékéről 
tiszta magyar típusú modelleket…” akart Pá-
rizsba vinni a mester. (Neullyben ekkor már 
állt az a hatalmas műterem, amelyet külön a 
szóban forgó kép elkészítéséhez építettek.) (A 
kép mérete: 459x1855 cm HF.).

Munkácsy rövid pesti tartózkodás után 
előbb Szentesre vonatozott, ahol az akkori fő-
ispán Zsilinszky Mihály – lévén rokona – nagy 
szeretettel fogadta. Az ő társaságában rándult 
aztán Csongrádra, majd Szegvárra is. Ez utób-
bi helyen bukkant rá arra a paraszt férfira, aki-
ről Árpád arcát mintázta.”******

*= a beszkennelésnél lemaradt az utolsó 
számjegy (0 vagy 1 valószínű)

(Leírtak és elmondottak alapján megállapít-
ható, hogy Munkácsy Mihály járt Szegváron. 
Festményeihez jellegzetes arcokat gyűjtött. 
Általunk nem ismert eredetű írásból kiderült, 
hogy rokona, Zsilinszky Mihály révén került 
Szegvárra.

Hogy hol lakott, mennyi időt töltött itt, 
Berkecz Illés rokona volt-e Berkecz Emíliá-
nak, mikor írta a valóságban a levelet Berkecz 
Emília? Sok nyitott kérdésre lelkes egyéni ta-
nulmány, vagy szakdolgozat keretében végzett 
kutatómunka még talán sikeresen kinyomoz-
hatná a helyes választ. - HF.)

Észrevételt, kiegészítést a szerkesztőségben 
leadott elérhetőségre várom.

Tisztelettel: Hódi Ferenc 2021.

Felhasznált források:
* Magyar Nemzeti Bank Munkácsy születé-

sének 175. évfordulója alkalmából kiadott em-
lékpénzérme tájékoztató füzete, 2019. február 
20.

** Dr. Zsilinszky Mihály: Csongrád várme-
gye története II. kötet, 1898 kiadás

*** Élet és Tudomány, 1974. március 8. 
szám, 458. oldal „Szegvár” írta Akácz László

**** R. Nagy Mihály (1948-) szegvári lakos 
szóbeli közlése

***** Ladányi János (1946-) szentesi lakos 
szóbeli közlése

****** Ladányi János (1946-) által közölt, 
nem ismert eredetű írás
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bankettet is szerveznek, amelyen népszerűsítik majd a programjukat. 
Március 13-ra Petőfi is elkészült a Nemzeti dallal, a 12 pont mellett a 
forradalom másik „szent szövegével”.

Bécs lángokban, szivárvány Dévény felett
A változás hullámai egyre magasabban csapkodták a bécsi Burg falait, 

de a császáriak nem adták meg magukat, mígnem a nép, fiatalok, egyete-
misták március 13-án forradalmi eszközökhöz nyúltak.

Jellemző, hogy miközben ülésezett a tartománygyűlés, egy orvos-
tanhallgató Kossuth március 3-ai beszédét olvasta fel a várakozóknak. 
Mivel az ülésteremben nem történt áttörés, tüntetés kezdődött Bécsben, 
amely zavargásokba torkollott, barikádokat emeltek, negyvenöt ember 
meghalt.

Az események hatására a császár menesztette Metternich kancellárt, 
s megígérte, hogy alkotmányt ad az osztrák tartományoknak. Bécsben 
győzött a forradalom.

A forradalmi Bécs 1848 március 13-án. A kassai Képes Ujság  
illusztrációja, 1848-ban

A szenzációs hír március 14-re érkezett meg Pozsonyba. És ahogy 
Kossuth beszéde szikra volt a bécsi események fellobbanásához, úgy 
lendítette tovább a bécsi forradalom a magyar országgyűlés elakadt 
munkáját. Az alsótábla mellett a felsőtábla nagy sietve megszavazta a 
március 3-ai feliratot, s elhatározták, hogy azt másnap díszes küldöttség 
viszi majd Bécsbe, a császárhoz.

Így is lett. Március 15-én két gőzös indult a császárvárosba a száztagú 
küldöttséggel, díszmagyarba öltözött nemesekkel és főrendekkel, vala-
mint az őket kísérő lelkes országgyűlési ifjúsággal. Az éppen elállt eső 
nyomán Dévény felé feltűnt egy szivárvány, ami új reménnyel töltötte 
el a magyar küldötteket és az őket búcsúztató pozsonyi népet: nem lesz 
hiábavaló az utazásuk.

A megbékélés napja volt ez, a hajón ugyanis ott volt teljes egyetértés-
ben Kossuth Lajos és Széchenyi István is.

A negyvenes éveket kettejük politikai csatározása jellemezte. Szé-
chenyi annyira veszélyesnek tartotta Kossuthot, hogy főrendként hiába 
volt tagja a felsőtáblának, 1847-ben megválasztatta magát követnek az 
alsótáblára, hogy ott ellensúlyozni tudja az első vérbeli magyar politikus 
szerinte a biztos felforduláshoz vezető hatását. A legnagyobb magyar 
ezekben a napokban azonban felismerte, hogy eljött az együtt cselekvés 
ideje, s a mit kell tenni kérdésre egyértelműen válaszolt naplójában: „Tá-
mogatni kell Batthyány Louis-t és Kossuthot!”.

Hírek és rémhírek
A bécsi nép kitörő lelkesedéssel fogadta a magyar küldöttséget. A jó-

vágású és kiváló szónoki képességekkel rendelkező Kossuth hét beszé-
det mondott az őt kísérő tömeg kívánságára, amíg a szállásához ért. Az 
V. Ferdinándot körülvevő és befolyásoló politikusok köre azonban nem 
volt ilyen elfogult a magyarokkal, s a Magyarországot képviselő alig 
harmincegy éves Habsburg, István nádor befolyása sem volt elég ahhoz, 
hogy a feliratot, amelyet addigra Széchenyi aláírandó királyi kéziratként 
adott át, elfogadják. Végül aláírattak az uralkodásra valójában képte-
len, együgyű császárral egy olyan változatot, amelyben nem szerepelt 
Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezése. Erre csak másnap, a csá-
szár szóbeli felhatalmazására került sor: maga a császár alteregójaként 
cselekvő István nádor nevezte ki Batthyányt. Ebben szerepe volt a pesti 
forradalom hírének, amely március 17-én hajnalban érkezett meg Bécs-
be egy rémhír kíséretében, amely szerint a Rákos mezején Petőfi és más 
fiatalok vezetésével negyvenezer paraszt kész harcra kelni.

Bár a hatásos rémhír sokat hozzátett a megszülető magyar szabadság-
hoz, a valóság sem maradt el tőle nagyon.

A pesti ellenzék ugyanis, élén a fiatalokkal, az Ifjú Magyarország, a 
Tízek Társasága csoportosulással, azonnal megváltoztatta eredeti ter-
vét, amikor március 14-én este a bécsi gőzhajó meghozta a hírt a csá-
szárváros forradalmáról: nem vártak József napig, hanem már másnap, 
március 15-én hozzáláttak terveik megvalósításához. Amíg a magyar 
országgyűlés tagjai a törvényes utat választották, addig a pesti fiatalok 
a hatékonyat: először a sajtószabadságnak szereztek érvényt, majd lé-
pésről lépésre, növekvő tömegerejüket kihasználva elérték, hogy a Bécs 
érdekeit képviselő Helytartótanács is elfogadta követeléseiket. De ez a 
történet már annyira ismert, hogy felesleges jobban taglalni.

Máig ható energiák szabadultak fel
Igazat üzent a szivárvány: nem volt hiábavaló a magyar küldöttek bé-

csi utazása, diadalmasan tértek vissza Pozsonyba. Kossuth az azóta saj-
nos lebontott Zöldfa vendéglő erkélyéről mondott beszédet, és bemutatta 
Batthyány Lajost, mint a független magyar minisztérium kormányfőjét.

A lelkesedés óriási volt, s már másnap elkezdődött a törvényalkotó 
munka.

Alig három hét alatt megszü-
lettek a polgári átalakulást lehe-
tővé tevő törvények, amelyeket 
végül a császár április 11-én 
szentesített. Nyáron már az or-
szág szívévé vált Pesten nyithat-
ta meg kapuit az első magyar 
népképviseleti országgyűlés.

Az elkövetkező jó egy év a 
magyar történelem legszenve-
délyesebb korszaka, amikor 
olyan energiák szabadultak fel, 
amelyek a szabadságharc tragi-
kus bukása ellenére magukban 
hordozták Magyarország újjá-
születését. Máig erőt meríthe-
tünk azoknak a lázas napoknak 
az emlékéből.

Forrás: https://kepmas.hu/
Kóczián Mária

Barabás Miklós: Batthyány Lajos, 1848
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HIT VILÁG
Liturgikus naptár – 

2021. február
Március 19. Szent József, Szűz Mária jegyese
Szent Józsefre, az egyetemes Egyház védő-

szentjére, a keresztény házasságok és családok, 
munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asz-
talosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére 
emlékezünk főünnepén.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
ünnepe

Urunk születésének hírüladása, egyik legré-
gibb egyházi ünnepünk.

Március 28. Virágvasárnap
Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő 

bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egy-
ház. Virágvasárnappal megkezdődik a nagy-
hét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán 
keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra 
vezet el minket.

Április 1. Nagycsütörtök
Nagycsütörtök este minden templomban 

szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, 
az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására.

Április 2. Nagypéntek
Jézus Krisztus kereszthalálára emlékezünk. 

Az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus 
kínszenvedésének, halálának és sírba tételének 
napja. 

Április 3. Nagyszombat
Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenve-

déséről és haláláról elmélkedik a szent sír előtt. 
Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a 
katolikusok legfontosabb ünnepe, a húsvét, 
amely a kereszténység legnagyobb örömhírét 
hirdeti: Jézus feltámadt a halálból és mindenkit 
meghívott az örök életre.

Április 4. Húsvétvasárnap
Jézus Krisztus feltámadásának napja, a li-

turgikus év legnagyobb ünnepe. Húsvét a 
keresztény világ örömünnepe. Nem lehet na-
gyobb öröm annál, mint hogy az élet győzött a 
halálon. Krisztus feltámadt, és feltámadásával 
Isten a mi jövőnket is kijelölte.

Április 11. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
Az Isteni Irgalmasság ünnepét Szent II. Já-

nos Pál pápa vezette be 2000. április 30-án. 
Ezt a napot az Isteni Irgalmasság vasárnapjává 
nyilvánította.

Forrás: Magyar Kurír

Most, hogy bezártak templomaink, a ke-
resztút átimádkozása is otthoni feladatunk 
lehet. A következőkben ehhez nyújtunk 
segítséget, Szent Pál apostol Szeretethim-
nusza alapján.

A keresztút misztériuma csak a szeretet 
által közelíthető meg. Mindaz, ami ott tör-
tént, a szeretet erejét és győzelmét hirde-
ti. Ezt a „mindennél magasztosabb utat”, 
a szeretetet kell megvalósítanunk nekünk 
is saját életünkben. A megvalósítás folya-
mat, melyben állandóan fejlődni kell, míg 
el nem jutunk odáig, hogy mint érett gyü-
mölcs, az Atya kezébe hulljunk. Pál apos-
tol szavai a Szeretethimnuszban ezzel az 
úttal ismertetnek meg: „Amikor még gyer-
mek voltam, úgy beszéltem, mint a gyer-
mek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, 
úgy ítéltem, mint a gyermek. De mikor fér-
fivá nőttem, elhagytam a gyermek szoká-
sait” (1Kor 13,11).

I. Pilátus halálra ítéli Jézust
„Szóljak bár emberek vagy angyalok 

nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak 
zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.” 
(1Kor 13,1)

A műveltségére büszke, római világot 
megjelenítő Pilátus szavai és magatar-
tása elgondolkodtatnak bennünket. Nem 
minden az ékesszólás. A szavak csengése 
mögött azok valódi tartalmát keressük. A 
szó értéke pedig éppen abban áll, hogy 
szeretetet közvetít. Az „Ige” azért lett em-
berré, hogy a mi nyelvünkön szólaltassa 
meg az egyetlen igazságot, Isten szerete-
tének igazságát. Jézus csöndje Pilátus előtt 
beszédesebb a rétor bölcsességénél, mely 
csupán üresen zengő érc és cimbalom.

Uram! Elítéltetésed zsivaja tanítson meg 
minket a szeretet csöndes szavának bátor 
megvallására!

II. Jézus vállára veszi a keresztet
„Legyen bár prófétáló tehetségem. Is-

merjem bár az összes titkokat és minden 

tudományt. Legyen akkora hitem, hogy 
hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs 
bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2)

A szeretet mindenekelőtt tett. A szó ön-
magában bár szép és az igazság közvetí-
tésére alkalmas valóság, kevés. A szavak 
igazsága és ereje a tettekben mutatkozik 
meg. Jézus tanító munkájának hitelesí-
tője a tett, hogy vállára veszi a keresztet, 
és minden lépésével eleven tanúja Isten 
szeretetének és igazságának. Ez az igazi 
prófétaság: tettekre váltani a szeretetet. 
Legyen akkora hitünk, hogy hegyeket 
mozgasson, ha a szeretet cselekedetei nin-
csenek meg bennünk, mit sem ér prófétai 
küldetésünk.

Uram! A tett, amellyel magadhoz ölelted 
a keresztet, tanítson meg minket, hogy a 
bölcsesség, a titkok és tudományok isme-
rete a szeretet tetteiben nemesedik valódi 
értékké!

III. Jézus először esik el a kereszt alatt
„Osszam el bár egész vagyonomat a sze-

gényeknek. S vessem oda testemet, hogy 
elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, 
mit sem használ nekem.” (1Kor 13,3)

Nem elég tenni a jót? Nem elég szét-
osztani mindenünket a szegényeknek, 
odavetni önmagunkat, a testünket, hogy 
elégessenek? Nem elég hőssé válni? Nem. 
Akaraterő szülte, büszke hőstettekre so-
kan képesek. Az igazi értékhez, a valódi 
jótetthez szeretetre van szükség. Jézus 
összeroskadása ezért érték, mert értünk, 
szeretetből valósult meg. Nem elég a „szo-
ciális segély”, az embernek szeretetre van 
szüksége, mégpedig arra a szeretetre, 
amely Jézusból árad.

Uram! Összeroskadásod tanítson meg 
minket, hogy a szeretet az az egyetlen erő, 
amely képes bukásainkból életre kelteni, 
fölemelni!

IV. Jézus édesanyjával találkozik
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. 

A szeretet nem féltékeny.” (1Kor 13,4)

Keresztutunk szeretethimnusza
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Az anyaság igazi titka, hogy nem magá-
hoz láncol, nem önzően tartogat magának. 
Azért hozza világra az életet, mert gaz-
dagítani akarja a világot. Mária így nyúj-
totta Jézust a világnak Mária nem lázad, 
nem fenyegetőzik, még Istentől sem kéri 
számon a történteket, hanem türelmes, jó-
ságos, nem féltékeny. Mert tudja és hiszi, 
hogy itt és most Jézus a szeretet útját járja, 
hogy életet adjon a világnak.

Uram! Mária türelme, jósága és nagy-
lelkűsége, amellyel melletted áll, tanítson 
meg minket is mindennapi dolgainkban 
erre a nagylelkű, hiteles szeretetre!

V. Cirenei Simon segít Jézusnak a ke-
reszthordozásban

„A szeretet nem kérkedik, a szeretet nem 
gőgösködik.” (1Kor 13,4)

A valódi szeretet magáért a jóért teszi 
a jót. Nincs benne semmi kérkedés vagy 
gőg. Nem szorul rá, hogy már itt a földön 
elnyerje jutalmát. Nem mindig lelkes és 
lángoló, de legalábbis egy idő után elkö-
telezett és rendíthetetlen lesz. Simont is 
kényszerítették, hogy vigye Jézus kereszt-
jét. Ez a kereszt van annyira durva és ne-
héz, hogy nem fér hozzá kérkedés és gőg. 
Ez a kereszt a zsidóknak botrány, a görö-
göknek balgaság, nekünk azonban Isten 
ereje és bölcsessége.

Uram! Simon kényszerből született és 
valódi szeretetté nemesedett kereszthor-
dozása tanítson meg minket is legyőzni 
magunkban a kérkedés és gőg lelket ölő 
mérgét!

VI. Veronika letörli Jézus arcát
„A szeretet nem tapintatlan, a szeretet 

nem keresi a magáét.” (1Kor 13,5)
Mindenkitől azt kívánja az isteni szere-

tet, amire képes. A gyönge nő, Veronika, 
nem képes vinni a fizikai terhet. De meny-
nyire megrendítő az a gesztus, amellyel 
tapintatos és hűséges szeretetét bizonyít-
ja. Megtörli a szenvedő arcát. Nem nagy 
dolog, nem is hőstett, egyszerű és szívből 
jövő, tapintatos szeretet. Ez a tapintat töb-
bet ér a tehetős ember látványos cselekede-
teinél. Nem fizetségért teszi, hanem szere-
tetből. És bár nem keresi a magáét, mégis 
megkapja jutalmát: a hagyomány szerint 
Jézus arcvonásai ott maradtak a kendőn. 
Nincs olyan szeretetcselekedet, amely ne 
ezt a jutalmat nyújtaná nekünk is: Jézus 
arcvonásait a lelkünkben.

Uram! Veronika tapintatos szeretete ál-
tal taníts meg minket arra, hogy ha vin-
ni nem is tudjuk mások keresztjét, legyen 
bennünk figyelem és tapintat mások fáj-
dalma iránt!

VII. Jézus másodszor esik el a kereszt 
alatt

„A szeretet haragra nem gerjed, a sze-
retet a rosszat föl nem rója.” (1Kor 13,5)

A tehetetlenség dühítő. Másokban is az, 
hát még mennyire önmagunkban. A jó 
elhatározásokban való állhatatlanságok, 
önbecsülésünk törékeny voltának tapasz-
talata haragra gerjeszti bensőnket. Az áll-
hatatlanságunk szégyenéből való fölkelé-
sünkhöz szeretetre van szükségünk. Arra 
a szeretetre, mely haragra nem gerjed ak-
kor sem, ha másodszor is elbukunk. Előre 
kell haladnunk a keresztúton ahhoz a belső 
érettséghez, hogy felfoghassuk, milyen az 
a szeretet, amely a visszaeső bűnökért is 
kész megbocsátani. Az Atya is ezzel a sze-
retettel siet elénk.

Uram! Második esésed alázata semmi-
sítse meg lelkünkben a haragot, mely soha 
nem lehet az evangélium útja, és tanítson 
meg minket az irgalom mibenlétére!

VIII. Jézus vigasztalja a síró jeruzsá-
lemi asszonyokat

„A szeretet nem örül a gonoszságnak, de 
együtt örül az igazsággal.” (1Kor 13,6)

Sírni a sírókkal és együtt örülni az ör-
vendezőkkel. Nemes és mélyen emberi 
gesztus. Hiányzik a mai ember lelkéből a 
másikkal való együttérzés. Jézus példája 
felnyitja szemünket: amikor saját terhe-
im alatt görnyedek, képes lehetek mások 
fájdalmára odafigyelni? És megtörténik a 
csoda: megtapasztalom, hogy miközben 
észreveszem mások keresztjét is, a magam 
terhe könnyebbé válik. Minden egyes vi-
gasztaló szó kamatosan gyógyítja saját se-
beimet is.

Uram! Te saját fájdalmad elfogadása 
közben beleéreztél mások érzéseibe. Taníts 
meg minket arra, hogy ne temetkezzünk 
bele saját magunk fájdalmába, hanem az 
igazság Igéjével tudjunk hatékony vigaszt 
nyújtani másoknak és magunknak is!

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt 
súlya alatt

„A szeretet mindent eltűr, mindent el-
hisz.” (1Kor 13,7)

A sokszori esés már a hit próbája éle-
tünkben. Csak a hitre épülő szeretet tűr 
el mindent, mert ez a hit nem emberben 
való hit, hanem Istenben és az ő irántunk 
való végtelen szeretetében való hit. A 
Szentléleknek az az ereje, amely egyedül 
képes minden kudarc ellenére is újrakez-
deni. Ezzel a szeretettel szeret minket 
Isten, és ezzel a szeretettel valósíthatjuk 
meg leginkább emberi önazonosságun-
kat: embernek lenni az embertelenség-
ben, újra bizalmat ajándékozni az önma-
gából már teljesen kifordult és eltorzult 
embernek, önmagunknak és másoknak 
is.

Uram! Összetörtséged és erőtlensé-
ged tanítson meg minket arra, hogy nem 
élhetjük meg másként emberségünket, 
csak ezzel a hitre épülő, teljesen csak rád 
hagyatkozó, mindent elfogadó szeretet-
tel!

X. Jézust megfosztják ruháitól
„A szeretet mindent remél, mindent elvi-

sel.” (1Kor 13,7)
Remél akkor is, amikor megfosztják 

még utolsó magáénak tulajdonított cse-
csebecséitől is. A kórházi ágyon fekvő 
lemeztelenített haldokló, akinek már 
semmije sincsen, ami az övé, õ érti meg 
igazán, mit jelent remélni. Ez a kiszol-
gáltatottság ismerteti meg vele is, mint 
Jézussal is azt, hogy Isten valóban Atya, 
aki felöltözteti a mezei virágot, aki táp-
lálja az ég madarait, és aki életet, örök 
életet ad a kiszolgáltatott embernek. 
Mindent el kell veszíteni ahhoz, hogy 
megszülessék ez a remény a lélekben. 
Mert ez a remény nem az ember nagy-
szerűségéről, hanem Isten hűségéről ta-
núskodik. 

Uram! Mezítelenséged és mindentől 
való megfosztottságod szemlélése által 
taníts meg minket arra, hogy akarjunk és 
merjünk készülni erre a mi életünkben is 
egyszer megvalósuló kiszolgáltatottságra, 
a remény tiszta hangjának megszólalásá-
val!
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XI. Jézust keresztre feszítik
„A szeretet soha el nem múlik.” (1Kor 

13,8)

Az utak mentén, a templomok tornyán, 
otthonaink falán, és főleg a temetőben, 
sírjainkon ezt hirdeti a kereszt jele. A 
szeretet soha el nem múlik. Így szeretett 
az Isten, hogy a keresztre ment értünk, 
és ezt kívánja tőlünk is, hogy mi is vál-
laljuk ezt az utat érte. Ez az a szeretet, 
amely el nem múlik. Az érzések, a han-
gulat, az élmény mulandó. A szeretet 
nem, mert nem önmagát keresi, hanem 
a másikat. Jézus az Atyát kereste és ben-
nünket. Az én szeretetem kit keres? Kire 
irányul? A keresztfára tekintve vagyunk 
képesek fölfedezni saját szeretetünk ön-
zését és azt az utat, amely szeretetünket 
gyógyítani képes.

Uram! Keresztre feszítettséged szem-
lélése tanítson meg minket a búzaszem 
titkára: ha nem hull a földbe és el nem 
hal, egyedül marad, ha elhal, bőséges 
termést hoz!

XII. Jézus meghal a kereszten
„A prófétálás megszűnik. A nyelvek 

elhallgatnak. A tudomány elenyészik.” 
(1Kor 13,8)

(Csendben imádkozunk)

XIII. Jézust leveszik a keresztről és 
édesanyja karjaiba helyezik

„Tudásunk csak töredékes. Töredékes 
a prófétálásunk is. Mikor azonban eljön 
a beteljesedés, ami töredékes, véget ér.” 
(1Kor 13,9-10)

Ezzel a töredékes hittel szemléli Jé-
zust Mária, az édesanyja. Így fogadja őt 
a másik édesanya, az Egyház is. Ezzel a 
töredékes és törékeny tudással és prófé-
tálással éljük mi is földi zarándoklásunk 
idejét. De azzal a rendíthetetlen hittel, 
hogy a beteljesedés napjaiban mindaz, 
ami töredékes, véget ér. Addig azonban 
megmarad ez a tudás és prófétálás, mint 
szeretetből fakadó ismeret és küldetés. 
Ismeret, melyet napról napra mélyíteni 
kell, küldetés, mely prófétálásra késztet, 
hogy mások is ezzel a hittel, reménnyel 
és szeretettel fogadhassák Krisztus meg-
váltó halálának igazságát.

Uram! Holttested mozdulatlansága a 
tudás töredékességét hirdeti. Add ne-
künk Mária töretlen hitét, és általa ta-
níts meg minket arra, hogy ami most 

Reményik Sándor: 
József, az ács,  

az Istennel beszél

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, - én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.

töredékes, a beteljesedés napjaiban vé-
get ér!

XIV. Jézus holttestét sírba helyezik
„Ma még csak tükörben, homályosan 

látunk, akkor majd színről színre. Most 
csak töredékes a tudásom, akkor majd 
úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok.” 
(1Kor 13,12)

Talán minden sírra ezt kellene felír-
ni. Ez életünk tapasztalata, ez húsvéti 
hitünk tartalma: ma még tükörben, ho-
mályosan, akkor színről színre. De eh-
hez az ismerethez az szükséges, hogy 
Jézussal együtt végigjárjuk a szeretet 
e sajátos útját, mely minden töredékest 
képes odaadni Istennek, hogy megnyerje 
az elveszíthetetlent, a teljeset, a boldog 
örök életet.

Uram! Sírod legyen a mi sírunk is, 
mely megtanít minket arra, a töredékest 
és homályost azért vetik el, hogy halá-
lából megszülessék a szeretet teljessége!

Végigjárva a keresztutat, tanúi lehet-
tünk a szeretet valódi mibenlétének. 
Megfogalmazhattuk saját meglátása-
inkat és feladatainkat. Mi tehát a te-
endőnk? A kinyilatkoztatás válasza: 
„Most megmarad a hit, remény, szere-
tet. Ez a három. De köztük legnagyobb 
a szeretet. Törekedjetek a szeretetre!” 
(1Kor 13,13)

Forrás: 
www.remetekertvaros.com
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Art’húr-grácia
szerkesztő: Konyári Mónika
„A művészet se nem valóság, se nem utánzat. 

(...) A művészet nem egyéb, mint a valóság kita-
lálása” - /Pilinszky János/

A tehetség kevés író-ember sajátja ahhoz, 
hogy egy érzést, egy hangulatot, egy villanást, 
egy gondolatot, egy lassan, vagy épp dübörög-
ve szétáramló vágyat közvetítsen, szavakban 
megformáljon, úgy hogy az olvasó megköze-
lítően hasonló érzelmi, „látványbeli” katarzist 
éljen át. Mégis, talán egyszerűbb „feladat”, 
mint ugyanezen hangulatokat formába önteni.

A Facebook közösségi oldalán nemrégiben 
rám köszönt egy alkotás. Egy fába faragott 
vallomás, egy óda, egy dal, amelynek minden 
felütése eljutott hozzám. A szobrot szemlélve, 
hallottam a dallamot, alkotójának „valóságát”.

Elvarázsolt, arra ösztönzött, hogy tovább 
„olvassak”.

Tóth József, nem egyszerűen fafaragó, nem 
„csak” szobrokat alkot; ő mesél nekünk, láttat 
és hallat. Egy olyan művész, aki fába varázsol-
ja a gondolatait.

Szeretettel hívtam az Art’húr oldalára, és hoz-
tam néhány kedvenc művét és önvallomását. Ér-
demes tovább lapozgatni „történeteiben”. (km)

„A fafaragást nem tanultam, autodidakta 
módon képeztem magam. Már 10 évesen el-
döntöttem, hogy ezzel a csodálatos anyaggal 
fogok foglalkozni. Természetesen még nem 
tudatosan a fafaragással. Általános iskolában 
gyakorlati óra alkalmával egy asztalos mű-
helybe látogattunk el. Az ott látottak nagyon 
nagy hatással voltak rám. Elhatároztam, hogy 
asztalos leszek.

Általános iskola végeztével, középfokú fa-
ipari iskolába jártam. Már az iskolai évek 
alatt intarziákat készítettem. Tanulmányaim 
befejeztével is folytattam az intarziakészítést, 
mellette különféle dísztárgyakat, dobozokat, 
esztergált gyertyatartókat készítettem.

Két évtized kihagyás után - családalapítás, 
munka és egyéb okok miatt - de a fával mindig 
kapcsolatba maradtam.

Majd 2004-ben egy térdműtétem után a 
tétlenség kiküszöbölésére elkezdtem faragni. 
Első időszakban népi figurákat készítettem. 
Irodalmi művekből merítettem, nagyobb ívű 
történetekből kiragadva egy-egy mozdulatot, 
jellemző motívumot. Itt megemlíteném: Lúdas 
Matyi, János vitéz, Toldi irodalmi műveket. 
Alkotásaimat, nehézkesnek, tömöreknek, 
aránytalanoknak éreztem, ez nekem nem tet-
szett, ezért könyveket kölcsönöztem. Tanulmá-
nyozni kezdtem a test és az arc arányait. Igazi 
fordulat akkor történt tevékenységemben, mi-
kor elhatároztam saját mondanivalómat fogom 
lefaragni.

Mindig csodáltam ezt az anyagot, színét, il-
latát, keménységét, rugalmasságát, mindazt a 
melegséget, amit sugároz.

Gondoljunk bele, elégetése után is, ha meg-
fogjuk hamuját, különös érzése támad az em-
bernek, mintha élne, lélegezne, összenyomva 
szinte összeáll követi a marok vonalát. Csak 
az tud vele bánni, aki tiszteli, szereti, megérzi 
kisugárzását.

Folyamatában egyre arányosabbak lettek 
szobraim. Ekkor jött képbe a nonfiguratív áb-
rázolás, ami nagyon közel áll hozzám.

Sikeresen megkerestem a két stílus közöt-
ti kapcsolódást. Az arányos figuratív és az 
aránytalannak mondott nonfiguratív elemek 
összekapcsolása során alakult ki a jelenle-
gi stílusom, ami végleges. Mondanivalómat 
különféle életérzésekkel ábrázolom. Ezek az 
életérzések lehetnek ironikusak, a szeretet, a 
szerelem, a halál életérzései beleszőve egy-
egy történetbe.

Alkotásaim arányosak, kidolgozottak, le-
tisztultak, könnyed szerkezetűek. Örök dilem-
mám, tudj megmaradni embernek, kerüld a 
leselkedő rosszat. Alkotásaimat megtervezem, 
még a szálirányt és a csavarodások íveit is le-
rajzolva.

Nem tartalmaznak véletlenszerű megoldáso-
kat csak nagyon minimálisan.

Kedvenceim: A hold lánya, Nyugvó tövisek, 
Kezdet, Tangó, Élethossziglan, Szerenád, Éle-
tem a tánc, Virtuóz, Zene bűvöletében, Szágul-
dó gondolatok.

Élethossziglan: 
- Magában a szó folyamatot, folytonosságot 

jelent. Ez az alkotás a család, a küzdelem, két 
ember közötti kapcsolat folytonosságát tükrö-
zi. Férfinál az erőltetett nehéz lépés, a merev 
áll, a felfelé néző arc. Női alaknak az előre ugró 
álla, ökölbe szorított keze, a harcot a fel nem 
adást jelképezi. A légycsapó csak eszköz a harc 
jelképe.

Zene bűvöletében:
- Ránézésre az alak arca nyugodt, távolba 

néző, merengő tiszta arc. Legmagasabb pontja 
az alkotásnak. Ezt már csak a gömbből felívelő 
ívek követik. A gömb a harmónia, a tökéletes-
ség szimbóluma. Felülmúlja az emberi elme 

tökéletességét, túlszárnyal rajta. A feltörő ívek 
azok a hangok, amik elfedik, eltorzítják a tö-
kéletességet.

Virtuóz: 
- TV-ben látott műsor láttán készült. Egy 

emberi tevékenység, amely felülmúlhatatlan. 
Modern stílusban, ívekkel, metszetekkel, meg-
tört színekkel, fiatalos arccal, mely magabiz-
tosságot, kiegyensúlyozottságot sugároz.

Életem a tánc: 
- Szív formájú, lendületes ívek, népi motí-

vumokhoz hasonló elemekkel gazdagított egy-
szerű forma. Ránézésre örömet, könnyedséget, 
a tánc iránti szeretetet ábrázolja. Szellős, laza, 
könnyed, íves formák a mozgást imitálják.

Szárnyaló gondolatok:
- Női alak széttárt kézzel jelképezi a min-

denséget, az anyaságot, uralja a teret. Központi 
figura, róla szól a történet. Erotikus testalkatát 
kiemeli a háttérben lévő Főnix madár, ami a 
feltámadás, az örök élet, a lélek szimbóluma.

Tangó: 
- A zene és a táncos érzések energiájának 

csúcspontja ez a tánc. Ami a férfi és a nő között 
megtörténhet, az benne van ebben az alkotás-
ban. Erotika, érzelem, mozgás, zeneiség.

Kezdet: 
- Több kezdetet gondoltam egybe ábrázolni. 

Lehet bibliai kezdet - egy új élet születése - uni-
verzum létrejötte. Hatalmas energiák külön-
külön is, de egymás nélkül nem léteznének.

Képzelet és látomás:
- Képzelet az embernek olyan tulajdonsága, 

olyan új képeket alkot, ami a valóságban nem 
létezik. Látomás, vízió, a múlt eseményeit idé-
zi fel, vagy bemutatja a jövőt. Címe lehetne az 
is: Valóság vagy álom.”

Forrás: Art’húr Irodalmi Kávéház

Art’húr Irodalmi Kávéház
Az Art’húr – alkotókat, gondolkodókat, ér-

telmiségi létformát választó individuumok kö-
zössége.

Ez egy olyan virtuális közösség, ahol a ko-
hézió a hétköznapok élményképes megélési 
módja, a kultúra, az alkotói szemlélet. Ideo-
lógiáktól, politikától, a gazdasági szereplők 
piacvezérelt elvárásaitól, érdekszemléletű vilá-
guktól karakteres távolságot tartunk. Értékünk 
a tisztaságunk.

Az Art’húr 1994-es alapítása óta értelmiségi 
társasjátékként definiálja magát. Szépségkere-
sésünk, érzékenységünk és az összekacsintás 
vágya közös bennünk, minden egyéb sokszí-
nű. Valamiért tehát, és nem valami ellen. Több 

Art’húr Irodalmi Kávéház
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A 11. oldal folytatása
száz lélek és arc rezonált már arra a kommuni-
kációra, amit az Art’húr képvisel - egyedülálló 
módon - a magyar mediális közegben. Moso-
lyokból építünk kertet, amelyben szívesen sé-
tálnak olvasóink, verset illatoznak, átmossák a 
civilizáció dühét és mérgét. Manipulációktól, 
mesterséges színezékektől mentes terület ez 
csak rácsodálkozás a hrabali tézisre, hogy „ez 
az élet mégiscsak bolondulásig gyönyörű”. 

Az Art’húr több megjelenési formát is hasz-
nált az idők során. Kéthavonta, majd negyed-
évente megjelenő lapot működtetett, művészeti 
fesztivált szervezett, kiállításokat hozott létre, 
rövidfilmek készítését és bemutatását szervez-
te, rendszeres rádióműsort tartott fenn, köny-
veket adott ki, támogatott alkotókat, honlapot 
üzemeltetett. Jelenleg egy FB közösségként 
működik.

Látogassa meg az Art’húr Irodalmi Kávéház 
youtube oldalát!

( h t t p s: //w w w.yout ube .com /cha n nel /
UCyFhoyoJWSRCG3tHMLXF03Q) 

Zene bűvöletébenSzárnyaló gondolatok

Életem a tánc

Tangó
Kezdet

Képzelet és látomás

Virtuóz

Élethossziglan
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A Világító Adventi Ablakok játékon fel-
buzdulva húsvétra is van a Dobbantó Nép-
táncegyüttesnek egy játékos eseménye, amin 
remélhetőleg ismét többen részt vesznek a fa-
luból.

Az eredeti ötlet Solymáron született meg 
2017-ben, onnan adaptáltuk.

Jelentkezési határidő: 2021. március 15.
Az esemény lényege, hogy a fészekrakók a 

kerítésükre (ha az nincs, akkor a házuk elé) 
jól látható fészket építenek. Figyelemfelkeltő 
hátteret lehet csinálni hozzá anyagból, karton-
ból, fából, vasból, ki miből szeretné. Ez elé egy 
„fészket” lehet építeni. Ez lehet egy sima be-
vásárló kosár, vagy egy doboz, ami a kerítésre 
van rögzítve, vagy „erszényes” zsákbamacskás 
fészket is. Ha eső várható, akkor érdemes tenni 
fölé akár egy kiselejtezett ernyőből, zacskóból, 
vagy ki miből gondol egy „féltetőt”, de ügyelve 
arra, nehogy a járdán közlekedők megsértsék 
magukat vele. A fészekbe olyan dolgok kerül-
jenek, aminek a kis fészekrablók örülni fog-

nak. Ez lehet használaton kívüli plüss játék, 
kézzel készített kisebb ajándékok, festett vagy 
csoki tojások, más édesség, vagy egyenként, 
folpackba becsomagolt és nem romló sütemény 
stb. Ne essünk túlzásokba, csak apróságokban 
kell gondolkodni!

Húsvét vasárnap a gyerekek szüleik kísé-
retében – mivel ez inkább a kisebbekről szól 
majd – megkeresik a fészkeket és az abban ta-
lálható ajándékokból választanak egyet. Hogy 
hol kell keresni, abban persze megint segít 
majd a térkép. 

Ugyan úgy, mint locsoláskor, a kicsiknek 
cserébe valamit a fészekben (lehet másik, egy 
fogadó fészek is, hogy ne keveredjen össze) 
kell hagyniuk pl.: egy rajzot, ha már tud írni, 
akkor akár egy verset is, vagy bármi apróságot, 
amit ő szeretne cserébe adni. Ez egy adok-ka-
pok játék.

A fészekrakók jutalma a készülődés, a készí-
tés öröme és persze a cserébe kapott rajzok és 
versek, a kicsiké szintén a várakozás, a fészkek 
megtalálásának és a fészekrablás során talált 
ajándékok öröme.

Mind a fészekrakóktól, mind a fészekrablók-
tól várjuk a talált ajándékokról és a fészkekről 
a képeket.

Ugyanúgy, mint az adventi játékban, itt sem 
lesz verseny, nem lesz legszebb fészek, és nem 
lesz legjobb fészekrabló. Kizárólag a maga és 
a többiek örömére játszik, vesz részt benne, aki 
szeretne.

Jelentkezési határidő fészekrakónak: márci-
us 15. 

Mellékletben csatolok képeket a fészkekről 
és a kis ajándékokról, ill. tettem fel köszönő-
ajándékról is.  

Bízunk benne, ez az esemény is népszerű 
lesz! 

Forrás: facebook.hu / Magyar Nóra

Húsvéti fészekrablás Gárdonyi Géza: 
Március

A tél elhúzódott. Ami kis hó maradt,
felszívta a nap, meg beitta a föld.
Csak itt-ott az árok mélyén egy rongydarab,
mely a fehér király palástjából szakadt.
A partokon immár kizsendül a zöld.

Egy-egy kerek barna folt a szántóföldön:
ez az elment télnek nedves lábnyoma,
s egy-egy kerek kis zöld, réten, legelőkön:
a megjött kékszemű tavasz lábanyoma.

Óh ibolyaszemű, mosolygó kikelet,
mennyire vártam már megjöveteledet!
Vártam már a télen, kályhám előtt ülve,
belemélázva a parázsló tűzbe.

Vártam reggelenkint, mikor ablakomról
leolvasztotta a nap a jégvirágot,
és a házereszről lecsüngő jégrojtból
egy-egy nagy kristálycsap könnyezve 
leválott.

Csakhogy itt vagy, te szép, te kedves kikelet!
Terítsd ki, terítsd ki zöld bársony szőnyeged!
Ékesítsd ezüsttel a fűzfa-gallyakat!
Árassz ránk napsugárt! Hozd meg a mada-
rat!
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Focicsapatunk 
mérkőzései, 
eredményei

Csongrád-Csanád Megyei III. osztály

13. forduló
Újszentiván – Szegvár 0–2 
Gólszerzők: Piti János Zoltán, Rácz Zoltán

14. forduló
Röszke – Szegvár 2–1
Góllövő: Józsa Dániel

15. forduló
Fábiánsebestyén – Szegvár 0–3
Gólszerzők: Nana Roland, Piti János, Bihari 

Dániel

16. forduló
Kistelek – Szegvár 1–4
Gólszerzők: Rácz Zoltán (2), Puhala Kriszti-

án, Bihari Dániel

Kupaversenyeken 
is indul a szegvári 

focicsapat
A szegvári futballcsapat nemcsak a Csong-

rád-Csanád Megyei III. osztályú bajnokság-
ban, hanem egy másik versenysorozatban is, a 
Csongrád-Csanád Megyei Kupában is szerepel 
majd. A Megyei I. és Megyei II. osztályú csa-
patoknak kötelező volt a nevezés, a Megyei III. 
és IV. osztályú csapatoknak pedig ajánlott.

Január 30-án délelőtt láttam meg a kupa 
versenykiírását. Azonnal egyeztettem a veze-
tőedzővel, valamint a vezetőség többi tagjával, 

majd abban maradtunk, hogy a délutáni edző-
mérkőzésen kérdezzük meg a csapat játékosait, 
gyorsan kellett dönteni, mert a nevezési határ-
idő másnap éjfél volt. Végül kivétel nélkül min-
denki egyet értett abban, hogy butaság lenne 
nem nevezni. Versenyszerűen összemérhetjük 
magunkat erősebb ellenféllel, ráadásul szinte 
biztos, hogy hazai pályán, ugyanis mindig az 
alacsonyabb osztályú játszik otthon. Nem mi 
vagyunk a favorit, ezért úgy gondolom ebben 
a sorozatban nincs vesztenivalónk. Ha már 
egy kört megyünk, akkor már nyertünk… - fo-
galmazott Marsovszki Dániel az FC Szegvár 
Sportegyesület alelnöke.

Végül 28 megyei csapat nevezett a kupára. 
Két olyan csapat nevezett, akiknek csak aján-
lott volt a nevezés, az FC Szegvár a Megyei III. 
osztályból és a Kecskési Sportegyesület a Me-
gyei IV. osztályból. Fontos megjegyezni. hogy 
egy klub csak egy csapatával nevezhetett a ku-
pára (tehát a tartalék csapatok nem).

Elsősorban köszönöm a bizalmat a klubveze-
tés irányából, hogy esélyt ad a csapatnak és van 
rá elegendő keret, hogy elinduljunk a kupában. 
Jelen helyzetben minden hasonló megmérette-
tés egy jó tapasztalatszerzés lehet a csapatnak, 
ha magasabb osztályú ellenfél ellen tudunk 
bizonyítani. Azt gondolom így, hogy hazai 
pályán tudunk játszani, mindenképp egy jó el-
lenfél leszünk ennek a megyei másodosztályú 
csapatnak. Abszolút bizakodó vagyok a jövőre 
nézve. A csapat készen áll hasonló kihívásokra 
és ezzel így is megyünk tovább a szezon hátra-
lévő részébe. Hiszünk magunkban és nem gon-
dolkodunk azon mi lesz, ha valami másképp 
alakul, mint ahogy szeretnénk. A csapatban 
jelenleg megvannak a rutinos és a fiatalos len-
dülettel rendelkező játékosok. Minden meccs 
előtt 16-18 fő jelentkezik játékra, ami azt bi-
zonyítja, hogy nemcsak rutin és lendület, de 
akarat is van. Így fogunk minden meccsnek a 
szezonban nekivágni és küzdeni a céljainkért. 
Köszönet minden futball iránt érdeklődőnek, 
hogy követik kis falunk csapata életét a jövő-
ben és amint lehet, le is látogatnak a pályára, 
hogy ezt mi egy pozitív élménnyel tudjuk majd 
meghálálni irányukba. Köszönjük és hajrá 
Szegvár! – mondta Bagi Endre vezetőedző

A Csongrád-Csanád megyei Kupából fel le-
het kerülni a 2021/2022-es szezon MOL Ma-
gyar Kupa főtáblájára, megyénkből 3 csapat 
kvalifikálhat.

Az 1. forduló április 7-én szerdán FC Szeg-
vár (Megyei III.) – Zákányszék (Megyei II.)

Forrás: szegvaronline.hu - Purgel Zoltán

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, 
mérkőzései

8. forduló
Szolnok (3268) – Szegvár (3437) 2–6
Pontszerzők: Rácz Róbert, Vigh Ferenc, 

Puskás Bence, Márton János

Ifjúságiak
Szolnok (994) – Szegvár (996) 1–3
Pontszerző: Fuvó Milán

9. forduló
NKM Gáz SE – Szegvár 1–7
Pontszerzők: Rácz Róbert, Vigh Ferenc, 

Zsibók Zoltán, Márton János, Szabics Krisz-
tián

Ifjúságiak
NKM Gáz SE – Szegvár 0–4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

10. forduló
Eger – Szegvár 2–6
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Rácz Róbert, 

Rácz József, Márton János

Ifjúságiak
Eger – Szegvár 0–4 
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

A felnőtt bajnokság állása

1. Szegvári Tekézők SE 17 pont 
2. Szolnoki MÁV SE 14 pont
3. DYNAMO Sport Club 10 pont
4. BKV Előre SC  10 pont
5. NKM Gáz SE 9 pont
6. SALGÓZD TK  8 pont
7. Bátonyterenyei TK 8 pont
8. Vilati Eger SE 7 pont

9. Gyulai SE DIG-BUILD 6 pont
10. CHINOIN SC 6 pont
11. Szanki OBSE 3 pont

Ifjúsági bajnokság állása

1. Gyulai SE DIG-BUILD 16 pont
2 Szegvári Tekézők SE  16 pont
3. BKV Előre SC 10 pont
4. CHINOIN SC 10 pont
5. Szanki OBSE 10 pont
6. SALGÓZD TK 8 pont
7. Bátonyterenyei TK 8 pont
8. Vilati Eger SE 6 pont
9. NKM Gáz SE 6 pont
10. Szolnoki MÁV SE 4 pont
11. DYNAMO Sport Club 4 pont
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Online Farsang
Múlt havi számunkban álarc- és jelmezké-

szítésre hívta a Művelődési Ház a vállalkozó 
kedvű fiatalokat. A beérkezett munkákból mu-
tatunk be néhányat kedves Olvasóinknak:

Hegedűs Bence

Kis-Turi Balázs

László Blanka

Lévai Villő

Mihály Gyöngyi

Pap Eszter

Sinka Zora

Szatmári Zille 

Tűz Dominika
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