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Elkészültek az egészségház látványtervei
Szegváron 142 millió forintból újítják fel az 1970-es években épített 

egészségközpontot. Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke, Szegvár 
volt polgármestere a hivatalos közösségi oldalán közzétette az új hom-
lokzat háromféle lehetséges látványtervét. A szegváriakat arra kérte, 
szavazzanak, melyik tetszik nekik legjobban, annak megvalósítására 
tesz javaslatot a település polgármesterénél. 

Az egészségközpontot még a ’70-es években építették. Akkor rendkí-
vül modern épületnek számított. A kor divatja szerint lapostetős épület 
lett. Az egészségközpont magába foglalja az orvosi rendelőket, a fog-
orvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot is. Az emeleten pedig két lakás 
található.

Három látványterv is készült. 

(A) Fotó: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

A fél évszázados épület megérett a teljes körű felújításra. A TOP-os 
forrásból nyert 142 millió forintból magas tetőt kap, épületgépészeti 
felújításokon esik át. Kicserélik a belső burkolatokat, kialakítanak egy 
harmadik orvosi rendelőt is, hogy ismét három orvosa lehessen a telepü-
lésnek. Felújítják a fogorvosi rendelőt és a védőnői szolgálat helyiségeit 
is. Az elnyert forrásból új bútorokra és orvosi műszerek beszerzésére is 
költenek. A két szolgálati lakást szintén felújítják. A munkálatok várha-
tóan 2022 októberére készülnek el.

– A projekt engedélyezési terveit még Szegvár előző vezetése adta be. 
Az „Egészségház felújítása Szegváron” pályázat 2020. november 11-én 
közgyűlési hatáskörben hozott elnöki döntés értelmében támogatásra 
került, majd ezt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irá-
nyító Hatósága 2020. december 21-án jóváhagyta – tájékoztatta lapunkat 
Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke.

(C) Fotó: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat

– Az orvosi rendelő új homlokzatának látványtervei elkészültek, a 
szomszédos kastélyépülethez hasonló sárga színű lesz. A látványter-
vek közül a szegváriak véleményét figyelembe véve szeretnénk dönte-
ni, ezért arra kértem a helyieket, hogy a hivatalos Facebook-oldalamon 
közzétett bejegyzés alatt kommentben szavazzanak, melyik látványterv 
tetszik jobban. A legtöbb szavazatot kapott látványterv megvalósítására 
teszek javaslatot Szabó Tibor György polgármester úrnak – mondta a 
megyei közgyűlés elnöke.

Nagyon sokan szavaztak. A kommentelőknek az „A” és a „C” jelű 
homlokzati tervek is tetszenek, a „B”-re egyelőre nem voksolt senki. 
Az „A” jelű terv a napsugaras oromzatú házakra hasonlít. Ilyen házak 
korábban szép számmal voltak Szegváron. A „C” jelű tervben pedig a 
tetőtéri rész körablakai ragadták meg az embereket.

Forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika 
(B). Fotó: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
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Köszönetnyilvánítás
„Búcsú nélkül mentem én el tőletek,
nem búcsúzom, ma is élek köztetek.

Szíveteket ne eméssze fájdalom,
vigasz legyen, hogy örökké álmodom.”

Berkecz Miklósné
Gila Veronika

94 éves korában csendesen elhunyt.

Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak és jó isme-
rősöknek, akik temetésén megjelentek, 

részvétükkel, gyönyörű virágaikkal 
gyászunkban osztoztak.

Köszönjük háziorvosának  
Dr. Hégető Sárának áldozatos  

gyógyítását a hosszú évek alatt.
Hálásak vagyunk a Plébános úrnak 

szívhez szóló búcsúztató szavaiért, a 
Kántor úrnak lélekemelő énekeiért. 

Megköszönjük a Temetkezési Vállalat 
dolgozóinak, külön Ternai Józsefnek 

lelkiismeretes munkáját.

Szerető gyermekei és családjaik

LAPZÁRTA
2021. április 30. (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. március

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Papp Péternek és Kovács Ágnes-
nek FLÓRA nevű gyermeke.

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Marsovszki Ferencné Ivanov 
Erzsébet, József A. u. 27. (90 éves); Berkecz 
Miklós Andrásné Gila Veronika, Széchenyi 
u. 9. (94 éves); Puskás Pálné Szenczi Mária, 
Mindszenti u. 89/A (92 éves); Szanyi Sándor, 
Alkotmány u. 15. (77 éves); Demeter János, 
VIII. külterület tanya 126. (64 éves); Orosz 
László, Tiszai u. 1. (74 éves); Józsa Imréné Mé-
száros Mária Katalin, Galamb u. 7. (86 éves); 
Déló-Nagy Lajosné Szatmári Mária, Bercsényi 
u. 28. (67 éves); Virág Antal, Zrínyi u. 2. (64 
éves).

A szavazás 
eredménye:  

Nyert az „A” verzió!
Mindenekelőtt szeretném megköszönni, 

hogy ilyen sokan szívügyüknek érezték, hogy 
a falu egészségházának homlokzati tervei kö-
zül szavazatukkal segítsék a legtöbbünknek 
tetsző, a környezetbe legjobban illeszkedő vál-
tozat eldöntését.

Összesítettük a szavazatokat: a B változat 
egyetlen szavazatot sem kapott, az A viszont 
másfélszer annyit, mint a C.

A többség a napsugaras oromzatú tervezetet 
szeretné viszont látni a megújult orvosi rende-
lőhöz érkezve. A napsugaras oromzat egyéb-
ként a szegedi parasztházak jellegzetes díszíté-
se volt, de Szegváron is szép számmal találunk 
ilyen épületet manapság is.

Ennek a változatnak a megvalósítására te-
szek javaslatot a polgármester úrnak.

Köszönöm a válaszokat!

Gémes László Csongrád-Csanád megyei 
Közgyűlés elnöke 

 facebook oldaláról

Vegyszeres 
gyomirtás  

a vasút mellett

A MÁV ZRt Pályavasúti Területi Igazga-
tósága tájékoztatása alapján 2021. április 20. 
napján Szegvár területén haladó vasútvonal 
mellett vegyszeres gyomirtást végeznek. 

A tájékoztatás alapján a gyomirtásra hasz-
nált vegyszerek munkaegészségügyi várako-
zás ideje 0 nap, ezért a vegyszer felszáradása 
után a permetezett területeken munka végez-
hető.

Te…
…aki a Malmi úti kút környékén költötted el 

vendéglőből hozott étkedet, másnap meg ittál 
rá egy liter tejet. A csomagolóanyagot miért 
„felejtetted” ott? Kis hazánkban kötelező a hul-
ladék elszállítása, fizetsz is érte, (ha nem te, a 
szüleid), hazavihetted volna a kukába, ehelyett 
az én szemetemet növelte, és le kellett száll-
nom, hogy fölszedjem.

Tegnap láttam (márc. 27.), hogy a község 
jobbakaratú kis csapatai szedték a szemetet 
vidáman csivitelve az utcákon, Kurca-parton. 
Föltételezem, te nem voltál köztük a Tisztítsuk 
meg Magyarországot akcióban. Ellendrukker 
vagy, aki a kocsiból is kidobod egy laza moz-
dulattal az elhasznált papírzsebkendőt, cigaret-
tásdobozt, vizespalackjaidat meg a fölszántott 
föld végében rakod le, mert olyan jól mutat.

Apropó föld. Az édesanyaföld, amelynek 
vége már a senki földje, évtizedek óta hever-
nek ott kiszolgált fóliák, egy feneketlen, rozs-
dás hordó, amelyből, mint egy bőségszaruból 
ömlik ki minden ocsmányság, amely útszéle-
inket Balkánná „varázsolja”, de gazdáját nem 
zavarja, sőt lehet, büszke is összegyűjtött „ér-
tékeire”.

Szóval te, akivel kezdtem és befejezem el-
mélkedésem, miért szaporítod a felelőtlen kör-
nyezetszennyezők táborát? Fiatal vagy még, 
változtass a szemléleteden! Te fogsz az undo-
rító eldobált hulladékban gázolni pár év múlva.

És mit mondasz a gyerekednek (ha mersz 
egyáltalán erre a tönkre tett világra hozni)?

Orvosné Jaksa Mária
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Tisztelt Olvasók, kedves Szegváriak!
Engedjék meg, hogy pár mondatban leír-

jam a település hétköznapjait érintő esemé-
nyeket, jövőbeli és jelenleg futó pályázatait.

A Hivatal udvarában 2 darab 240 l-es 
olajgyűjtő edény került elhelyezésre, ahová 
a használt sütőolajat és sütőzsírt nyitvatar-
tási időben tudják elhelyezni. A használt 
sütőolajat, sütőzsírt lezárt PET-palackban 
vagy zárt befőttesüvegben kell a gyűjtőbe 
helyezni oly módon, hogy ne folyhasson ki.

A Polgármesteri Hivatal hátsó bejáratánál 
továbbra is elérhető használt elem és hasz-
nált fényforrás gyűjtésére alkalmas edény.

Ahogy a járványügyi helyzet engedi, ter-
veink között szerepel az elektronikai (TV, 
hűtő, háztartási gépek, stb.) hulladékok 
gyűjtésének megszervezése is.

A háztartásokban keletkező üveg hulla-
dékot a „sárga” szelektív hulladékgyűjtő 
edényben nem lehet elhelyezni. Felvettük a 
kapcsolatot a hulladékszállítást végző cég, 
az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársaival, 
hogy erre a problémára megoldást találjunk.

Tavaly a Magyar Falu Programban el-
nyertük a tanyagondnoki busz beszerzési 
pályázatot, örömmel értesítek mindenkit, 
hogy a falu új tanyagondnoki busza ápri-
lis hónapban megérkezik, és szolgálatba 
áll. A busz egy Ford típusú 9 személyes 
gépjármű, mely egy mozgáskorlátozott 
személy szállítására is alkalmas lesz, ezzel 
megkönnyítve a helyi tanyagondnoki szol-
gálat munkáját.

Megnyertük a 2021 márciusától induló 
közfoglalkoztatást is, mely keretében 21 
munkavállalót foglalkoztatunk. A pályázat 
100% támogatottságú. A program kereté-
ben közel 1000 m járdaszakaszt építünk, a 
Kórógy-tó parkját továbbra is fejleszteni 
fogjuk, épülni fog egy lépcső a partoldalra, 
egy úszó móló kerül elhelyezésre, a lejárót 
pedig mindkét oldalról betonlapokkal ki-
rakjuk. A jövőbeli rendezvényekre árusító 
faházakat készítünk, a hirdetőtáblákat, busz-
megállókat, közterületi padokat renováljuk, 
továbbá új köztéri hulladékgyűjtők kerülnek 
elhelyezésre.

Befejezésre kerül még nyár előtt a vasút-
állomás felé vezető járda 120 m hosszan. Ta-
valyi évben közel 250 m hosszan elkészült.

A Belügyminisztériumhoz 2021. márci-
us hónapban pályázatot nyújtottunk be az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatása 2021. évi felhívásá-
ra, melynek keretében az Arany János utca 

Mindszenti utca és Klapka utca közötti sza-
kaszának, valamint az Árpád utca Kórógy ér 
és Kórógy utca közötti szakaszának útbur-
kolat felújítása valósulna meg, amennyiben 
pozitív elbírálásban részesül.

2021. április hónapban pályázatot terve-
zünk benyújtani a Magyar Falu program 
keretében meghirdetett út, híd, kerékpár-
forgalmi létesítmények építése/felújítása 
című felhívásra, melynek keretében a Roz-
maring utca Templom utca és Posta közötti 
szakaszának útburkolat felújítása valósul-
na meg, amennyiben pozitív elbírálásban 
részesül. 

Továbbá 2021. május hónapban pályázatot 
tervezünk benyújtani a Magyar Falu prog-
ram keretében meghirdetett Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című 
felhívásra. A tervek szerint a Polgármesteri 
Hivatal házasságkötő termének teljes felújí-
tása valósulhatna meg, amennyiben a pályá-
zat pozitív elbírálásban részesül.

Az orvosi rendelő a TOP-4.1.1-16-
CS1-2020-00003 azonosító számon regiszt-
rált pályázat keretében újulhat meg. Jelenleg 
a projekt tervezési fázisban van. A kiviteli 
tervek elkészültét követően elindításra kerül 
a közbeszerzési eljárás és a nyertes kivitele-
ző kiválasztása. A kivitelezés a tervek sze-
rint 2021. szeptember végén, október elején 
kezdődhet meg.

A 2020. évben a „Szép Öregkor” Nyugdí-
jasok Egyesülete sikeres pályázatot nyújtott 
be a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében „civil közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” című felhívásra, 
melynek keretében a régi bölcsőde épüle-
te újulhat meg: a régi rossz állapotban lévő 
nyílászárók cseréje, illetve a női mosdó tel-
jes felújítása valósul meg. A kivitelezés fo-
lyik, hamarosan elkészül a vizesblokk, és a 
nyílászárók cseréje is megtörténik a közel-
jövőben. A felújítás következtében a „Szép 
Öregkor” Nyugdíjasok Egyesülete, a Szeg-
vári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesü-
let tagjai, továbbá sportolni vágyó szegvári 
lakosok egy sokkal színvonalasabb környe-
zetben tudják majd szabadidejüket eltölteni. 
Arról nem is beszélve, hogy az üzemeltetési 
költségek is csökkenek az energetikai beru-
házás következtében.

A Polgármesteri Hivatal nyitvatartási ide-
je továbbra is változatlan. A hirdetmények, 
adóügyek intézése a megszokott ügyfélfo-
gadási időben lehetséges, egyéb ügyekben 

Hitellel fogadták 
el a költségvetést 

Szegváron
Csak pályázati forrás segítségével 

fejlesztenek

Szegváron 40 millió forintos hitellel fogad-
ták el a költségvetést. Idén nem telik a civil 
szervezetek, sportegyesületek, sem pedig az 
első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatására. 
A 70 év felettieknek sem ajándékoznak kará-
csony előtt 5000 forintot. 

– Hitelfelvétellel fogadtuk el a költségveté-
sünket. Még nem látjuk, hogy az iparűzési adó 
50 százalékával mi lesz. Ezért 40 millió forin-
tos kölcsönt is be kellett terveznünk – tudtuk 
meg Szabó Tibor Györgytől, Szegvár polgár-
mesterétől.

A településen az idei költségvetés főösszege 
945 millió forint.

– Ebből a pénzből a működést minimális 
szinten oldjuk meg, fejlesztéseket pedig kizá-
rólag pályázatok segítségével tudunk végrehaj-
tani.

Többek között nyertünk a Magyar Falu 
programban, és TOP-os forráshoz is hozzáju-
tottunk. Az orvosi rendelő látványtervei már 
elkészültek, a munka előreláthatóan szeptem-
berben vagy októberben kezdődhet és jövő 
ősszel készül el. Önerőből sajnos semmit sem 
tudunk megoldani, mert nincs olyan pluszke-
retünk, amit erre tudnánk fordítani – mondta.

Szabó Tibor György kiemelte, az óvoda mű-
ködése biztosított, ezen felül települési progra-
mokat is terveznek, amelyek megrendezése a 
vírushelyzet függvénye lesz.

– Ember tervez, Isten végez – tartja a mon-
dás. Szeretnénk a nyáron megrendezni a Tó-
fesztivált és a falunapot is. Ha a pandémia nem 
gátolja, akkor ezekről a programokról nem 
mondunk le, a forrásuk pályázati pénzből biz-
tosított. Az emberek már nagyon kiéheztek a 

időpont egyeztetés szükséges. A Hivatalba 
történő belépéskor kérjük, használja a porta 
melletti kézfertőtlenítőt és a maszk hasz-
nálata kötelező! A Hivatalban legfeljebb 5 
ügyfél tartózkodhat egyszerre, egymástól 
1,5 méteres távolságot kérjük betartani! 
Ügyeiket, amennyiben lehetséges, kérjük, 
intézze elektronikusan (e-mail, e-Papír) 
vagy telefonon. Kérelmek, nyomtatványok, 
telefonszámok elérhetőek a www.szegvar.
hu honlapon.

Megértésüket köszönjük, vigyázzunk ma-
gukra és egymásra!

Szabó Tibor György polgármester

(Folytatás a 6. oldalon)
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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

Hasznos tudnivalók!
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 
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, polgárőr)

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 5.00-20.00 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) 
hónap utolsó előtti szerdáján:

április 21-én.

A zöldhulladék gyűjtés 
április 21-én.
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Tisztítsuk meg a 
falunkat, avagy 

tavaszi nagytakarítás 
Szegváron

Néhány nappal ezelőtt közösségi oldalon 
megosztott szemétszedéssel kapcsolatos cikk 
adott lendületet néhány lelkes és környezetéért 
tenni akaró szegvárinak. A kommentelőkből 
1-2 nap alatt alakult egy kis csapat Horváth 
Kata szervezésének segítségével, akik 2021. 
március 27-én délelőtt szemétszedésre indul-
tak a kórógyszentgyörgyi „Szegvár táblától” a 
központi Coop üzletig. 

Közel 3 óra alatt 40(!!!) zsák szemetet gyűj-
töttek össze és még közel sincs vége a kez-
deményezésnek… A programnak 15 aktív 
résztvevője volt, de szentesi lakosok és helyi 
vállalkozók is támogatták a kezdeményezést. 
Nem verték nagy dobra, hiszen a cél az ak-
tív tenni akarás, példamutatás volt. Mivel sok 
szimpatizáló, köszönő üzenet érkezett a meg-
osztott cikkekhez, így felbuzdulva folytatják 
a „takarítást”. A pontos dátum még nincs ki-
tűzve, de nem várnak vele sokáig, hiszen sok 
még a megtisztításra váró utca. A következő 
szemétszedési akció előtt a falu lakosságát is 

értesíteni fogják. Aki addig is tenni szeretne a 
falu tisztaságáért, ne késlekedjen és szedje ösz-
sze a szemetet a környezetében. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a 
megvalósulásban és lelkesen várjuk a jelentke-
zőket a továbbiakban! 

„Maszkot fel!” jelmondat mellé a „Szemetet 
vedd fel!” jelmondatot hirdessük!

Kovács Gabriella

Szegvári Séta Kvíz 2021

A Google kérdőívben feltett kérdésekre kell 
válaszolni. A résztvevők elsétálnak az „állo-
másokra” (amik Szegvár jeles pontjai, intéz-
ményei), elolvassák a történetét, majd válaszol-
nak a feltett kérdésekre a látottak alapján.

Kérjük a járványügyi szabályok betartását!

1. Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény Dobbantó Néptáncegyüt-
tes székhelye (Régiposta utca 1.)

1949-ben Művelődési Otthon kezdte meg 
működését az akkori Kisgazda-kör épületben, 
amit Hevesi István irányított. Az Ady Endre 
Művelődési Ház és Filmszínház 1964-ben nyi-
totta meg kapuit, amit Kőrösi Lajos vezetett.

Könyvtár 1954 óta működik a településen, 
1964-1974 között a művelődési házban, majd 
2012-ben ismét visszaköltözött a Régiposta 
utcára.

A néptánc oktatás 1964-ben kezdődött Ma-
gyar Imre vezetésével. Az oktatás azóta is 
folyamatos, ma már Magyar Nóra és Csurka 
Nándor vezetésével.

A művelődési ház előtt található a Dobbantó 
néptáncegyüttes szobra. Milyen évforduló al-
kalmából állították a szobrot?

2. Kossuth tér (Szentháromság szobor, Kos-
suth szobor)

A Kossuth szobrot 1991-ben emelték, azon 
a helyen ahol valószínűleg Kossuth Lajos a to-
borzó beszédét tartotta 1848. október 2-án. Itt 
köszöntötte Kossuth Lajos a szegváriakat.

A Szentháromság szobrot 1901-ben állíttatta 
Szőke György és neje Mácsai Francziska.

Hány darab csúcsdíszt találhatunk a Szent-
háromság szobrot körülvevő kerítésen?

3. Kossuth tér (I. világháborús emlékmű, II. 
világháborús emlékmű, Székelykapu)

A Kossuth tér hajdan vásártér volt.
A Kossuth teret a Mindszenti utca választja 

ketté, a túloldalon található az I. és II. világ-
háborús emlékmű, a Székelykapu, valamint a 
játszótér.

Az első világháborús emlékművön felsorolt 
hősi halottaink nevét olvashatjuk. Kinek a neve 
kezdődik O betűvel?

4. Vármegyeháza (Hu-
nyadi J. utca 2.)

Ezen a területen állt a 
középkori Dóczi-féle ud-
varház, aminek a romjaira 
Károlyi Sándor építette 
kastélyát 1726-28-ban.

A Károlyi család kasté-
lyukat ajánlotta fel meg-
vételre megyeházának 
1768-ban, helyette viszont 
új épületet emeltek.

A jelenlegi épületet vár-
megyeházának építették, 
1773-1884 között működött 
megyeközpontként. Az 
első megyegyűlést 1773. 

május 29-én tartották.
Milyen fát láthatunk a megyeháza előtti ud-

varon?

5. „Várrom” (Hunyadi J. utca 2.)
A vármegyeháza bal oldalánál le tudunk 

menni a Kurca parti sétányra, ahol eljutunk a 
várbörtön romjaihoz.

Amit jelenleg láthatunk, az a várbörtön ma-
radványai, amit 1910-ben bontottak le. A vár 
területére bemenni tilos!

Milyen növény nőtte körbe a várfalat?

6. Nepumuki Szent János Szobor
A szobrot Forray Máté szegvári kántortanító 

1795-ben állíttatta önköltségén.
Milyen virág található a szobor melletti vi-

rágágyásban?

7. Berkecz Ház (Hunyadi utca 17-19.)
Jelenleg a Hunyadi utca 17. szám alatt ta-

lálható ingatlan, az Berkecz Emília ikerháza 
volt. Feltételezhető, hogy 1891-ben Munkácsy 
Mihály itt élt és dolgozott. Berkecz Illésről 
mintázta Árpád vezér alakját a Honfoglalás c. 
festményéhez.

Hány ablak található a jelenleg Hunyadi 
utca 17. szám alatti házon?

8. Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény 
(Falumúzeum)

A ház a 18. század elején épült, Ispánház-
nak. A Károlyi család építette. Későbbiekben 
sóházként üzemelt, a múzeum előtt 2 család 
lakott benne. Az épületet 1973. szeptember 30-
án avatták műemlékké.

A két tartóoszlop között hány darab lécből 
áll a kerítés?

9. Szegvári Kisboldogasszony templom
A kápolnához 1737-ben építtette gróf Káro-

lyi Sándor a templom hajóját. A kápolna ma a 
templom szentélye. Nem volt templomtorony, 
azt Haller Istvánné 1753-ben építtette.

A templom udvarában található szobor, 
amit Szegvár neves fafaragó művésze, Kulbert 
György ajánlott fel.

Mi a címe a szobornak?
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A 3. oldal folytatása

közösségi rendezvényekre – említette meg a 
településvezető.

Több nem kötelező feladatról viszont le kel-
lett mondaniuk.

– A szűkös lehetőségek miatt nem támogat-
hatjuk a civil szervezeteket és a sportegyesü-
leteket. Már 2020 végén sem tudtunk a 70 év 
felettieknek egyszeri, 5000 forintos karácsonyi 
segítséget nyújtani, ez idén sem lesz. Amit még 
a forráshiány miatt felfüggesztettünk, az az 
első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatása. 
Amíg a járványhelyzettel kapcsolatos elvoná-
sok életben lesznek, addig sajnos ezeket nem 
tudjuk finanszírozni – mondta a polgármester.

Forrás: delmagyar.hu/Kovács Erika

Hetven díszfát 
ültettek el a 

Kórógy-tó partján
Több mint 200 díszfa csemetét ajánlott fel 

Szegvárnak egy magánszemély. Az illető el-
mondta, hogy saját kertészetében nevelte a 
Magyarországon őshonos fákat, s jó szívvel 
adományozta Szegvárnak.

Ma délelőtt a Kórógy-tó – kiserdő környé-
kén 70 fa került elültetésre, köztük puszta-
szil, török mogyoró, szarvasfa, jegenyenyár, 
magyar kőris, dió és vad-őszibarack fajták. 
Még legalább háromszor ennyi fa vár elülte-
tésre, melyhez további önkéntesek segítségét 
kérik.

Aki szeretne rész venni önkéntesként a fa-
ültetési programban, az a Szegvárért Facebook 
csoportban jelentkezzen. 2021. április 10-én 
(szombaton) 9 órától újra lesz faültetés a Mil-
lenáris park és a Kórógy-tó környékén. Aki 
tud, hozzon magával ásólapátot, locsolókan-
nát, metszőollót. Az önkénteseket a munka 
végén egy-egy szelet pizzával vendégül látja a 
Szegvárért Egyesület. Rossz idő esetén másnap 
vagy egy héttel később lesz megtartva a prog-
ram.

Olvashattuk a szegvaronline-on

EGY HÓNAP – 
HAT KÉRDÉS – HAT 

HÓNAPON KERESZTÜL
Bűnmegelőzési játékra hív a Szentesi Rendőrkapi-

tányság

Minden hónapban felteszünk 5+1 bűnmegelőzés-
sel kapcsolatos kérdést, melyre a helyes válaszokat 
a pengoe@csongrad.police.hu e-mail címre kérjük 
beküldeni.

Amennyiben Önnek nincs internetes hozzáférése, 
keressék fel bátran a Szegvári Polgármesteri Hivatal 
Kabinet irodájában dolgozó hölgyeket, akik segítsé-
gükre lesznek a kvíz elküldésében.

A 6. hónap végén a helyes megfejtők között külön-
böző vagyonvédelemmel kapcsolatos ajándéktárgya-
kat sorsolunk ki.

1. hónap:
1. Bűnmegelőzési szempontból miért célszerű csa-

ládi házunk, földszintes lakásunk ablaka elé borbo-
lyát, tűztövist, galagonyát ültetni?

a. Télen nemcsak gyönyörködhetünk a termésük-
ben, de egészségvédő teát is készíthetünk mind-
háromból

b. Bűnmegelőzési indoka nincs, egyszerűen csak 
szép

c. Tövises voltuk miatt megakadályozhatják az ille-
téktelenek lakásunkba, házunkba való bejutását

2. Ha kénytelenek vagyunk nagyobb összegű kész-
pénzt otthon tartani, akkor azt

a. a párnacihában vagy a ládafiában tároljuk
a Dömötör-tartályban tároljuk
c. célszerű a szekrény falához, polcához rögzített 

pénzkazettába tenni, amelynek kulcsát külön 
kell tárolni

3. A betörő számára mi jelenti a nagyobb vissza-
tartó erőt?

a. Rács és biztonsági fólia felszereltetése
b. Kül- és beltéri kamera működtetése
c. A biztonsági követelményeknek megfelelő me-

chanikai- és elektronikai védelem

4. Az un. trükkös és besurranásos lopások elköve-
tését milyen körülmények segítik elő?

a. Az emberi könnyelműség, hiszékenység, óvatos-
ság és az egymásra figyelés hiánya, a be nem zárt 
bejárati ajtó

b. A riasztóberendezés hiánya
c. Az emberek bizalmatlansága

5. Milyen célt szolgál az elektromos ajtóék?
a. Ha beragad a zár, ezzel lehet kifeszíteni az ajtót
b. Ez egy ajtó alá tolható, ék alakú szerkezet, amely 

riasztó hangon szólal meg az ajtó nyitásakor, fe-
szítésekor

c. Megakadályozza, hogy becsapódjon az ajtó

5+1 Melyik szervezet által ajánlott ajtók minősül-
nek biztonsági nyílászárónak?

a. MAHART
b. MABISZ
c. MAFILM

Dsida Jenő:  
Tavaszi ujjongás

Tarka virágnak
Illata kábít, -
Édes a méz mit
Kelyhe kínál;
Lebben a lepke,
Röppen a méh –
Sok kicsi vándor
Kedvese ajkán
Csókra talál.

Nincs ma halál,
Él ma a földön
Mit csak az Isten
Élni teremtett; -
Harsog a himnusz,
Hangos a táj! –
Semmi se fáj,
Minden örömre,
Tűzlobogásra
Szítja a lelket...

Újra születtünk
Zöld lobogóval
Lepkefogóval
Táncra megint!
Csókot a földnek,
Csókot a fának,
Csókot a rügynek,
Mert a hatalmas
Égi Jövendő
Hírnöke mind!

Hallga, mi szépen
Csendül a nóta,
Csörtet a csermely,
Csattan a csók!
Messze az erdő
Lombjai közt a
Nyár keze int! –
Hirdeti minden,
Hirdetem én is,
Itt a tavasz!
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A tanyák népe
Időnként kezembe veszem a 2003-ban 

kiadott Szegvári virágfüzér című könyvet 
beleolvasgatok. Most novemberben is ez 
történt. Kedvencem ebből a kötetből Nagy 
Edit: Kovács Anna című kisregénye. Újra-
olvastam. Emlékszem ez akkor egy jeligés 
pályázatra készült, de az író nem fedte fel 
kilétét. Még verseny is indult, hogy kita-
láljuk ki írhatta. Nagy Sándorné Pölös Edit 
volt a szerző.

Aztán örömmel hallottam, hogy írásai 
kötetbe rendezve megjelent, az Oltalom 
Alapítvány kiadásában. Az írónak köszön-
hetően én is hozzájutottam a könyvhöz, 
amit nagy örömmel fogadtam és azonnal 
elolvastam. Szinte letehetetlen, annyira 
magával ragadóak a történetek, kíváncsi 
voltam minden egyes írás végére, befe-
jezésére. A gördülékeny szavak könnyen 
mondatokká alakulnak. Szinte látjuk a tá-
jat, az embereket a leírások alapján.

Szeretnénk, ha a Szegvári Napló ol-
vasóival is megosztanád az írással és a 
könyv keletkezésével kapcsolatos törté-
netet.

Kezdjük a legelejéről. Mikor írtad első 
elbeszélésed?

Úgy huszonöt éve került papírra az ele-
je, addig az elmémben éltek, mint egy-
egy folytatásos álom. Ha jól emlékszem 
éppen az említett Kovács Anna lehetett 
az első.

Mi motivált az írásra?

Mindig is magamnak írtam, egyfajta fe-
szültség-levezetésként. A túl nagy öröm, 
a szomorúság vagy éppen a csalódottság 
bennem az írás igényét váltja ki.

Hogyan születtek ezek a művek? Hogyan 
kezdesz neki egy történetnek? Milyen han-
gulat kell az íráshoz?

Sokáig érik bennem egy téma, jelenet, 
ami egy merengős időszakomban rákény-
szerít arra, hogy számítógéphez üljek. 
Már ismerem magam, tudom, hogy ha ez 
bekövetkezik, menthetetlenül elsüllyedek. 
Megszűnik a világ. Nincs házimunka, 
evés, alvás, csak a megkezdett történetem. 
Legépelem a bennem élő részletet, aztán 
viszi az agyam a cselekmény, és úgy for-
málódik, alakul, hogy legtöbbször magam 
is meglepődöm. Újabb és újabb fordulato-
kat írok le, mintha diktálná valaki, vagy 
valami tőlem független erő irányítaná az 
ujjaimat. Fantasztikus érzés, kicsit földön-
túli állapot, természetes, ha közben elfelej-
tek bút és bajt.

Egy-egy történet megírása valóságon 
alapul? Egyes pontokon ráismerünk élet-
helyzetekre, személyekre is. Saját tapasz-
talatok alapján szövöd a történetek szála-
it?

A kötet elején lévő két kis elbeszélést 
úgy örökítettem meg, ahogyan volt.

Viszont az eddig elmondottakból ki-
derül, hogy a kisregények nem valósak. 
Legalábbis összességében nem. Azon-
ban a részletek, vagyis a karakterek, 
helyszínek, ahogy mondod az élethely-
zetek mégis általam ismertek, megta-
pasztaltak. Az ember azt tudja leírni, 
amit megélt, látott, ami csodálkozásra 
késztette vagy éppen elborzasztotta. 
És sajnos ez utóbbiból egyre több van. 
Ahogy öregszem, egyre inkább elképe-
dek a mindent eltipró emberi önzőségen, 
a szégyentelen, haszonleső köpönyegfor-
gatáson. Ösztönösen írom ki magamból 
ezeket a tapasztalatokat, de a végkicsen-
gés – valószínűleg szintén ösztönösen, 
belőlem fakadóan – mindig optimista. 
Hiszem ugyanis, hogy ha lelkünk mélyé-
re nézünk, akár egy katartikus élmény, 
látvány, történet hatására, képesek va-
gyunk megtisztulni és újrakezdeni.

A könyv utószavát és a könyv hátsó bo-
rítóján lévő ajánlást író Reisinger Jánost 
jól ismerjük Szegváron. A művelődési ház-
ban sok előadást szerveztél, ahol ő osz-
totta meg a gondolatait a hallgatósággal. 
Gondolom, azóta is tartjátok a kapcsolatot 
egymással. Hogyan fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy az összegyűlt írások könyv 
formájában megjelenjenek?

Művelődésszervezői munkám szemé-
lyes hozadékaként mély barátságokat 
őrzünk férjemmel. Ma is összejárunk a 
hajdani népfőiskolai előadókkal illetve az 
abban az időben Szegváron kiállító művé-
szekkel. Ilyen kedves és rendkívül értékes 
barátság maradt meg Dr. Reisinger János 
irodalomtörténésszel is. A bevezetődben 
említett Szegvári virágfüzér című köny-
vecskéből, melyet a Kultúra Pártolók Kö-
rével adtunk ki, természetesen az Ő kezé-
be is jutott. Ennek lassan 20 éve, de azóta 
is elkéri az újabb irományaimat. Sosem 
gondoltam, hogy egyszer nyomtatásban 
látok viszont ezekből, hiszen nem is ilyen 
céllal készültek. János szabályosan rábe-
szélt, hogy kiadásra kerüljenek. Minden-
ről Ő gondoskodott, számomra meglepetés 
volt, amikor 2020. december elején a pos-
tás három hatalmas dobozt hozott, benne 
150 kötet tiszteletpéldányt.

Úgy éreztem, hogy haszonorientált vilá-
gunkban csoda történt velem. Karácsony 
közeledtén ezt a csodát meg szerettem vol-
na osztani. Kapóra jött, hogy a megjelenés 
után a Kurca tv beszámolt a könyvemről, 
én pedig felajánlhattam karácsonyi aján-
dékként az ünnepeket egyedül töltőknek 
a kötetemet, amiben akárhogy is nézem, 
néha szárnyaló, néha kínlódó lelkem van 
benne. Sokan kerestek meg telefonon, 
majd jöttek Szentesről, Csongrádról, De-
rekegyházáról, Algyőről, Szegedről, de 
postáztam a távolabbiaknak is. Örültem, 
hogy adhatok. Újabb ismeretségek, barát-
ságok szövődtek, régiek elevenedtek fel. 
Talán e könyvecskének éppen ez volt a 
küldetése.

Köszönöm a válaszokat. Alkotással teli 
napokat, hónapokat kívánunk. 

Olvassák el a könyvet, kellemes élmény-
ben lesz részük!

Kosztolányi Sándorné
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HIT VILÁG
Liturgikus naptár – 

2021. április
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.

Április 24. Szent György
Szent György római kori katona és keresz-

tény vértanú, egyike a leghíresebb katona-
szenteknek, a sárkányt legyőző lovag képében 
ismert. A középkorban az egyik leginkább 
tisztelt szent volt, egyike a tizennégy segítő-
szentnek.

Április 25. Szent Márk evangélista
Ezen a napon a második evangélium szerző-

jére emlékezünk, akinek életéről Az apostolok 
cselekedeteiből és Szent Péter első leveléből 
tudunk.

Május 1. Szent József, a munkás
Szent József, a munkás liturgikus emléknap-

ja Egyházunkban. Az emléknapot XII. Piusz 
pápa vezette be 1955. május 1-jén.

Május 6. Savio Szent Domonkos
Savio Szent Domonkos a ministránsok vé-

dőszentje. A 15. születésnapja előtt nem sokkal 
elhunyt Domenico Giuseppe Saviót 1954-ben 
emelték a szentek sorába.

Május 7. Boldog Gizella
Szent István király hitvesére, első koronás 

királynénkra, Szent Imre herceg édesanyjára 
emlékezünk liturgikus emléknapján

Május 11. Boldog Salkaházi Sára
Salkaházi Sárára emlékezünk liturgikus 

emléknapján. A Szociális Testvérek Társasága 
nővére 1944. december 27-én életét adta az ül-
dözöttekért.

Forrás: Magyar Kurír

Krisztus feltámadt! 
Alleluja! 

Krisztus feltámadását ünnepeltük húsvétva-
sárnap. A következőkben Székely János püs-
pök atya ünnepi szentbeszédéből idézünk:

„A húsvéti események tele vannak élettel, a 
tanítványok lélekszakadva futnak a sírhoz, új-
raéled a szívükben a remény, nem tudnak hig-
gadtan, szép lassan odamenni. A húsvét olyan 
mint a kovász: amely átjárja az életünk tész-

táját, mindent átformál. Az olvasmányban így 
hallottuk: Jézus körüljárt és jót cselekedett. Ha 
beengedjük Őt az életünkbe, akkor átalakítja 
életünket jócselekedetek megszakíthatatlan 
sorozatává.

A szentleckében azt hallottuk, a húsvét 
olyan, mint amikor valaki meghal önmagá-
nak, az önzésének és egy új ember támad föl, 
Krisztus támad föl benne. A húsvét azt jelenti, 
hogy beengedjük őt az életünkbe, átadjuk neki 
a szívünk trónusát, s engedjük, hogy bennünk 
cselekedjen. 

Húsvét élet és bennünk is élni akar. Csak 
akkor tudjuk húsvét titkát megőrizni, ha en-
gedjük, hogy Jézus élete bennünk folytatódjék, 
ahogy Pál apostol mondja „élek én, de már nem 
én élek, hanem Krisztus él bennem”. Krisztus 
a leghitelesebb énünket fogja elővarázsolni, a 
láncainktól szabadít meg s megtanít minket a 
hiteles emberi életre. Ahogyan mondja János 
apostol, „aki nem szeret, a halálban marad”. 
Élni annyit jelent, mint szeretni, mint adni, 
mint nagylelkűnek lenni és megbocsátani, 
mint beengedni az életünkbe az igazság fényét, 
s ennek megfelelően alakítani mindent. Annyit 
jelent, mint igazságban élni és szolgálatkész-
ségben. 

Kedves Testvérek! Ha szeretnénk húsvét 
titkát megőrizni, akkor ezt az életet kell be-
fogadnunk, engednünk kell, hogy cselekedjen 
bennünk. Húsvét titkát másképpen nem őriz-
hetjük meg.” 
Forrás: Szombathelyi Egyházmegye honlapja

Elhunyt Kovács Sándor 
atya, érseki tanácsos, 

soltszentimrei 
plébános – Szegvár 

szülötte
Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint 

a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak 
sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, mint a 
csillagok. (Dán 12,3)

Mélységes szomorúsággal értesültünk arról, 
hogy falunk szülötte, Kovács Sándor atya, ér-
seki tanácsos, soltszentimrei plébános március 
1-én az Örök Hazába költözött. Nyugodjon bé-
kében Isten szerető közelségében!

Az alábbiakban egyházmegyéje, valamint 
egyházközsége sorait idézve emlékezünk rá, 
bár mi szegváriak különben is sokan, sok-sok 
kedves emléket őrzünk Sándor atyáról. 

„A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 
a Keceli Espereskerület, a rokonok és tiszte-
lői a gondviselő Isten akaratát elfogadva tu-
datják, hogy Kovács Sándor érseki tanácsos, 
soltszentimrei plébános életének 74., áldozó-
papságának 50. évében, 2021. március 1-jén 
a szent útravalóval megerősítve a kecskeméti 
megyei kórházban visszaadta lelkét Teremtő-
jének.

Kovács Sándor 1947. október 26-án született 
Szegváron. 1971. június 20-án szentelték pap-
pá Vácott. Ezt követően káplánként szolgált Ti-
szakécskén; 1973-tól Kiskundorozsmán; 1975-
től Újpest-Kertvárosban; 1977-től a szolnoki 
Szentlélek-templomban; 1978-tól Budapest-
Pestszentlőrincen. 1982-től kihelyezett lelkész 
volt Harkakötőnyben, majd 1985-től kisegítő 
lelkipásztor Kecelen.

1986-ban történt inkardinációja a Kalo-
csai Főegyházmegyébe. Ezután plébánosként 
szolgált Bácsbokodon, 1991-től pedig emellett 
plébániai kormányzóként ellátta a bácsborsódi 
plébániát is.

1989-től a Bajai Teológiai Tanfolyam előadó-
ja, majd 1992-től az intézmény igazgatója volt. 
1993-ban érseki tanácsosi kinevezést kapott.

1998-tól plébániai kormányzóként szolgált 
Sükösdön, majd rövid időre betegszabadságra 
ment. 2000-től plébános volt a bajai Szent Ist-
ván-templomban; 2001. júliustól novemberig 
Páhiban, egyben oldallagosan ellátta Kaskan-
tyú, Soltszentimre és Tabdi településeket. 2001 
novemberétől soltszentimrei plébánosként 
oldallagosan ellátta Tabdit, valamint 2002-től 
2013-ig Kaskantyút is.

2021. február 20-án a kecskeméti megyei 
kórházba szállították, ahol koronavírus-fertő-
zésben elhunyt.
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Bábel Balázs érsek március 7-én, vasárnap a 
kalocsai főszékesegyházban szentmisét muta-
tott be Kovács Sándor lelki üdvéért.

Március 10-én déli 12 órakor mutattak 
be engesztelő szentmisét az elhunytért a 
soltszentimrei plébániatemplom előtti téren. 
Ezt követően a helyi temetőben helyezték örök 
nyugalomra.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti  
Főegyházmegye”

„Köszönjük a plébánosi munkáját, és külön 
köszönjük a kisegítő lelkipásztori munkáját. Ő 
az a pap volt, akinek tényleg csak egyszer kel-
lett telefonálni. Készséggel állt mindig rendel-
kezésünkre, akár temetés, akár szentmise, akár 
gyóntatás miatt. 

Egyszerűsége, emberszeretete hiányozni fog 
a plébánia hivatal valamennyi munkatársának. 

A végtelenül irgalmas Isten adjon neki örök 
nyugodalmat! A gyászoló hozzátartozóknak, 
és az őt gyászoló soltszentimrei és tabdi egy-
házközségnek kívánjuk a Szentlélek vigaszta-
lását! 

Sándor atya, Sada atya a Viszontlátásra! 
Odaát találkozunk! 

A Páhi egyházközség képviselő-testülete ne-
vében: Győrfi Csaba világi elnök”

Forrás és fotó: Szűz Mária Szent Neve  
Római Katolikus Plébánia, Páhi

Jézus békéje
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet 

adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ 
adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és 
ne csüggedjen!” (Jn 14,27)

A béke nagy kincs. Mindenki békét szeretne, 
de amióta világ a világ, mégis időnként kitör-
nek a háborúk. Békétlenkedünk, elégedetlen-
kedünk a világgal, másokkal, olykor magunk-
kal is. Ez mindig nehéz és kárt okozó időszak. 
Igyekeznünk kell, hogy elérjük azt a békét, 
amelyet Jézus ad, csak az tartós béke. Aki Jé-
zus tanítása szerint él, az soha nem háborúzik, 
hanem meg tud békélni a világgal, helyzetével, 
magával és reménykedve tud tekinteni a jövő-
be.

Forrás: Mária Rádió Magazin

A sötéten túl  
nem a semmi van

László Attila főesperes kendőzetlenül 
osztotta meg betegsége történetét

„Ilyen sokan félnek vagy ilyen sokan hisz-
nek?” – tette fel a kérdést László Attila kolozs-
dobokai főesperes-plébános, látva, milyen so-
kan kíváncsiak az Életünk építése a vírus után 
című előadására, a gyergyószentmiklósi Szent 
István-plébánia által szervezett Belső iránytű 
előadássorozat keretében.

A kolozsvári Szent Mihály-templom plébá-
nosa nyitotta az új évadot. Az iránytű-szer-
vezők úgy látták jónak, hogy a vírus okozta 
kényszerszünet után nem kerülhető ki a vírus 
témája. Tervük az volt, hogy olyan személyeket 
hívjanak meg, akik hitelesen tudnak a világjár-
ványról beszélni, és példájukkal a félelmet osz-
latni. László Attila főesperes kendőzetlenül, 
videóbejátszásokkal osztotta meg betegsége 
történetét, megéléseit, tapasztalatait.

A 2020. október 6-i megemlékezésen érez-
te, nincs rendben az egészsége. Estére beláza-
sodott, s mivel légcsőasztmával, cukorbajjal 
küzd, másnap székelyudvarhelyi háziorvosá-
hoz utazott konzultációra. Covid-tesztje po-
zitív lett, kórházba került, és hosszú hónapok 
teltek el, míg azt mondhatta, nagyjából egész-
séges.

A kórházi lét első húsz napjában tovább 
romlott az állapota, 20 perces, félórás köhögési 
rohamok törtek rá, nehéz volt levegőt venni, a 
legkisebb mozgás is kifárasztotta. Mindkét tü-
dejét megtámadta a vírus. Gondolataiból mo-
zaikszerűen idézünk:

„Injekció, infúzió, marék gyógyszer minden 
nap… és nem lettem jobban. Két hét után kicsi 
vizet magamra engedtem, szappant nem mer-
tem használni, féltem, nem lesz erőm lemosni. 
Akinek könnyebb volt, adjon hálát Istennek! 
Harminc ápoló vett körül, dupla védőruhában. 
Csak szemeket láttam. Tudják, mennyi szere-
tet van kétszóban, abban, hogy most szúrok? 
Azt éreztem, ember vagyok, rám figyel. Ő 
most ennyit tud tenni értem, és azt megteszi. 
Az adott erőt, amit tőlük kaptam. Ezért bizta-
tom önöket, akinek van egészségügyis ismerő-

se, kérdezze meg, hogy van, imádkozzon érte, 
mert ők abból tudnak erőt adni a betegeknek, 
amit tőlünk kapnak!”

„Húsz nap után értem el a határhoz. Három 
napig imádkozni sem tudtam, zavart a Mária 
Rádió is. Reménytelen napom nem volt, de 
egy nap meginogtam. Elfáradtam. Eljutot-
tam addig a pontig, hogy csak sötétség vett 
körül. Azért tudtam csak hálát adni, hogy 
nem félek. Isten jelenlétét nem éreztem, csak 
tudtam, hogy van. Tudtam, hogy a sötéten túl 
nem a semmi van. Ott van az Isten. Kezdtem 
hálát adni azért, ami volt az életemben. A fo-
kozódó légszomj arra volt jó, hogy mindent, 
ami volt, megköszönjek.”

„Az élet olyan rövid, hogy nem szabad 
rosszul csinálni. Főleg az emberi kapcsola-
tokat nem. Ha harag van bennem egy másik 
ember iránt, lehet kapni az üzletben jó bort, 
meg kell venni, el kell menni hozzá, s kibé-
külni. Haragra nincs időnk. Nem szabad arra 
pazarolni energiát, hogy valakivel nem va-
gyok jól, mert akkor borzasztó lesz, ha ilyen 
helyzetbe kerülök. A napjainkat, kapcsola-
tainkat megélni csak jól szabad. Félni nem 
érdemes.”

„Oxigénes gépre kapcsolva jöhettem ki a 
kórházból, és egy hónap kellett, hogy temp-
lomba mehessek. Még mindig fáradok, délre 
úgy elhagy az erőm, hogy azt érzem, nem va-
gyok ember, le kell feküdnöm. Nem tudom, 
miért történt ez velem, nem látom még az ér-
telmét, de azt megtapasztaltam, hogy milyen 
sokan szeretnek.”

„Beoltattam szüleimet és magamat is, mert 
azt gondolom, ha ezáltal húsz százalékkal 
enyhébb lesz a következő fertőzés, akkor már 
megérte. Vegyük komolyan! Bele fogunk 
dögleni, ha nem. Tartsuk be az utasításokat, 
mert vesztett az a háború, ahol a közkatona 
dönt a tábornok helyett. Imádkozzatok, ne 
féljetek, és ne nyugodjon le a nap a ti hara-
gotokkal! A sötéten túl nem a semmi van.”

Forrás: www.romkat.ro

Karitász hírek
Az idén tavasszal is volt lehetőség a Katoli-

kus Karitász és a Drogerie Markt (DM) közös 
kampányában „Együtt a babákért” pelenka-
programban részt venni. A pályázó családok 
kisgyermekei félévre elegendő pelenka-meny-
nyiséget kapnak – 8-8 dobozzal – a DM saját-
márkás pelenkájából. Szegvárról 4 rászoruló 
család nyújtott be sikeresen kérelmet. Az első 
havi pelenka-mennyiséget (2-2 doboz) húsvét 
előtt eljuttattuk a családok számára, amit nagy 
örömmel vettek. 

Szintén részt veszünk a „Katolikus Karitász 
az öngondoskodó háztartások – zöldellő kertek” 
– programban. Az adomány egyszeri, vissza 
nem térítendő, az EMMI támogatásával. Ennek 
keretében vetőmagokat adtunk 15 rászoruló csa-
ládnak. A támogatott kötelezi magát, hogy a ter-
mőföldet előkészíti, a vetőmagot elveti, a növé-
nyeket lelkiismeretesen gondozza. A termények 
növekedését munkatársaink figyelemmel kísé-
rik, s erről összegzés készül fotókkal együtt.

Március végén kaptunk a Karitász Központ-
tól 20 üveg Béres Cseppet betegeinknek, rászo-
rulóknak, amelynek kiosztása folyamatban van.

Az idén is meghirdette a Katolikus Egyház a 
nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést. Ez azon-
ban a járványhelyzet súlyosbodása miatt félbe-
szakadt, így mindössze két élelmiszer-csoma-
got kaptunk és ezt juttattuk el ünnepek előtt két 
családnak. Hálás köszönet az adakozóknak!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egy-
másra!

Szabó Judit
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Kupakgyűjtő szív
Március végén egy megosztásban olvas-

tam, hogy egy dekoratív kupakgyűjtő szívet 
készítettek az egyik városban. 

A húsvéti ünnephez közeledve a szegvári 
Niagara Italkereskedés előtt láttam egy ha-
sonlót. Közösségi oldalukon írták, hogy mi-
ért is rakták ki „Mivel mi magunk is renge-
teg Pet-palackos dolgot forgalmazunk, úgy 
gondoltuk fordítsuk jótékony célra az ezzel 
együtt járó kupakokat! Az újra hasznosítás-
sal tehetünk környezetünkért, felajánlhatjuk 
jó célra, és mivel az üzlet nyitva tartásától 
függetlenül bárki bármikor használhatja, ta-
lán nem hivalkodásként, hanem szeretettel 
fogadjátok. Nagyon jó látni, ahogy az apró-
ságok odaszaladnak és kíváncsian nézik a 
sok színes kupakot! Azt gondolják játék! Ez 
is cél volt, hogy játszva tanulják meg a kör-
nyezetüket óvni és a szülők tolmácsolásával 
a másokon való segítés jó érzését megismer-
ni. Bízunk benne, hogy a falu segítségével 
minél többször megtelik ez a szív!”

Az interneten böngészve találtam az nlc.
hu oldalán Bagaméri Viki ajánlásával egy 
2019. december 02-i cikket, amely a kupak 
hasznosításáról szól:

Utánajártunk, hogyan segíthetünk kupak-
gyűjtéssel

Lesz-e, és ha igen, hogyan lesz pénz az 
összegyűjtött műanyag kupakokból? Az első 
kérdésre a válasz egyértelműen igen, sőt az 
italos palackok tetején túl egy csomó más 
csomagolóanyag kupakja is gyűjthető így. 

Szerencsére ma már sok háztartásban akad 
egy zacskó vagy doboz, amiben szorgosan 
gyűjtik a kupakokat, főleg beteg gyerekek 
megsegítésére. Sokan azonban gyanakvóak 
a kupakgyűjtés hallatán – nem mintha nem 
szeretnének segíteni, de mégiscsak felmerül 
bennük a kérdés, hogy miért pont műanyag 
kupakokat kell gyűjteni, és hogyan lesz eb-
ből egyáltalán pénz. Van-e egyáltalán értel-
me gyűjteni, értékelhető összeg jöhet-e így 
össze, vagy átverés az egész? Tóháti Gyula, 
a Holfon Zrt. egyik műanyag-felvásárló te-
lephelyének vezetője válaszolt a kérdéseink-
re, aki munkájának köszönhetően nap mint 
nap találkozik nehéz sorsú rászorulókkal és 
jószívű adományozókkal is.

Náluk országos viszonylatban is „magas” 
árat, kilónként 65 forintot fizetnek a felvásár-
lók az összegyűjtött kupakokért – akadnak 
olyan helyek, ahol mindössze 30-40 forint 
jár ugyanennyi kupakért. Ezek első hallásra 
meglehetősen alacsony összegeknek tűnnek, 
sok kicsi sokra megy alapon azonban komoly 
pénzadományok jöhetnek össze, jelentősen 

megkönnyítve a bajban lévők hétköznapjait. 
„A közelmúltban Zente és Levente gyógy-
ulásáért hatalmas összefogás jött létre, és a 
munkánk során mi is azt tapasztaljuk, hogy 
nagyon sok a segítő szándékú ember. Van, 
aki például azzal tud hozzájárulni egy beteg 
kisgyerek vagy egy alapítvány támogatásá-
hoz, hogy fuvarosként eljuttatja hozzánk az 
összegyűjtött kupakokat, és egy fillért sem 
kér a szállításért. Azoknak a családoknak, 
ahol tartósan beteg gyermek nevelkedik, a 
havi 30-40 ezer forint is hatalmas segítség 
lehet, ennyit pedig össze lehet gyűjteni, ha 
többen összefognak a jó ügy érdekében” – 
magyarázta a műanyag-felvásárló telephely 
vezetője.

És mi köze ennek a környezetvédelemhez?
Nemcsak az ásványvizes és üdítős fla-

konok kupakja hasznosítható így, hanem 
a dobozos gyümölcslé vagy tej dobozának 
csavaros kupakja is, sőt a flakonos mosósze-
rek, öblítők, tisztítószerek, tusfürdők, sam-
ponok, balzsamok és testápolók kupakja, a 
fogkrémes tubus teteje, de az instant kávé, 
a kakaópor vagy épp a krémsajt dobozának 
műanyag fedele is hasznos lehet.

A műanyag-felvásárlókhoz beérkező ku-
pakokat felaprítják és ledarálják, majd új-
raolvasztják és leszűrik a műanyagot, ami 
aztán hűtőfürdőbe, ezt követően pedig egy 
darabolóba kerül, ahol nagyon apró granulá-
tum készül belőle. Ebből a továbbértékesítést 
követően például zöldség- vagy gyümölcs-
tároló rekeszt, szállítmányozásnál használt 
ládát és tárolót, gyeprácsot, szemetes- vagy 
hólapátot gyártanak, de az építőiparban vagy 
olykor az autógyártás során is hasznát vehe-

tik. „Amellett, hogy a kapott összeg célba ér, 
és nagy segítséget jelent a bajban lévők szá-
mára, a kupakok is jó helyre kerülnek, mert 
nem egy szemétégetőben vagy a föld alatt 
végzik, hanem visszajutnak a körforgásba, 
és olyan használati tárgyak készülnek be-
lőlük, amik akár évekig jó szolgálatot tehet-
nek” – magyarázza Tóháti Gyula.

A szakértő azt meséli, hogy az igazán 
lelkes gyűjtők csapatként próbálnak segí-
teni, és egyáltalán nem aprózzák el: a szó 
szoros értelmében véve tonnaszám hord-
ják a telephelyükre a kupakokat, van, hogy 
egyszerre 1,5-2,5 tonnányi szállítmánnyal 
érkeznek.

Sokakban felmerül a kérdés, hogy miért 
épp a műanyag kupakok gyűjtése nyert te-
ret, szemben a papírral vagy a fémekkel. „A 
papírt hellyel-közzel most is gyűjtik, ennek 
kilójáért azonban körülbelül 10-30 forin-
tot fizetnek, ami jelentősen csökkenhet, ha 
a papír vizes lesz vagy szennyezett. A fém 
felvásárlási ára is meglehetősen hullámzó, 
ráadásul annak a gyűjtése jóval nehezebb, 
mint a papíré vagy a műanyagé” – mutat rá a 
lényegre Tóháti úr.

Tippek, ha te is gyűjtenél:
Figyelj oda arra, hogy a kupakok tiszták, 

szennyeződésektől mentesek legyenek, és 
lehetőleg ne maradjon rajtuk papír vagy ár-
címke.

A kupakok közé ne keverj más műanyagot 
(például a kiürült flakont vagy dobozt), mert 
az csökkenti a leadott mennyiség értékét, és 
jelentősen megnehezíti a feldolgozás folya-
matát.

A parafadugó és a fémből készült kupa-
kok, fedelek nem jók, ezek semmiképp se 
keveredjenek a műanyag kupakok közé – a 
parafadugó egyébként szintén remekül újra-
hasznosítható, de semmiképp sem úgy, hogy 
összekeverjük a műanyag kupakokkal.

A legjobb zacskóban vagy dobozban 
gyűjteni a kupakokat, a tapasztalt „kupa-
kozók” szerint jó választás egy vastagabb 
szemeteszacskót kijelölni erre a célra, mert 
az biztosan nem fog kiszakadni, akkor sem, 
ha már jól megpakoltad.

Érdemes olyan rászorulót támogatni, aki a 
lakhelyedhez közel él, vagy rendelkezik elér-
hető közelségben lévő átvételi ponttal – egy 
gyűjtéssel foglalkozó Facebook-csoportban 
olvastunk egy olyan történetet, melynek jó 
szándékú főszereplője postán adott fel 1-2 
kg kupakot, és a küldésért 1950 Ft-ot fize-
tett. A család a kupakokért 130 forintnál is 
kevesebbet kapott, a postára viszont ennek 
több mint tizenötszörösét fizette ki a lelkes 
adományozó.
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Egy idős orvos tanácsai
1. Epéd hogyha beteg, egyél bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.

2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,
Teaként iszogasd, pisiled momentán.

3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettő gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Theaként használják, piros borban főzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle,
Öt-hat hétig használd, megmondom előre.

4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a 
présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bő-
ven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,
„Krumplipüre” nem jó, vízben van az főz-
ve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.

5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyom-
rod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyul-
nod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.

6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kár-
tya,
Megesik, hogy meghűl olykor a mellhár-
tya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.

Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel, mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.

7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára 
megy.
Egyszerű tünete: rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed mint a 
vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod most már, kinek udvaroltál.
Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tőről hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeri-
ből,
Vondd ki gyakran magad szokott környe-
zetedből.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred.

8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban,
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad: „oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök.”
Sűrű lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég „dicske”
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel 
az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,

Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent ő szedne nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hár-
mat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bő-
ven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben.

9. Nincs szív a mellkasban, más van a 
böndőben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómá-
ba,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benő,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyő…
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyőből sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén,
Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén.
Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot.
Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erős, e főzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle,

10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tőle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes 
kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt 
ám.
Egy kettő kifakad, áldod istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitűnő hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.

11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod mit csinálsz?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod ami éppen illik.

Forrás: www.blog.poet.hu
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A megfejtéseket – e-mailben vagy levélben – a szerkesztőségbe várjuk.
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Fekete István: A Szél és az Erdő
A völgyben patak futott, a hegyoldalon 

titkosan suhogott az erdő, és a csúcsokon 
fenyves zsongott, akár fújt a szél, akár 
nem. A patak vizében apró halak villogtak, 
partján tavasszal békák hangversenyeztek, 
és tükrében benne voltak nappal a felhők 
és éjjel a csillagok. Ahol a völgy kitárult, 
kis fal lapult a hegyoldalhoz; házai szinte 
nevettek nyáron, és kéményei békésen pi-
páltak, ha eljött a tél, és a hó alatt nyárról 
álmodtak a füvek, fák és virágok. De nyá-
ron és télen, ősszel és tavasszal béke len-
gett a tájon, ahol a fák alatt akkora gombák 
nőttek, mint a kofák esernyője, s a virágok 
illata úgy folyt le a falu felé, mint a pász-
tortüzek füstje alkonyattal.

Jöttek az évek, mentek az évek; nőttek a 
fák, virágzott a rét, zsongott az erdő; mó-
kusok játszottak fenyőtobozokkal, és a fü-
lemüle úgy énekelt nyári éjszakákon, hogy 
a róka elfelejtett vadászni, és szégyen-
szemre éhesen kellett hazamennie...

Jöttek az évek, teltek az évek. A felhők-
ből eső lett, az esőkből patak és a patakok 
újra felhők lettek, mert a patak tisztelte a 
napot és párával áldozott neki. És a fel-
hők elindultak keletre, nyugatra, északra, 
délre. Gomolyogtak, torlódtak, belsejük-
ben villámok dörögtek és siettek oda, ahol 
kiszáradt a föld, és lekonyult fejjel esőért 
imádkoztak a virágok, és esőért sírt a rét. 
Ilyenkor zúgott a szél, és hosszú ostorával 
úgy verte a felhőket, mint részeg kocsis a 
lovakat.

– Előre! Előre! - sziszegte. Otromba nép-
ség! Hej, milyen buta népség! Ne egymás 
hegyén-hátán; mozogjon az eleje, hej lusta 
csürhe... ne állj az útba te erdő!

Az erdő halkan nevetett.
– Ne siessetek; miért bántod a felhőket, 

te szél, hiszen úgyis mennek szegények...
A felhők, mintha csak arra vártak volna, 

hogy valaki sajnálja őket, azonnal elsírták 
magukat.

– Ne sírjatok, ne sírjatok, a kutya teremté-
sit ennek a vénasszonybandának – üvöltött a 
szél –, ne itt sírjatok, máshol potyogtassátok 
a könnyeiteket. Itt nincs rá szükség.

– Ott sírnak, ahol akarnak – zúgott az 
erdő –, ott sírnak, ahol akarnak, szegény, 
árva felhőcskék...

A felhők erre már zokogni kezdtek, és 
záporozva hullatták könnyeiket az erdőre. 
A sírástól aztán megkönnyebbültek, fel-
emelkedtek, szétoszlottak, s a szél szinte 
őrjöngött az erdő felett.

– Ezt megkeserülöd, erdő! Fellázítottad 
őket, és most üres kézzel mehetek oda, 

ahol szükség lett volna rájuk. Ahol kiég 
minden, ahol szomjas a föld, üres a patak, 
és az aszály jár tüzes kaszájával... vigyázz 
magadra erdő!

– Majd vigyázunk –mondták a komor 
tölgyek –, és most már eredj a dolgodra!

A szél azonban nem ment. Tépni, szag-
gatni kezdte az erdőt. Ágakat tört le, felka-
varta az avart, fészkeket sodort a földre és 
tébolyult haraggal kavargott a fák között. 
Az öreg tölgyek csak mosolyogtak, de mo-
solygott a fenyves, a bükkös is, sőt még a 
gyertyánok is mosolyogtak.

– Ne erőlködj szelecske, vagy hozzál se-
gítséget...

– Hát majd hozok – lihegte a szél – majd 
hozok, de azt megsiratjátok! És elrepült a 
falu felé.

Ekkor már este kezdett lenni. A házakból 
kivillant a vacsoratüzek meleg ragyogása, 
a kertekben álmosan sóhajtottak a fák, a 
kasokban öreg meséket zsongtak a méhek, 
s az emberek szemére úgy szállt az álom, 
mint a fáradt madár. De nem sokáig tudtak 
aludni, mert megzörrent az ablak, megpat-
tant az ajtó, s odakint különös mély hangon 
beszélni kezdett a szél:

– Mennyi fa, mennyi fa, mennyi pénz... 
Az erdő csak van, de semmi haszna. Ott a 
tölgy, ott a bükk, ott a fenyő. Csak le kell 
vágni. Mennyi pénz...

Az emberek megfordultak az ágyban és 
aludni akartak. A szél azonban lágyan do-
rombolt tovább, hízelkedve, mint a macska.

– Az asszonynak selyemkendő, a gyerek-
nek meleg csizma... bizony, meleg csizma... 
Lovacskáknak új szerszám, házacskának 
új tető... (...)

Ezen az éjszakán alig aludt a falu. Az 
emberek felültek az ágyban és számoltak. 
Aztán kimentek a pajtába és élesíteni kezd-
ték a fejszéket, az asszonyok pedig tüzet 
raktak, hogy kora hajnalban kész legyen a 
reggeli. Szikrázott a köszörűkő a pajtában, 
sziszegve élesedett a fejsze, és pattogott 
a tűz a konyhában. A kémények füstölni 
kezdtek, s a lenge kék füst kiszállt az erdő-
re, mint a haldokló ágak utolsó üzenete. A 
fák megborzongtak. Néma volt a füst, még-
is mondott valamit, átlátszó, mégis valami 
rémséget lehetett benne látni. A földön kú-
szott először és megölelte a csalitokat, az-
tán felszállt a vén tölgyek koronájába, s ott 
lengett sokáig, mint a gyászfátyol. (...)

Ekkor kelt fel a nap, s első sugarai ijedten 
csillantak meg a fényes fejszéken.

– Eljött ez a reggel is – susogták a töl-
gyek –, búcsúzzunk!

– Búcsúzzunk – fuvolázta sírva a sárga-
rigó, énekelt a csíz, búgott a galamb, vijjo-
gott az ölyv, kurrogott a gerle, károgott a 
varjú –, búcsúzzunk!

És a napban fürdő erdőn még egyszer 
végigszállt a dal; megsimogatta a fákat, 
megáldotta a fészkeket, és sírva zengett 
végig a tájon, mint a temetési ének. Aztán 
elhallgatott hirtelen, mert lecsapott az első 
fejsze, és mint maga a romboló ostoba pa-
rancs azt kiáltotta: – Csend!

Csend lett. A madarak elszálltak, a gom-
bák elfonnyadtak, a virágok elhervadtak, 
csak a fejsze beszélt buta kegyetlenséggel, 
és fák szakadtak el a földtől, nagyot kiáltva 
utolsó fájdalmukban. Fogyott az erdő, egy-
re fogyott, de a faluban csillogott a sok se-
lyemkendő, nyikorogtak az új csizmák, ne-
vettek az új cseréptetők, és az emberek azt 
mondták: ez okos dolog volt. Éjszakánként 
pedig sziszegve járt a szél az összeroncsolt 
erdő felett.

– Azt mondtad erdő, hogy hozzak segít-
séget, hát hoztam... Nem válaszolsz? Nincs 
hangod, erdő?

– Neked se lesz nemsokára – sóhajtott 
egy vén tölgy, melyet csak azért hagytak 
meg az emberek, mert nehéz lett volna ki-
vágni –, néma leszel, mint az átok, de le-
gyél is!

A szél gonoszul sziszegett, de zúgni nem 
tudott már, suhogni sem tudott már, és 
orgonáló szép hangját mintha elvesztette 
volna. De ezzel most nem törődött. Dagadt 
mellében a bosszú édessége omlott szét, 
és másra nem gondolt. Leszállt a völgybe, 
hogy eldicsekedjék a pataknak, de a patak 
helyén csak egy kis ér folydogált, és pitye-
regve verte magát a kövek között.

– Hova lettél, drága erdőm? Hova lettél, 
édes erdőm?

– Mit nyavalyogsz itt? – akart kiáltani a 
szél, de csak rekedt huhogás lett belőle. – A 
forrás ugyan kiapadt, de hozok neked esőt, 
amennyit csak akarsz.

– Ó, ostoba szél, gonosz szél! Ó, gyaláza-
tos szél, buta szél, mit csináltál?! A halacs-
kák elpusztultak, a békák elvándoroltak, a 
vízililiom elhervadt. A pásztor nem tudott 
belőlem itatni, a vándor nem tudott felfris-
sülni, a fűzek elszáradnak, és meghalok én 
magam is.

– Holnap tele leszel! – ígérte suttogva 
a szél, mert már nem volt hangja semmi. 
Eddig az erdő zúgott helyette, és a vén 
tölgyek ordították el haragját, de nem volt 
már erdő, nem volt semmi, ami kiáltott vol-
na helyette. De másnapra mégis meghozta 
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a felhőket. Nehéz, haragos, fekete felhők 
voltak. Dörgő égi hullámok, melyeket ne-
hezen hajtott a szél.

– Megálljatok! – parancsolta, amikor a 
patak fölé értek. – Megálljatok!

– Minek? – ágaskodott fel egy fekete 
szörny. – Minek? Nincs erdő, kopár ez a 
hegyoldal, nem érdemes.

– Parancsolom! – akarta ordítani a szél, 
de nem volt már hangja, és a felhők elgo-
molyogtak más vidékre.

Így azután a patak kiszáradt, a völgy 
selymes rétje nem termett, csak sást, és 
az emberek kútból öntözték kis kertjüket, 
hogy legalább ott teremjen valami. De a 
kutakból is kiapadt a víz; az asszonyok fe-
jén megfakult a selyemkendő és a kiscsiz-
mák sem kopogtak olyan hetykén, mint az-
előtt. A piros hátú zsindelytetőket belepte a 
moha, a jószág éhesen bőgött az istállóban, 
és az emberek szomorúan azt mondták: mi 
lesz velünk? A felhők magasan szálltak, a 
kopár hegyoldal melege szinte ellökte őket, 
és némán, erőtlenül, szomorúam ballagott 
utánuk a szél.

– Hol a hangod, szél? – ingott fel a meg-
maradt pár vén fa. – Hol az erőd, szél?

De a szél nem válaszolt, mert már nem 
volt semmi hangja. És akkor éjjel – nem 
látta senki, csak a csillagok – visszalopó-
dzott a szél, és halkan megzendült az öreg 
fák koronájában.

– Béküljünk ki – suttogta –, béküljünk 
ki, erdő!

– Nem vagyunk már erdő – zsongtak a 
fák –, csak emlék vagyunk.

– Jóváteszek mindent – suttogta a szél.
– Tedd jóvá!
– Akkor a régi lesz minden?
– Akkor a régi lesz minden.
Elsuhant a szél, és a vén fák nyújtózkod-

va kitárták karjukat. – Talán lesz valami – 
suttogták.

A szél pedig megkopogtatta az ablako-
kat, és megpattantotta az ajtókat.

– Nincs erdő – búgott a kéményben –, 
nincs eső...

Az emberek felébredtek, aztán megfor-
dultak, tovább akartak aludni.

– Nincs patak, nincs virágos rét, nincs 
selyemkendő és nincs pénz se.

Erre már az emberek újra kinyitották a 
szemüket. – Bizony nincs – gondolták. – 
De miért nincs? A szél jajgatva dúdolt a 
kéményben:

– Nincs legelő, nincs tej, és nincsenek 
kis csizmák: mert nincs erdő, mert nincs 
erdő.

Az emberek számolni kezdtek. Egy év, 
két év ... igaz, azóta van a sok baj, mióta 
nincs erdő, s most már nem mondták, hogy 

okos dolog volt az erdőt kivágni; csak néz-
tek a sötétségbe, és hallgatták, mond-e még 
valamit a szél, de a szél már nem mondott 
semmit. Kilendült a kopár domboldalakra, 
és megült a vén hagyásfák koronájában.

– Én már elhintettem a magot, hintsétek 
ti is...

És amikor a nap felkelt, csillogó kapá-
kon csúsztak el első sugarai, egy locsogó 
szarka csicseregve vitte meg a hírt az erdei 
népnek.

– Cserr! – kiáltotta. – Halljátok? Ültetik 
az erdőt.

A bagoly álmosan hunyorgott az idegen 
erdő odvában.

– Beszélj értelmesen! Ki ülteti és hol?
– Az ember, az ember; amit kivágott.
– Majd megnézem magam is, te össze-

vissza cserregsz minden ostobaságot.

Amikor leszállt az est, a bagoly 
elimbolyodott a vén tölgyhöz.

– Igaz?
– Igaz. Most várom a szelet, hogy miró-

lunk is lerázza a makkot. Nem tudom, hol 
csavarog.

– Itt vagyok, itt vagyok – zendült meg a 
szél, – Nem akartam üres kézzel jönni. A 
régi barátságot meg kell ünnepelni... ma, 
felhőcskék... – szólt bátran – csak szép las-
san...

A régi avar halkan kopogni kezdett, mert 
eleredt az eső; a szél megrázta a fákat, hul-
lott a makk, suhogtak a megmaradt fák, 
itta a hegyoldal a vizet, életre ébredtek a 
csírák, és a völgyben csattogva énekelt a 
patak. Csak a bagoly ült mogorván az öreg 
tölgy hóna alatt.

– Elázom, elázom, és megint náthás le-
szek.

– Vén bagoly, vén bagoly – suttogta a 
tölgy – hát elfeledted már a régi odvad?

A bagoly szégyenkezve bújt régi kuckó-
jába, – öreg vagyok már és feledékeny, de 

most már minden jó lesz ... Érzem, hogy 
minden jó lesz.

De erre már nem válaszolt senki. A fel-
hők alacsonyan jártak. A sötétben a juhar 
szárnyas kis magja kerengett, a holt gyö-
kerek felébredtek és megfogódzkodtak újra 
a földben. A fák némán álltak, és koroná-
jukban békén aludt a szél. Nem mozdult 
semmi, csak az Idő ballagott időtlen útján 
a végtelenségnek, maga mögött hagyva a 
perceket, napokat, éveket. Újra nőttek a 
fák, virágzott a rét, zsongott az erdő. Visz-
szajött a sárgarigó aranyfuvolájával, visz-
szajött a pinty ezüstciterájával, nevetett a 
falu száz csillogó ablakszeme, nevettek az 
emberek téli estéken, amikor mindent beta-
kart a hó, és békésen pipáltak a kémények, 
mert az erdő úgyis adott, amit adhatott.

Jöttek az évek, mentek az évek.

A patakban halak villogtak, tavasszal a 
békák hangversenyeztek, és nyáron álmo-
dozva bólongatott partján a sárga vízili-
liom. Ha kellett, a szél meghozta az esőt 
– amit megtartott az erdő –, és ha kellett 
megszárította a madarak tollát, őzek hátát, 
rókák szőrét. A mókusok újra fenyőtobo-
zokkal játszottak, s ha a vén róka arra va-
dászott, az orrára ejtették.

Az öreg anyaróka éppen a baglyokhoz 
akart menni tanácsért, mert szülés előtt 
volt, amikor orrára esett a fenyőtoboz. 
Nagy hasát már a földön húzta, és bánato-
san nézett fel a fára.

– Nem szégyellitek magatokat? Tekin-
tettel lehetnétek állapotomra... – és fej-
csóválva tovább ballagott. Fiaira gondolt, 
akik lesznek, és talán nem is hallotta, hogy 
körülötte ezer hangon felnevet az erdő. Az 
élet és a szépség, az erdő és a jóság nevetett 
körülötte, szállt a dal, orgonált a megbékélt 
szél, a harangvirágok megkondultak, mint-
ha az egész világot hívták volna az erdei 
csend és béke ünnepére.
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Átadták 
a Spektív-díjakat
Március 24-én a járványügyi előírások szi-

gorú betartása mellett adták át Csongrád-Csa-
nád megyében „a Spektív-díjat, mellyel azokat 
a vadásztársaságokat, vadászatra jogosultakat 
jutalmazzák, melyek a legjobban teljesítettek 
őzbak kilövésben…

Ebben az évben az eltérő vadgazdálkodási 
viszonyok, körülmények miatt mindkét megyei 
tájegység – ebből a szempontból a Tisza osztja 
ketté Csongrád-Csanádot – képviselőinek osz-
tottak szakmai elismerést, Spektív-díjat.” Az 
egyiket a szegvári Kurca-szegi Vadásztársaság 
hivatásos vadásza, Szabó György, a másikat 
a Balástyai Földtulajdonosok Vadásztársasá-
ga részéről Csányi András érdemelte ki, elért 
eredményeik alapján. 

„A Spektív egyébként olyan nagy teljesítmé-
nyű távcső, mellyel hihetetlen nagy távolságból 
figyelhetők, bírálhatók és állapíthatók meg – 
életterük zavarása nélkül – az állatok, például 
az őzbakok genetikai állománya, trófeájának 
nagysága, értéke és az életkora”...

 Forrás: www.delmagyar.hu 
/foto: Karnok Csaba

Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és 
eredményes vadgazdálkodást, jó egészséget 
kívánunk!

Új elnöke van a 
szegvári fociklubnak

2021. március 17-én az FC Szegvár Sport-
egyesület rendkívüli közgyűlést tartott a sport-
pályán.

Szűcs László elnök köszöntötte az össze-
gyűlteket, majd elmondta, hogy a vezetőséggel 

megbeszélték, hogy a mostani munkája mellett 
nem tud olyan aktívan részt venni a munkában, 
mint kellene, nem férnek bele az elnöki tiszt-
séggel járó feladatok, ezért lemond tisztségéről 
és az elnöki tagságáról.

A közgyűlés megköszönte Szűcs László el-
nöki munkáját és tudomásul vette a lemondást. 
Szűcs László továbbra is karban tartja a pályát, 
öltözőt, illetve az U14-es csapat edzője marad, 
valamint a felnőtt csapat játékosa is, nem sza-
kad el a szegvári futballtól.

Ezen a közgyűlésen az egyesület megválasz-
totta új elnökét, Kanalas Róbert személyében. 
Alelnöknek újraválasztották Marsovszki Dá-
nielt, a másik alelnök Pöszmet Zsolt lett, így 
az elkövetkezendő 5 évben ők fogják alkotni a 
vezetőséget. Megbízásuk 2026. március 17-én 
fog lejárni.

Kanalas Róbert megköszönte a közgyűlés-
nek a bizalmat. Ismert, hogy a vírushelyzet 
sok nehézséget okozott, de a felnőtt csapatunk 
mindent megtesz a lehető legjobb helyezés 
megszerzéséért. Külön kiemelte Bagi Endre 
edző önzetlen munkáját, illetve a játékosok 
törhetetlen lendületét. Néhány szót mondott 
a jövőbeli tervekről. Céljaik között szerepel a 
pálya felújítása, a létesítmény korszerűsítése. 
A sportpálya világítását szeretnék létrehozni, 
hogy télen ne kelljen vidékre járni edzésre. 
Az önkormányzat segítségével mindenképp 
pályáznak ezek megvalósítására, ha lesz lehe-
tőségük. Szeretnének az U14-es csapat mellett 
minél több utánpótlás csapatot létrehozni, ver-
senyeztetni. A tavaly sikeresen lebonyolított 
sportbálat megszervezik, ha a vírushelyzet 
engedi. Köszönettel tartozik Szegvár lakossá-
gának és minden támogatónak.

Hajrá Szegvár!
Forrás: szegvaronline

Focicsapatunk 
mérkőzései, 
eredményei

Csongrád-Csanád Megyei III. osztály

17. forduló
Szegvár – Zsombó 8 – 0
Gólszerzők: Bihari Dániel, Puha Krisztián 
György, Piti János Zoltán (2), Bihari Tamás, 
Józsa Dániel (2), Bereczki Bence

19. forduló
Szegvár – Ruzsa 6 – 1
Gólszerzők: Rácz Zoltán, Nana Roland, Bihari 
Dániel, Józsa Dániel, Piti János Zoltán, Janó 
László

20. forduló
Bordány – Szegvár 0 – 3
Gólszerzők: Nana Roland (2), Bagi Endre

21. forduló
Szegvár – Baks 1 – 0
Góllövő: Nana Roland

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, 
mérkőzései

11. forduló
Szegvár (3229)– Salgótarján (3051) 7 – 1
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabó Gábor, 
Zsibók Zoltán, Rácz Róbert, Rácz József

Ifjúságiak
Szegvár (1021)– Salgótarján (0) 4 – 0
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

12. forduló
Szegvár (3226) – Gyula (3033) 8 – 0
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Rácz Róbert, Zsibók 
Zoltán, Puskás Bence, Márton János (Fuvó Mi-
lán), Rácz József

Ifjúságiak
Szegvár (1035) – Gyula (969) 4 – 0
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

13. forduló
Bátonyterenye (3148) – Szegvár (3385) 2 – 6
Pontszerzők: Rácz Róbert, Szabó Gábor, Pus-
kás Bence, Márton János

Ifjúságiak:
Bátonyterenye (924) – Szegvár (1131) 0 – 4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

A felnőtt bajnokság állása
1. Szegvári Tekézők SE  23 pont 
2. DYNAMO Sport Club.  19 pont
3. Szolnoki MÁV SE  18 pont
4. BKV Előre SC   15 pont
5. SALGÓZD TK  12 pont
6. Vilati Eger SE  11 pont
7. Gyulai SE DIG-BUILD  11 pont
8. NKM Gáz SE  9 pont
9. Bátonyterenyei TK  8 pont
10. CHINOIN SC  7 pont
11. Szanki OBSE  5 pont

Ifjúsági bajnokság állása

1. Szegvári Tekézők SE  22 pont
2. Gyulai SE DIG-BUILD  20 pont
3. BKV Előre SC  16 pont
4. Szanki OBSE  14 pont
5. CHINOIN SC  12 pont
6. Vilati Eger SE  11 pont
7. DYNAMO Sport Club  11 pont
8. Bátonyterenyei TK  10 pont
9. SALGÓZD TK  8 pont
10. Szolnoki MÁV SE  8 pont
11. NKM Gáz SE  6 pont
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