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Megemlékezés
„Egy szál virág, egy gyertyaláng, 
egy fénykép, amiről mosolyogsz ránk. 
Emléked örökké itt marad, míg élünk, 
te velünk maradsz.”
„Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk 
téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston György

halálának 4. évfordulóján.

Szerető felesége, 
gyermekei és unokái

Köszönetnyilvánítás
„Életünk egén fénylő csillag voltál,
itt hagytál bennünket,
még csak nem is szóltál.
Most, hogy már kialudt
az az áldott fényed,
pótolhatatlan lesz 
a Te drága lényed.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk,

Nóbik László
temetésén megjelentek, utolsó útjára 

elkísérték, sírjára virágot, koszo-
rút helyeztek, mély fájdalmunkban 

osztoztak.
Gyászoló családja

Megemlékezés
„Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát,
ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol ő van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig,
könnyes szemmel emlékezünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bárány Mihályné
szül. Mészáros Erzsébet

halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja

LAPZÁRTA
2021. május 31. (hétfő)  

17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az új-
ságot és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
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. április

(Összeállította: 
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: nincs adatunk
Házasságkötés: nem volt.
Halálesetek: Berezvai Jánosné Pataki 

Mária, Kontra u. 103. (72 éves); Debrecze-
ni Antal, Köztársaság u. 3. (67 éves); Nóbik 
László, Mindszenti u. 104. (64 éves); Pus-
kás József, Ménes u. 36. (64 éves); Majzik 
Flórián Mátyásné Vigh Erzsébet, Batthyá-
ny u. 16. (70 éves).

Áprily Lajos: 
Két út

Októberi tarka fák közt
hegyvidéken vitt az utam
s áldott testű ifjú asszony
lassan szembe jött velem.
Jött a völgy felöl pihegve,
arca meggyulladt a szélben.

Így vitt engem is, mesélte,
hegy felé az én anyám.
Vitt a hűlő postaréten
szívdobogva nagyanyámhoz
(régi tornyú városvégen
házikóban éldegélt,
télre gondolt, téli fára,
unokára és halálra
s várva-várta jöttömet).
Útra súlyos testű voltam,
neki mégis könnyű voltam,
mert örömmel hordozott.

Vitt az őszben nagyanyámhoz,
hegyre-forradt házikóba,
míg november meghozott.

Istenem, be furcsa most így:
völgy felé a tarka fák közt
holt anyámat én viszem.
Viszem őszben és havakban,
viszem halkan és titokban:
őt se lássa senki sem.

Istenem, be kicsi test volt,
súly alig volt két karomnak,
s most mint vén, zuhant harangnak,
mélybehúzó súlya van.
Jött a hóhozó november,
ő világra hozta testem,
én megszülni nem fogom.
Harangsúlyú kicsi testét
hordozom, csak hordozom.
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Halfogási tilalom
Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 194/2021. 
(IV.26.) Kormányrendelet hatályba lépé-
sét követően, 2021. május 3-tól a védett-
ségi igazolvánnyal rendelkezők – illetve 
a velük érkező 18 év alattiak – ismét lá-
togathatják intézményünket.

A védettségi igazolvánnyal nem rendel-
kezőknek, illetve az egyedül érkező, 18 
év alatti fi ataloknak továbbra is biztosít-
juk Könyvtárpont szolgáltatásunkat.

SZEKMI

Fajlagos halfogási tilalom
Április 15-től május 31-ig tilos a garda, a 

domolykó, a jászkeszeg, a szilvaorrú keszeg, a 
paduc és a márna horgászata.

A garda (Pelecus cultratus) fajlagos halfogá-
si tilalmi időn kívül 20 cm-es méretkorlátozás 
mellett fogható, melyből napi szinten maxi-
mum 10 kg fogható.

A domolykó (Squalius cephalus) fajlagos 
halfogási tilalmi időn kívül 25 cm-es méret-
korlátozás mellett fogható, melyből napi szin-
ten maximum 3 kg fogható.

A jászkeszeg (Leuciscus idus) fajlagos hal-
fogási tilalmi időn kívül 20 cm-es méretkor-
látozás mellett fogható, melyből napi szinten 
maximum 10 kg fogható.

A szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) fajlagos 
halfogási tilalmi időn kívül 20 cm-es méretkor-
látozás mellett fogható, melyből napi szinten 
maximum 10 kg fogható.

A paduc (Chondrostoma nasus) fajlagos hal-
fogási tilalmi időn kívül 20 cm-es méretkor-
látozás mellett fogható, melyből napi szinten 
maximum 10 kg fogható.

A márna (Barbus barbus) fajlagos halfogá-
si tilalmi időn kívül 40 cm-es méretkorlátozás 
mellett fogható, melyből napi szinten maxi-
mum 3 darab fogható.

Május 3-tól május 31-ig tilos a ponty, május 
3-tól július 15-ig pedig a compó és a harcsa 
horgászata.

A ponty (cyprinus carpio) fajlagos halfogá-
si tilalmi időn kívül 30 cm-es méretkorlátozás 
mellett fogható, melyből napi szinten maxi-
mum 3 darab fogható.

Figyelem: a szegvári horgász egyesület víz-
területein a 60 cm-nél nagyobb pontyot vissza 
kell helyezni a vízbe! 

A compó (tinca tinca) fajlagos halfogási ti-
lalmi időn kívül 25 cm-es méretkorlátozás mel-
lett fogható, melyből napi szinten maximum 3 
darab fogható.

A harcsa (silurus glanis) fajlagos halfogási 
tilalmi időn kívül 60 cm-es, míg fajlagos ti-
lalom alatt 100 cm-es méretkorlátozás mellett 
fogható, melyből napi szinten maximum 3 da-
rab fogható.

Figyelem: a szegvári horgász egyesület víz-
területein ragadozó halból max. 20 db tartható 
meg éves szinten!

Forrás: Szegvári Horgász Egyesület 
facebook oldala
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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 használha-
tó!

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:
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. 
Az ügyfelek a portán keresztül az előcsarnok-
ban találkozhatnak az ügyintézőkkel.

Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00

Hasznos tudnivalók!
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 Szolgá-
lat 
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 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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési ház földszintjén

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
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

HUNOR COOP Újfalusi ABC nyitva tartása
Hétfőtől – szombatig 5.30-20.00 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:

május 19-én.

A zöldhulladék gyűjtés 
május 19-én.
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Szemetet szedtek a szegvári önkéntesek
A mi kis falunk is összefogott

Negyven zsák szemetet szedett össze 
két és fél kilométeren, három óra alatt 
egy önkéntes csapat a kórógyszentgyörgyi 
Szegvár táblától a település központi Coop 
üzletéig haladva a közelmúltban. 

Csaknem húszan, helybeliek csatlakoztak 
a civil kezdeményezéshez. Horváth Kata, 
az ötletgazdák egyike boldogan mesélte, 
egyetlen szóra érkeztek a szorgos jelentke-
zők, vállalkozók, és a polgármester is támo-
gatta őket. A környezet védelme sokaknak 
fontos, és azt reméli, a megdöbbentő meny-
nyiség intő példa lehet a szemetelőknek.

Április végére újabb megmozdulást ter-
veznek, még többek bevonásával. Hozzá-
tette: a szétdobált hulladék tavasszal külö-
nösen csúf látvány, ez volt tehát az a pont, 
amikor mindenképp szeretett volna tenni 
valamit. A szemétszedés ötlete családjá-
ban már korábban felvetődött. Eredetileg 
a 7 és 14 év közötti iskolásokat mozgatták 
volna meg a figyelemfelkeltő akcióval, a 
járványügyi korlátozások miatt azonban 
ez most elmaradt.

A szegvári csapat a negyven zsákot a 
helyi hulladékkezelőhöz szállította. Az 
önkéntes akcióval egyúttal csatlakoztak 
az Aktív Magyarország Tavaszi Nagy-
takarítás programjához. Az országos 
felhívás a természet tavaszi megtisztítá-
sára buzdít, és a hulladékszedésről ké-
szült fotókat várják a közösségi felüle-
teken az „aktívmagyarország”, illetve a 
„tavaszinagytakarítás” megjelölésekkel, 
hogy minél gyorsabban terjedjen a moz-
galom.

Forrás: delmagyar.hu/T.Sz.
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A megfejtéseket – e-mailben vagy levélben – a szerkesztőségbe várjuk.
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EGY HÓNAP – HAT KÉRDÉS – HAT HÓNAPON KERESZTÜL
Bűnmegelőzési játékra hív a Szentesi Rendőrkapitányság.

Folytatódik az 5+1 bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdéssorozat, melyre a helyes válaszokat 
a pengoe@csongrad.police.hu e-mail címre kérjük beküldeni. 

A 6. hónap végén a helyes megfejtők között különböző vagyonvédelemmel kapcsolatos 
ajándéktárgyakat sorsolunk ki. 

II. hónap:

1. Mit jelent az, hogy valaki „kocka”?

a) Számítógépfüggő, számítógép szaki.
b) Maradi, szemellenzős.
c) Nehezen kezelhető, rugalmatlan ember.

2. Mi az a spam?

a) Kéretlen digitális reklámanyag, internetes szemét.
b) Fizetett hirdetés.    
c) Letölthető kép.

3. Mit jelent az, hogy like-ol?

a) Elárul.
b) Tetszést nyilvánít pl. egy közösségi oldalon.
c) Beleszeret valakibe.

4. Aki interneten keresztül ismerkedik meg valakivel,

a) nyugodtan találkozhat vele személyesen is, hiszen a beszélgetésekből már minden információt tud róla.
b) minden esetben legyen óvatos, hiszen nem tudhatja, kivel ismerkedett meg valójában. 
c) a személyes találkozás előtt mindenképpen küldjön magáról egy újonnan készült fényképet, hogy könnyen 
felismerje a másik fél.

5. Büntetendő cselekmény-e az internetes zaklatás?

a) Nem, interneten keresztül nem lehet bűncselekményt megvalósítani.
b) Igen, bűncselekmény.
c) Igen, szabálysértés.

5+1. Keresse meg a mondat helyes befejezését! A közösségi oldalakon …

a) érdemes minél több személyes adatot megosztani, hogy minél több ismerősöd legyen
b) célszerű sok fényképet közzétenni, hogy növeljük a látogatottságot
c) nem árt, ha mindenki tudja, hogy hol vagy és mit csinálsz
d) helyes, ha kétszer is átgondoljuk, hogy mit teszünk közzé
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HIT VILÁG
Liturgikus naptár – 

2021. május
Május 11. Boldog Salkaházi Sára
Salkaházi Sárára emlékezünk liturgikus 

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

Május 16. Urunk mennybemenetele
A húsvét utáni 40. napon ünnepli az Egyház, 

az V. század óta, Urunk mennybemenetelének 
napját.

Május 22. Szent Rita
A „lehetetlen” ügyekben, reménytelen hely-

zetekben segítő Casciai Szent Ritára emléke-
zünk liturgikus emléknapján.

Május 23. Pünkösd ünnepe
Pünkösd a húsvéti idő lezárása, húsvét után a 

legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény 
ünnep. Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ün-
nepe. Pünkösd tulajdonképpen a feltámadás 
ragyogását adja tovább, azt teszi foghatóvá, 
megtapasztalhatóvá.

Május 24. Szűz Mária az Egyház anyja
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 

2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz 
Máriának, az Egyház Anyjának kötelező em-
léknapját, melyet pünkösdhétfőn ünnepelünk a 
liturgiában.

Május 26. Néri Szent Fülöp
A fiatalok és a reumás betegek védőszentjé-

re emlékezünk liturgikus emléknapján, május 
26-án.

Május 27. A mi Urunk, Jézus Krisztus, az 
örök főpap

XVI. Benedek pápa kívánságának eleget 
téve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregá-
ció 2012-ben rendelte el Jézus Krisztus örök 
főpapságának ünnepét, a pünkösdöt követő 
első csütörtökön.

Május 30. Szentháromság ünnepe
A Pünkösd utáni első évközi vasárnap a 

Szentháromság vasárnapja. Miután az üd-
vösség történetének eseményeit megünne-
peltük, mintegy összefoglalóul hitünk leg-
szentebb misztériumát ünnepeljük ezen a 
napon.

Június 6. Úrnapja
Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vé-

rének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni 
csütörtökön, Magyarországon a következő va-
sárnapon tartott főünnep.

Június 11. Jézus Szíve ünnepe – Szent Bar-
nabás apostol

Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette 
ki az egész Egyházra. Jézus szívének tisztele-
te dogmatikailag a Szentíráson alapul: Jézus 
kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet 
szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepel-
jük. – Szent Barnabás apostolra emlékezünk 
liturgikus emléknapján. Nevének jelentése: a 
vigasztalás fia.

Június 12. A Boldogságos Szűz Mária Szep-
lőtelen Szíve

Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe 
arra hív bennünket, hogy példája nyomán mi is 
egyre mélyebben tárjuk fel szívünket az Isten 
előtt. Ezt az emléknapot Jézus Szentséges Szí-
vének főünnepe után tartja az Egyház.

Forrás: Magyar Kurír

Május 1. vasárnapja – 
Anyák napja

Ferenc pápa az anyákról

„A családban ott van az anya. Minden egyes 
ember az anyjának köszönheti az életét, és 
ugyancsak neki köszönheti élete következő 
időszakát, emberi és lelki alakulását. Az anyát, 
jóllehet jelképesen felettébb magasztalják – 
mennyi szép verset, mennyi szép dolgot mon-
danak róluk költői képekkel –, mégis kevéssé 
veszik figyelembe szerepét a társadalomban. 
Sőt gyakran kihasználják az anyák készsé-
gét, akik feláldozzák magukat gyermekeikért, 
csakhogy „takarékoskodjanak” a szociális ki-
adásokon.

Megesik keresztény környezetben is, hogy 
az anyákat nem megfelelően kezelik, és nem-
igen hallgatják meg őket.

Az egyház életének középpontjában mégis 
ott áll Jézus Anyja. Az anyáknak, akik készek 
feláldozni magukat gyermekeikért, és nem 
ritkán másokért is, nagyobb figyelmet kellene 
szentelni!”

„Az anyák a legerősebb ellenszerei az önző 
individualizmus elterjedésének. Az egyed, az 
individuum az, aki nem tud megosztani, az 
anyák ellenben szétosztják magukat, kezdve 
attól, hogy befogadnak egy gyermeket, hogy 
világra szüljék, és aztán felneveljék. Legin-
kább az anyák azok, akik gyűlölik a háborút, 
amely megöli gyermekeinket.”

„Egy anya nélküli világ embertelen világ 
lenne, mert a anyák mindig tanúságot tehet-
nek, még a legnehezebb pillanatokban is, a 
gyengédségről, az odaadásról, az erkölcsi 
erőről.”

„Az anyák egyúttal közvetítik a vallási élet 
legmélyebb értelmét: az imádságban, a vallá-
sos lelkület legelemibb gesztusaiban, amiket 
a gyermek elsajátít, bele van írva a hit érté-
ke az emberi létezésbe. Ez egy üzenet, amit 
a hívő anyák képesek átadni, mindenféle ma-
gyarázat nélkül is. Az majd később jön, de a 
hit sarja már itt van ezekben a legelső, értékes 
pillanatokban. Anyák nélkül nemcsak, hogy 
újabb hívők nem lennének, hanem maga a hit 
vesztené el egyszerű és mélységes melegét. 
Az egyház anya, a mi anyánk! Nem vagyunk 
árvák! Van anyánk! A Szűzanya, az egyház 
anyja a mi mamánk! Nem vagyunk árvák! 
Az egyház gyermekei vagyunk, a Szűzanya 
gyermekei vagyunk, anyáink gyermekei va-
gyunk.”

Forrás: Mária Rádió Magazin

II. János Pál pápa 
imája Máriához,  

mint a Reménység 
anyjához

Mária, Reménység Anyja, légy velünk!
Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük;
segíts tanúskodnunk Jézusról,
az egyetlen Üdvözítőről;
tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt,
befogadóvá a rászorulók iránt,
tégy az igazságosság megvalósítójává
és egy igazságosabb világ szenvedélyes építő-
ivé;
járj közben értünk,
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hogy úgy munkálkodjunk a történelemben,
hogy bizonyosak legyünk
az Atya tervének teljesedésében.

Az Új Világnak Hajnala, mutasd meg,
hogy a reménység anyja vagy,
és virrassz felettünk!

Virrassz az európai egyház fölött:
legyen az evangélium jó közvetítője;
legyen az igazi közösség helye;
teljesítse küldetését, mely arra szól,
hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja
a remény evangéliumát, 
mindenki békéjére és örömére.

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget
a harmadik évezredben!
Virrassz az összes keresztény fölött:
járják hűségesen az egység útját
a kontinens egyetértésének kovászaként;
virrassz a fiatalok fölött,
akik a jövendő reményei,
hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.

Virrassz a nemzetek vezetői fölött:
a közös ház építését tekintsék feladatuknak,
melyben megbecsülik
minden egyes ember méltóságát és jogait.
Mária, ajándékozd nekünk Jézust!
Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük!
ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye,
ő velünk és közöttünk él Egyházában.
Veled együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!” (Jel 
22,20)
A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szí-
vünkbe,
teremje meg az igazságosság és a béke gyümöl-
cseit!

Forrás: Szent II. János Pál pápa Ecclesia in 
Europa apostoli buzdítás 125. (Róma 2003)

Böjte Csaba atya 
üzenete 

2021. május 5-én
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki 

bennem marad, és én őbenne, az bő termést 
hoz…” Jn 15.1

Csodálattal tölt el Isten alázata! A szőlőtő-
ke táplálja a vesszőket és átengedi a szőlőfürt 
termésének örömét, dicsőségét a vesszőnek! A 
szülő, a pedagógus, a másokért fáradó ember 
megtapasztalhatja a tanítványait nevelő Krisz-
tus örömét és bátran mondhatja gyermekének: 
te vagy az én gyümölcsöm, és a te gyümölcsöd 
az én örömöm, büszkeségem! Ezért is a világ 
végén van az utolsó ítélet, mert a belőlünk sar-
jadó szőlővesszők halálunk után is teremnek, 
tovább élnek! Teremhetünk szép, értékes gyü-
mölcsöket, de a tőkéről leválva, gyökereinktől 
elszakadva, önzőn, meddőn hervadozva el is 
száradhatunk! 

A döntéseknek súlya van! Nagyszüleim már 
rég nincsenek ezen a földön, de hiszem, hogy 
azt a pohár vizet, mit én adok Isten nevében, 
azt Teremtőnk nem csak nekem, de az élet 
mellett döntő szüleimnek, munkájukat becsü-
lettel végző nagyszüleimnek és minden felme-
nőmnek megköszöni, akárcsak a nagyra növő 
gyermekeink jó tetteit nekünk! Próbálj meg 
így nézni gyermekedre, azokra, akik életedből, 
munkádból sarjadnak, lásd, hogy az ő gyümöl-
csük igazából belőled fakad, ezért is segítsd az 
utánunk jövő nemzedéket élni, nőni, gyümöl-
csöt teremni! 

A gyümölcsöt termő életerő, Isten drága 
ajándéka! A Szentírás Igéje, Megváltónk szent-
ségi Jelenléte, igazából a szőlőtőkének drága 
éltető ereje, a szőlőfürtök, az értékes gyümöl-
csök forrása életünkben! „Mondom nektek: Ha 
nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok 
a vérét, nem lesz élet bennetek.” Jn 6,53

Hogy adhatná Isten drága ajándékait, ha ne-
künk nincs időnk, alkalmunk azokat fogadni, 
átvenni?! Ezért szakítsunk időt akár csendben, 
egymagunkban, akár közösségben, de akár 
az interneten keresztül az árva gyermekekkel 
együtt imádkozva, Teremtő Istenünk áldott je-
lenlétének tudatos keresésére, megélésére! 

Állj meg és csodáld a szőlőtőkét, a szőlő-
műves mennyei Atyát, és fakadjon benned fel 
elemi erővel a vágy, akarj bő termést hozó sző-
lővessző lenni! 

Szeretettel, Csaba t.

Ferenc pápa 
pünkösdről

„Ma szenved a világ, sebeket hordoz. Sú-
lyosan sebzett világban élünk, mely szenved, 
különösen a legszegényebbekben, akiket el-
löktünk magunktól. Amikor minden emberi 
bizonyosság szertefoszlik, akkor a világnak 
szüksége van arra, hogy elvigyük neki Jézust. 
Szüksége van az evangéliumról szóló tanúság-
tételünkre, Jézus evangéliumára. Erre a tanú-
ságtételre pedig csak a Szentlélek erejében va-
gyunk képesek.

Rászorulunk arra, hogy a Lélek új szemet ad-
jon nekünk. Meg kell nyitnia elménket és szí-
vünket, hogy a jelennel és a jövővel a megtanult 
lecke birtokában tudjunk szembenézni: egyetlen 
emberiséget alkotunk! Nem üdvözülünk egy-
magunkban! Senki sem üdvözül egymagában! 
Senki! Szent Pál a Galatáknak írt levelében kije-
lenti: „Nincs többé zsidó és görög, nincs szolga 
és szabad, nincs férfi és nő, mert ti mindannyian 
egyek vagytok Krisztus Jézusban” (Gal 3,28). 
Egyetlen test vagyunk, melyet a Szentlélek ere-
je, a Jézus által megígért Lélekben való kereszt-
ség tart össze. Tudjuk ezt, tudtuk ezt, de a vi-
lágjárvány, melyen keresztülmegyünk, sokkal 
drámaibb módon megtapasztaltatta ezt velünk.

Egy új valóság felépítése a kötelességünk. 
Az Úr fogja ezt végbevinni, mi pedig együtt-
működhetünk vele: „Íme, újjáteremtek min-
dent” (Jel 21,5).

Amikor kijövünk majd ebből a világjárvány-
ból, már nem tehetjük azt, amit korábban tet-
tünk, és nem tehetjük úgy, ahogyan korábban 
tettük. Nem, minden más lesz!

Minden szenvedés hiábavaló lett volna, ha 
nem építünk együtt egy igazabb, igazságo-
sabb és keresztényibb társadalmat, nem szavak 
szintjén, hanem valójában; olyan valóságot, 
amely keresztény életvitelre vezet bennünket. 
Ha nem dolgozunk azon, hogy felszámoljuk a 
szegénység világjárványát abban az országban, 
ahol élünk, abban a városban, településen, ahol 
lakunk, akkor ez az időszak hasztalan volt.”

Forrás: Mária Rádió Magazin
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Móra Ferenc: 
Mire anyuka felébred

Az öreg templom mögött, amelyre a 
Mariskáék hálószobájának az ablakai 
néztek, piros orcáját fölütötte az őszi na-
pocska. Sugarával rávillantott a Mariska 
fehér arcára, s erre a cirógatásra a kis-
lány kinyitotta a szemét.

- Ejnye, napocska, de korán felébredtél 
ma! Hiszen tán még a kakas se kukoré-
kolt.

- Nagyon visított a szél, kiverte a sze-
memből az álmot - hunyorgott a napocs-
ka. - Magam is korállom még az időt. 
Mit szólsz hozzá, Mariska, nem szundí-
tanánk még egyet?

Azzal magára rántotta felhőpaplanát 
a napocska, s úgy alábújt egyszerre, 
hogy még csak egy szála se látszott ki az 
aranyhajának. Mariska azonban megdör-
zsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, 
mint a labda.

- Jaj, de csak lusta teremtés ez a na-
pocska! Nem elég neki az egész éjszaka, 
hanem még a nappalból is elvesz egy 
álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy 
az anyuskája, mint engem az enyém.

Mire felöltözködött, a kanárimadár is 
kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt 
az első dolga, hogy megveregette a kalit-
kája drótját.

- Kedves egészségedre az éjszakai 
nyugodalmat, gazdasszonykám! Üres, 
üres, üres, üres a kendermagos csésze!

- Hallgatsz, kis haszontalan! - sza-
ladt hozzá Mariska. - Ne fütyörészd föl 
anyukát, apukát. Mire anyuka felébred, 
akkorára meg akarom főzni a reggeli 
kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz 
abból a cukorból, ami a csésze fenekén 
marad.

A kanári csúfolódva pittyentette el ma-
gát:

- Köszönöm alássan, Marika kisasz-
szony! Nem kérek a főztjéből! Egye meg 
maga, kisasszony! Az lesz csak a híres 
kávé! Tudom, olyant a kanárikirály se 
evett még.

Mariska leborította a lármás kis ma-
darat egy törülközőkendővel, hadd gon-
dolja, hogy éjszaka van - maga meg ki-
suhant a konyhára. Hát a küszöbön csak 
hozzátörleszkedik ám a lábához a Kor-
mos cica.

- Szép jó reggelt, aranyos gazd-
asszonykám! Hogy aludtál, mit ál-
modtál, tündérszép Mariska? Hát az a 
kulcs minek abban a patyolat kezed-
ben? Tán egy kis tejecskét akarsz hoz-
ni az éléskamrából a szegény Kormos 
cicának?

- Várj a sorodra, Kormos cica! Mire 
anyuka fölébred, akkorára meg akarom 
főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a 
csésze fenekén marad.

Kormos cica olyan mérges lett, mint-
ha hetvenhét egeret szalajtott volna el 
egyszerre. Hegyes körmével haragosan 
karmizsálta az ajtófélfát.

- Miá, miá, miá! Alássan köszönöm 
szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa 
meg magának a kávéját. Ha ezután a kis-
asszony főzi a kávét, akkor én elbujdo-
som a háztól.

Hanem, úgy látszik, mégis meggon-
dolta a dolgot Kormos cica. Elvetette 
magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy 
készülődést.

- Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupi-
pőke! - kiáltott rá Mariskára, ahogy ez 
a tűzrevalót vékonyította. Mikor aztán 
vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta:

- Azt se tudod, híres, melyik a tejes-
lábas!

Ekkorára a Bogár kutya is besompoly-
gott a konyhába, s mindjárt rámordult a 
cicára:

- Csend legyen ott a sarokban, te ege-
rek pandúrja! Hát már hogyne tudná a 
mi kis gazdasszonyunk, hogy hol a te-
jeslábas! Még azt is tudja, hogy hol a Bo-
gár kutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, 
aranyos kis gazdasszonyom?

- Igaz, Bogárkám, igaz - simogatta 
Mariska az öreg kutyát -, te is megka-
pod a kenyeredet, ha tudsz szépen vá-
rakozni. Mire anyuka fölébred, akko-
rára meg akarom főzni a reggeli kávét. 
Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet 
is.

A Bogár úgy elvicsorította a száját, 
hogy minden foga kilátszott.

- Köszönöm szépen, én már nem va-
gyok éhes. Nem akarok megbetegedni 
a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál 
csak az előbb, Kormos komám?

- Azt, hogy ez a híres gazdasszony föl 
se tudja forralni a kávét - kötözködött a 
cica.

- Nini, elfutott a tej! - morgott a Bodri.
- Pű, még a szaga sem olyan jó ennek 

a kávénak, mint mikor a Mariska édes-
anyja főzi!

- A tejet is lekozmásította!
- Nem is a rózsás csészét kellene elő-

venni!
- Nem is azzal a kanállal szokták mer-

ni a tejet!
- Micsoda? Hát ez is kávé, Bogár bá-

tyám?
- Egye meg, aki főzte, Kormos pajtás. 

Rá se szeretek nézni.
- Ahol ni, még sót tesz bele porcukor 

helyett!
Mariska most már elvesztette a türel-

mét, s nagyot dobbantott volna a lábacs-
kájával, ha tudott volna.

- Elhallgassatok, haszontalan éhenkó-
rászok, mert mindjárt jóllakatlak a poro-
lópálcával! - kiáltotta nekipirulva, s ott-
hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette 
az ebédlőasztalt a szép csíkos abrosszal, 
bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel 
leste, mit szól majd anyuka, apuka az ő 
szakácskodásához.

Istenkém, hát mit szóltak volna, úgy 
összevissza csókolták szorgalmas kis-
lányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy 
apuka, mikor belekóstolt a kávéjába, 
elfintorította egy kicsit a száját, és azt 
akarta mondani: ejnye, de keserű ez a 
kávé - hanem ehelyett azt mondta:

- No, ilyen jó kávét még nem ittam éle-
temben!

- Jaj, hát még az enyim milyen édes! A 
csöppentett méz ehhez képest csupa sava-
nyúság! bizonyította anyuka. - Ami nem 
is csuda, mert Mariska az apuka kávéjába 
való cukrot is az anyukáéba hintette bele. 
A két gonosz állat volt az oka: annyit csú-
folódtak összevissza, hogy egészen bele-
zavarodott a kis gazdasszony.

De meg is lakoltak ám a csínytevésért. 
Nem kaptak a maradékból, mert nem ma-
radt maradék a csészék fenekén. Se egy 
cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.

Forrás:
 Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok
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Szegvár kvíz
1. Szegvári Mihály író eredeti neve

a, Bartucz Mihály
b, Maróthy Mihály
c, Marsovszky Mihály

2. Kórógy (Szent György) kiről vagy miről kapta a 
nevét?
a, Szent György nevű katonáról
b, Szent György tiszteletére emelt és szentelt kápol-

náról
c, Sárkányölő Szent Györgyről

3. Hol található Szegváron a régi elnevezésű „Ga-
tyaszár” utca?
a, Malom u.
b, Ménes u.
c, Móra F u.

4. Hol található a régi „Libalegelő” területe?
a, volt vásártér
b, Kontra rész
c, Sportpálya

5. Miről kapta a nevét a Dakutelep?
a, birkapásztorokról kapta
b, Egy itt lakó emberről, aki nagyon gazdag volt, 

de zsugori és gyakran járt rongyos ruhákban 
„dakuban”- birkabőrből készült bekecsben

c, Ezen a falurészen mindenki birkabekecsben járt

6. Ki volt az a híres ember, aki 1891-ben az un. 
Takács-Berkecz házban lakott?
a, Kossuth Lajos
b, Móricz Zsigmond
c, Munkácsy Mihály

7. A mai falumúzeumban épületében régen mit tá-
roltak?
a, homokot (árvíz miatt)
b, régi tárgyakat
c, Sót raktároztak

8. A jelenlegi vízmű területén régen mi műkö-
dött?
a, szikvíz üzem
b, gőzmalom
c, jéggyár

9. Hol található Szegváron a 30-as években épült 
ONCSA telep?
a, Réti telep
b, Kinizsi telep
c, Rákóczi utca-Táncsics utca vége

10. Mi volt a szerepe a Tino rompának?
a, ide mentették árvíz idején a jószágokat
b. Átjáró a gáton Csordajárásról a Tiszára
c. Szarvasmarha legelő

11. Malmi út miről kapta a nevét?
a, a Tiszán lévő malomba ezen az úton szállították 

a gabonát
b, a tanyai emberek ezen az úton vitték haza a lisz-

tet
c, Több malom is volt az út mellett

12. Tűzköves terület miről híres?
a, a falu ősi települési helye, gazdag régészeti lelő-

hellyel
b, kovakövet találtak
c, az alapítványról nevezték el!...

13. Mi a Lóré vasút?
a, Keskeny nyomtávolságú gazdasági vasút
b. Lovakat szállítottak egyik falu rétjéről a má-

sikra
c. Kizárólag személyeket szállító kisvonat

13 + 1 Mikor járt Kossuth Lajos Szegváron?
a, 1848. április 4.
b, 1848. augusztus 20
c. 1848. október 2.

Lapozza fel a Szegvár című könyvet, megkönnyíti a helyes válasz megtalálását.

Megfejtéseket a művelődési házba lehet leadni, 
vagy a következő e-mail címre elküldeni: banka.ekmi@gmail.com
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(Folytatás a 16. oldalon)

Méhek Napja
A méhek napját Magyarországon április 30-

án ünnepeljük. Ennek alkalmából rajz- és fotó-
pályázatot hirdetett a művelődési ház. A kiírás 
szerint 4 korcsoportban várták az alkotásokat. 
A rajzok, fotók ábrázolhatták a méhek jelentős 
szerepét, a méhfajokat, a beporzás folyamatát, 
vagy bármit, ami méhekkel kapcsolatos. 

A 38 beérkezett alkotásból válogattunk né-
hány érdekes pályamunkát.

Ajtai Jázmin

Kürti Lara

Szatmári Zille

Kovalcsik Rebeka

Németh Netta Panka

Hegedűs Ágota

Tűz Sándor

Rideg Kamilla Aténé

Holozsai Anna

Répás Dorina Ágnes

Krucsai Sándor Alex



13. oldal2021. május

Június első vasárnapja: 
Pedagógus Nap

Rónay György: 
Feketerigó

Odafenn a fenyőfa hegyén,
mindig a legtetején
fütyül a feketerigó,
fütyüli, hogy élni jó.

Már szinte az alkonyi égen,
fekete pont a bársony kékben:
mintha egy kotta fekete feje
hirtelen énekelni kezdene.

Vagy mintha a Tavasz keze írna
víg verset az égi papírra;
tintája az öröm, a remény:
mint gyöngy remeg a tolla hegyén.

Azután nem bírja tovább
a tulajdon gondolatát:
kis szíve boldog bódulatát,
s azt, hogy oly gyönyörű a világ:

Lecsöppen a csepp örömében,
s most ott ül a fenyőfa hegyén fenn,
mindig, mindig a legtetejében:
csepp öröm a világ tengerében,

amitől az egész Föld fényes,
amitől a világ színe szép lesz,
s az áttetsző alkonyi oldott
kékben a világ szíve boldog.

És habkönnyű lesz, aki hallja.
Visszhangzanak a szívek a dalra.
Hallod-e: tíz, húsz, száz, millió, millió!
Taníts meg örülni, feketerigó!

Az ünnep tiszteletére szemezgettünk A 
tanító öröksége című kötetből, melyet Vértes 
Judit szerkesztett édesapja Vértes Imre tanító 
naplójából:

A kinevezés
Tekintetességedet 1935. október 1-i hatály-

lyal kinevezem állami helyettes tanítóvá …
Nagy szó volt ez négyévi állástalanság után – 

igen, igen nagy szó. A kinevezés Hóman Bálint 
kultuszminiszter aláírásával – Szegvár-Tételhátra 
szólt. De ez sem ment ám simán! Egy egész „kis” 
kitérő után érkeztünk csak meg Szegvárra.

Bizony erősebben dobogott a szívem a ren-
desnél, amikor megláttam az álmosan nyúj-
tózkodó Alföldet, és a szerény vagyonunkkal 
megrakott szekérrel bedöcögtünk a központi 
iskola udvarába. A főépület előtt apró gyere-
kek álltak mezítláb, díszmagyarban. Kezük-
ben virág. Egy idősebb férfi, - kalapját izgatott 
örömmel szorongatva – szólt is hozzám:

- Kapuk és szívek nyíltak.
A falu várta a tanítót.
Először is megkerestem Schmidt Miklóst, a 

központi iskola és a környező tanyasi iskolák 
vezetőjét. Az első zuhanyt tőle kaptam: nem 
Tételhát az enyém. Igaz ugyan, hogy a kineve-
zésem oda szól… az egy nagyon szép új isko-
la, egy hold földdel, tanítói lakással… szóval, 
Klebelsberg iskola. Oda Késő Vincét helyez-
ték Zsigerhátról, engem „áttettek” Derekegy-
házára – mondta Schmidt igazgató egy szusz-
ra. Ők így szokták ezt, megoldani helyileg: a 
régieket mindig közelebb teszik Szegvárhoz, 
az újabbakat messzebb, a tanyákra.

- Meg azután ez a Késő Vince családos is… 
egy éves kisfia van… - fűzte tovább a magya-
rázó szálat.

De hiszen én is családos vagyok! Majdnem 
két hónapos a kis Szilveszter – gondoltam 
némi keserűséggel. Amúgy Schmidt igazgató-
tól – a későbbiekben csak segítséget, bátorítást 
és elismerést kaptam.

Menetrend „kőbe vésve”
Egy gyermekem sem hiányzott soha. Ilyen 

a tanya. Ilyen volt az iskola becsülete. Előfor-
dult, hogy aki közelebb lakott – különösen 
esőben, hóban – háton vagy ölben hozták el. 
Ha nagyon nagy „tappancsos-cuppogós” sár 
keserített bennünket, akkor kukoricakévékkel 
felraktuk az utat – ameddig csak lehetett. Ha 
meg túl keményre, göcsörtösre merevedett a 
szikes kocsiút – végigment rajta cement vagy 
vas úthengerével valaki, utána boronával el-
egyengetett, és máris jöhetett az autó. Persze 
csak Schmidt igazgatónak volt „járgánya”, a 
tanítónak csak kerékpárja meg kölcsönlova.

Mindenre gondoltunk: kézimunka órán ké-
szítettünk egy ártalmatlan fakést, az mindnek 

készenlétben állt a csizma szárába dugva. Ez-
zel kint levakarták a sarat, lemosták a csizmát 
és szép tisztán léptek be a tanterembe. Télen 
meg - főként messzebbről – felváltva szállítot-
ták kocsival vagy lovas szánnal őket.

A sorakozást és az ültetést Gajda Tamás 
intézte, aki nádpálca helyett a „jobb kezem” 
volt – ahogy az első napon megegyeztünk. A 
komoly, okos Gajda Tamás! Aki a nagy sze-
génységben minden házi és házkörüli munká-
ban segédkezett édesanyjának, aki vékonyka, 
beteges teremtés volt. Bevásárolt, súrolt, ke-
nyeret dagasztott, sarat tapasztott, ellátta az 
állatokat… és emellett az egyik legjobb tanu-
lóm lett.

- Felállni, sorakozó kettesével, nagyság sze-
rint! – mondta jobb kezem katonásan, minden 
áldott nap.

Baloldalon a lányok, jobb oldalon, az ablak 
felöl a fiúk ültek, osztályok és csoportok sze-
rint.

Nos, tanya ide, tanya oda – nem volt fő-
tantárgy és melléktantárgy. Minden tudo-
mányágazat főtantárggyá lépett elő. Kine-
veztem őket számtanból a tornáig, hit- és 
erkölcstantól a beszéd- és értelem gyakorlatig. 
Egyenrangúsítottam őket. Így aztán a tantár-
gyak jól érezték magukat, a gyerekek is, én 
is közöttük. Talán csak az ének volt kivétel, 
az valahogy melléktantárgy lehetett elődöm-
nél. A sok jó hangú gyerek nem tudta együtt 
énekelni a Himnuszt. Pedig a falon ott lógott 
– figyelmeztetőül – a Himnusz tábla. Szigorú-
an elhatároztam, megtanuljuk énekelni, több 
szólamban – még prózában is. Úgy is lett.

A táblára felírt egész napos pontos menet-
rend szerint kezdődhetett a komoly munka: 
félóra első osztály, félóra a második, és így to-
vább. A többiek feladata addig csendes foglal-
kozás, írásgyakorlás, térképmásolás, rajzolás, 
olvasásgyakorlás stb.

Így ment ez délig, tizenkettőtől kettőig 
ebédszünetet tartottunk. A déli menü abból 
állt, amit magukkal hoztak a gyerekek. Mi-
csoda finom falatnak számított a hajnalra 
kisült öklömnyi cipócska és a jó nagy karéj 
kenyér kockacukorral. A héjában főtt krump-
li meg melegítette a hidegtől elgémberedett 
tenyereket. És egyáltalán nem zavart senkit, 
ha vastagon fokhagyma-kolbászos-illatú lett 
a levegő. Arra mindenki nagyon vigyázott, 
hogy a pad nehogy zsíros legyen, mert azon 
– ebéd után kettőtől négyig még folytatódott 
a tanítás. A nap vége felé, amikor már söté-
tedni kezdett, több szólamban énekeltünk. De 
nagy gyönyörűség volt! Vagy az egyszeregyet 
mondtuk kórusban. Soha nem untuk. Tudom, 
lehet mellette is, ellene is érvelni. Egy biztos, 
ment a kis egyszeregy is meg a nagy is, mint 
a vízfolyás.
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Újra a Szuperliga közelében
Tekézőink hétről-hétre egyre jobb formába 

lendülnek. Túl vannak a 25 veretlen mérkőzé-
sen.

A mindig is összetartó, szinte baráti viszony-
ban lévő sportolók egyesületének sikereiről 
kérdezem a Szegvári Tekesport Egyesületének 
elnökét, Lukács Istvánné Emikét.

Köztudott ugyan, de mondjunk egy pár szót 
arról, hogyan kerültél a tekesport közelébe, 
aztán pedig az egyesület élére?

A férjem Lukács István, az egyesület elnök-
helyettese volt. Részt vett a 4 sávos tekepálya 
megépítésében, kezdeményezte annak létreho-
zását községünkben. Összetartotta a csapatot, 
jó tanácsokkal látta el a versenyzőket, mindig 
számíthattak rá a sporttársai. Sajnos fiatalon 
elhalálozott. 

2019-ben a tekések megkerestek, hogy fo-
gadjam el az elnöki tisztséget, s vigyem tovább 
a „stafétát”. Én megtiszteltetésnek vettem, s 
igent mondtam.

Évek óta az élvonalban, vagy a második vo-
nalban gurítanak a fiúk. A mérkőzések jegyző-
könyveit olvasva új neveket, illetve-régi új ne-
veket is olvashatunk. Hogyan alakult a csapat 
összetétele?

2011-ben Márton Jánost, 2017-ben Rácz Ró-
bertet átigazolták egy magasabb osztályban 
lévő csapathoz. Nekik ez kihívást jelentett, hi-
szen sokat tanulhattak Szuperligás társaiktól. 

2020 őszén visszajöttek a szegvári csapatba és 
azóta itt kamatoztatják a magasabb osztályban 
kapott tudásukat. Nagyon örülünk, hogy így dön-
töttek. A csapat visszaállt az eredeti kerékvágásba.

Az edző: Szabó Gábor. Az elnök Lukács Ist-
vánné /jómagam/, a helyettesek: Szabics Krisz-
tián és Rácz József. Az ifjúsági csapat tagjai: 
Fuvó Milán, Bereczki Zsolt, Gulyás Máté, 
Csillagkuti Ervin. A felnőtt csapat tagjai: 
Zsibók Zoltán, Szabics Krisztián, Rácz József, 
Márton János, Vígh Ferenc, Szabó Gábor, Rácz 
Róbert, Ohát Imre, Gila Sándor, Puskás Bence.

Milyen munkának köszönhető ez e remek 
eredmény? 

A két visszatérő játékossal erősödött a játé-
koskeret. Az ütött fa is szaporodott. Új lendüle-
tet adott a csapatnak az érkezésük. Jó a csapat-
szellem, több pályacsúcsot ütöttek már a fiúk. 
Idegen pályákon jól szerepelnek.

Hogyan zajlanak az edzések? Tudják a játé-
kosok használni a pályát a több mint egy éve 
tartó szigorú szabályok mellett? Ki vezeti az 
edzéseket?

Heti 2 alkalommal tartanak edzést, edzés-
napló szerint. A 7. forduló után a kialakult ví-
rushelyzet miatt szünetelt a versenyzés, majd 
március végétől újból visszaállt a bajnokságban 
való részvétel, mely a mai napig is tart. A külső 
pályabérlőknek és az amatőr tekesport tagjai-
nak nem volt engedélyük, lehetőségük gurítani 
a pályán csak az NB-I-es csapattagoknak.

Az ifjúsági csapat is sorra nyeri mérkőzését, 
ők is első helyen állnak. Megoldott az utánpót-
lás kérdése?  

Nagyon büszkék vagyunk az ifistáinkra is. 
Ők már rutinos játékosok. Több éve játszanak, 
versenyeznek. Megértek a bajnoki címre. 

A jelen helyzetben nem megoldott az után-
pótlás nevelésünk. Amennyiben a vírushely-
zet megoldódik a 7. 8. osztályos tekét kedvelő 
diákoknak lehetőségük lesz „kipróbálni” ezt a 
sportot. Várjuk őket szeretettel.

Honnan teremti elő az egyesület a szükséges 
anyagiakat az egyesület működéséhez? (pálya-
fenntartás, vidéki mérkőzésre eljutás).

Elsősorban pályázati forrásból, a csapatta-
gok tagdíjának bevételéből. Az önkormány-
zat biztosítja a pályát, valamint a kisbuszt 
rendelkezésre bocsájtja önköltséges áron a 
vidéki mérkőzésekre való eljutáshoz. Az idén 
a Csongrád-Csanád megyei Közgyűléstől is 
kaptunk anyagi támogatást. Az egyesület tag-
jai nevében köszönöm a mindennemű erkölcsi, 
anyagi támogatást, mely a működést segíti elő.

Most már úgy néz ki, hogy a Szuperligában 
folytatják a sportolást a játékosok, mivel rég-
óta vezetik a tabellát. Milyen tervek szövődnek 
a jövő tekintetében?

Jelenleg mindkét csapatunk az 1. helyen áll 
az NB-I-es Kelet-Magyarországi bajnokságban. 

Még 4 forduló van hátra a bajnokságból. Is-
mét sporttörténelmet írhat a Szegvári Tekézők 
Sportegyesülete, feljutó helyen áll a Szuperligá-
ba. A két visszaigazolt versenyzővel erősödött 
a csapat. Hátra van még 3 hazai és 1 idegenbeli 
verseny. (Hazai: Szolnok, Fővárosi Gázművek, 
Eger, idegen: Ózd). A jelenleg 2. helyen álló 
Szolnok elleni győzelemmel behozhatatlan 
előnyre tehet szert a Szegvári TSE. A Szuper-
ligába való feljutásba már 3. alkalommal lesz 
lehetősége a csapatnak. Először 2010/2011-ben, 
másodjára 2016/2017-ben szerepelt a legmaga-
sabb osztályban a Szegvári TSE. A tisztességes 
helytállás a cél a Szuperligában.

Remélem hamarosan a nézőközönség is 
szurkolhat a pályán a mérkőzéseken. Rajtad 
keresztül további sikereket kívánunk a sporto-
lóknak. Neked és sportvezető társaidnak minél 
több élményt, jó munkát kívánunk a minél za-
vartalanabb sportolás körülményeinek megte-
remtéséhez.

Bízunk abban, hogy ősztől kezdődően már 
nyitott kapukkal várhatjuk a szurkolókat. A 
hátralevő 3 hazai mérkőzést még közönség nél-
kül kell lebonyolítani. Izgalmas versenyek vár-
nak bennünket a Szuperligában. Szeretnénk, 
ha minél többen buzdítanák szeptembertől a le-
látóról a tekéseinket. Nagyon büszkék vagyunk 
rájuk. Megérdemlik a győzelmet! 

Hajrá Szegvár!
Köszönjük a Szegvári Napló szerkesztőinek 

a jókívánságait és a lehetőséget, hogy beszá-
molhattunk az olvasóknak az eddigi eredmé-
nyeinkről.

Kosztolányi Sándorné
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Táncos sikerek
A Szentesi Lajtha László Alapfokú Mű-

vészeti Iskola facebook oldalán olvashat-
tunk a szegvári fiatalok sikeréről.

Focicsapatunk 
mérkőzései, eredményei

Csongrád-Csanád Megyei III. osztály

23. forduló
Szegvár – Csanádpalota 1 – 2
Góllövő: Nana Roland

24. forduló
Pusztamérges – Szegvár 0 – 3
Góllövők: Bihari Dániel (2), Józsa Dániel

25. forduló
Szegvár – Szeged Pázsit 2 – 1
Góllövők: Puhala Krisztián György, Be-
reczki Bence

Az NB-I Keleti csoportjában játszó 
tekecsapatunk eredményei, mérkőzései

15. forduló
Szegvár (3238) – Szank (3038) 8 – 0
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, 
Szabó Gábor, Puskás Bence, Márton Já-
nos, Szabics Krisztián.

Ifjúságiak:
Szegvár (1024) – Szank (938) 4 – 0
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

16. forduló
BKV Előre (3266) – Szegvár (3348) 1 - 7
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zol-
tán, Puskás Bence, Márton János, Szabics 
Krisztián

Ifjúságiak
BKV Előre (966) – Szegvár (1006) 0 – 4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

17. forduló
Szegvár (3214) – DYNAMO SC (3062) 7 
– 1
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zol-
tán, Puskás Bence, Márton János, Szabics 
Krisztián

Ifjúságiak
Szegvár (1061) – DYNAMO SC (876) 4 – 0
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

18. forduló
CHIONIN (3150) – Szegvár (3210) 4 – 4
Pontszerzők: Szabó Gábor, Puskás Bence

Ifjúságiak
CHIONIN (923) – Szegvár (969) 0 – 4
Pontszerzők: Bereczki Zsolt, Gulyás Máté

Felnőtt bajnokság állása

Ifjúsági bajnokság állása
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