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Kapu a szívekhez

Székelyföldön járva egyre másra cso-
dálhatjuk a gyakran több száz éves, míves, 
kézzel faragott kapukat, rajtuk az útravaló-
ul szánt üzenettel, jókívánságokkal. Ilyen 
leggyakoribb feliratok:

„A béjövőnek szállás, 
a kimenőnek békesség.”

„Áldás a bémenőnek, 
üdv a kijövőnek.”

„Béke a bejövőre, ál-
dás a kimenőre!”

Békesség a bemenők-
nek, egészség a kime-
nőknek.”

„Ha e zajló nagyvilág-
ban baj és bánat kerget, 
jó szándékú szívvel mi-
hozzánk betérhetsz.”

„Ha jó szándék hoz, 
e kapun bejöhetsz, kü-
lönben az úton fel s alá 
elmehetsz.”

„Házad lehet bárhol, 
de hazád csak itt.”

„Isten hozott. Ha mész, 
Isten legyen veled.”

„Isten segedelmével 
állíttatta X. Y. és neje az 
Úr 1865. esztendejében!”

„Jó szívű barát, 
béjöhetsz.”

„Őseidnek szent hité-
hez, nemzetednek gyö-
keréhez – testvér – ne 
légy hűtlen soha.”

„Szíves vendéglátó e 
kapu gazdája, de a go-
nosz embert furkósbot-
tal várja. – Szíves ven-

déglátó e kapu gazdája, de a gonoszt, 
álnokot végképpen kizárja.”

Folytatás a 3. oldalon.

Szegvár  
legszebb fái

Szegvár egyik látványossága ilyen-
kor húsvét táján a kastélyunk előkert-
jében díszlő két tulipánfa. Visszaemlé-
kezések szerint az 1950-es évek végén 
ültették őket, tehát több, mint 50 éve-
sek.

Kedves Szegváriak! Tegyük ezt a fát 
falunk egyik látványosságává, hívjuk 
meg barátainkat, ismerőseinket, roko-
nainkat egy tavaszi kirándulásra, hogy 
megcsodálhassák ezeket a gyönyörű 
virágköntösbe öltözött fákat.

Talán helyi védelembe is vehetnénk 
ezeket a fákat, hogy minél több évig 
pompázzanak a Kastély parkjában.

A TARTALOMBÓL
Erdélyiekkel ünnepelt Szegvár
Tisztújítás a Faluszépítőknél

Autóbusz menetrend
Május elsejei program

A község rendezvényterve
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Megemlékezés
„Az est leszállt, csend borult a tájra,

téged egyre csak várlak,de mindhiába,
a szívem hasad meg utánad.

Bármerre nézek, mindenhol kereslek,
de tudom, már nem lehetsz velem.

Addig voltam boldog, míg élt és szeretett,
a bajban is mindig megfogta kezemet.

Milyen fontos volt Ő nekem,
csak most érzem, hogy nincs mellettem.”

 

Fájdalommal és megtört szívvel  
emlékezünk

P. NAGY SÁNDORRA
halálának 8. évfordulóján.

Szerető felesége, gyermekei, unokái, 
veje, menye

Megemlékezés
Szeretettel és tisztelettel emlékezünk

KÁRPÁTI JÁNOSNÉ
MAGYAR IRÉNRE

halálának 1. évfordulóján.

Szerető fia, Jancsi és családja

Megemlékezés
„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend,
Mindent köszönünk neked.

Fájdalom költözött a szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.
Az élet bármilyen mostoha,
Elválni megtanít, de feledni soha.”

Szomorú szívvel emlékezünk

id. MAGYAR ANTALRA
halálának 10. évfordulóján.

Örökké szerető családod

Köszönetnyilvánítás
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága szerettünk

KISPÁL JÁNOS
búcsúztatóján megjelentek, búcsúztak tőle 

a kegyelet virágával, fájdalmunkat enyhíteni 
igyekezetek.

Külön mondunk köszönetet Dr. Ország 
Erzsébet háziorvosának, asszisztensének 
Vajda Gabikának, Idős és ifjú dr. Kispál Mi-
hálynak, az Onkológiai Osztály orvosainak, 
ápolóinak, nővéreinek, az Onkológia Ambu-
lancia személyzetének, dr. Molnár Gábornak 
a Sebészeti Osztály orvosának, ápolóknak, 
nővéreknek fáradhatatlan és lelkiismeretes 
munkájukért.

Gyászoló család

Szegvár a sajtóban
Hírek : Szegvár : Még pár napig pályázhat-

nak. – Délvilág. – 2012. március 13. 6. o.
A településen működő helyi közösségek pá-

lyázhatnak az önkormányzat támogatására

Ki ül 10 év múlva traktorra? : Csongrád 
megye / Munkatársunktól. – Délvilág. – 2012. 
március 14. 1 – 4. o.

Többek között Gémes László, a Fiatal Gaz-
dák Magyarországi Szövetségének alelnöke 
nyilatkozik, arról, hogy nem vonzó a mezőgaz-
daságról a fiatalok számára 

Grecsó Krisztián díja : Budapest. – Délvilág. 
– 2012. március 21. 4. o.

A szegvári származású író AEGON Művé-
szeti Díjat kapott a Mellettem is elférsz című 
regényéért.

Grecsó Krisztián a Deákban : Szeged. – Dél-
világ. – 2012. március 23.  5. o.

Rendhagyó irodalomóra a Szegedi Deák Fe-
renc Gimnáziumban

A természettől ordítani : Páros interjú : Var-
ga Judit / Grecsó Krisztián / Horváth András 
Dezső. – Népszabadság magazin. – 2012. már-
cius 30. 4-6. o.

Grecsó Krisztián vakkomása az irodalom-
ról, könyveiről

Kedves szegvári adófizetők!
Kérjük Önöket, hogy a szegvári egyesüle-

teknek, alapítványoknak ajánlják fel személyi 
jövedelem adójuk 1 %-át.
Szegvári Polgárőr Egyesület  18459076-1-06
Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.  18454569-1-06
A Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
(Szegvári Napló)  18451449-1-06
Szegvár Sportjáért Alapítvány
 18452316-1-06
Szegvári Sport Klub  19983666-1-06
Szegvár Egészségéért Közhasznú Alapítvány  

18451690-1-06
Szegvári Diáksport Egyesület
 18463457-1-06
Szegvári Horgászegyesület  19984959-1-06
Együtt, Egészséggel a Szegvári Óvodások Jö-

vőjéért Alapítvány  18460296-1-06
Szegvári Dobbantó Néptáncosok Támogatásá-

ért Alapítvány  18466261-1-06
Szegvári Faluvédő és Szépítő Közhasznú 

Egyesület  18465947-1-06
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 

Egyesülete  18472541-1-06

Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10 %

minden festékre
Április 5.től

Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig

Családi események
2012 március

(Összeállította: Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születés: nem volt

Házasságot kötött:
Karászy Dénes Epres u. 18. szám alatti lakos és 
Kovács Mária Katalin Arany János u. 13. szám 
alatti lakos

Halálesetek:
Kálmán Lászlóné Dósai Erzsébet Hunyadi J. 
u. 78. (86 éves); Csurgó Imréné Szarka Piros-
ka Szentesi u. 12. (68 éves); Gyermán Ferenc 
János Jókai u. 17. (64 éves); Vigh Mihály János 
Táncsics M. u. 1. (61 éves); Vigh György Dr. 
Bartucz L. u. 3. (54 éves); Hegyi János Klapka 
u. 12. (82 éves); Szabó Barnáné Deák Erzsébet 
Kontra u. 54. (87 éves)
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Az 1. oldal folytatása

„Szíves vendéglátó e kapu gaz-
dája, ki a fáradt utast tárt karokkal 
várja.”

„Térj be hozzánk vándor, ha erre 
visz az utad, ha jó a szándékod, itt 
szeretet fogad.”

„Vándor! Ez a kapu nem akar ki-
zárni, csak azt mutatja meg, merre 
kell bejárni.”

„Vándor, ha elfáradsz az élet útján, 
bizalommal térj be e kapu alatt, ha 
jó a szándékod, itt szeretet fogad.”

Sok helyen látható Tamási Áron, 
Ábel trilógiájának közismert mon-
data: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk ben-
ne.”

Ami nekünk csodás látnivaló, az 
a több száz kilométerre az anyaor-
szágtól élő erdélyi magyarság szá-
mára a hovatartozás jelképe. S a 
hovatartozást, jobban mondva ösz-
szetartozást, mi sem szimbolizál-
hatná jobban, mint a falunk főterén 
felállított székely kapu, felsősófalvai 
testvéreink ajándéka. 

Székely barátaink – bár vendég-
szeretetük megtapasztalása helyett 
ez alkalommal mi vártuk őket nagy 
örömmel - nem jöttek üres kézzel.

Március 14-én, kora délután meg-
érkezett az erdélyi delegáció pár 
tagja, kisbuszuk csomagterében 
szállítva egy hatalmas, a fafaragás 
páratlan alkotásának számító szé-
kely kaput. 

Másnap délelőtt, a közösségépí-
tés egyik leghatásosabb módszerét 
választva, szegvári és felsősófalvi 
férfiúk lepték el a falu központjá-
nak számító, világháborús emlék-
művek és országzászló területét, 
hogy együttes erővel felállítsák a 
kaput. A fizikai értelemben vett kö-
zös kapu állítás csodás szimbóluma 
a mi barátságunknak, az egymás 
felé való nyitottságnak. A faanyag 
összekalapálása jelképezheti nem-
zetünk újbóli összekovácsolódását, 
amit a március 15-i állampolgársági 
eskü megerősített.

A székelykapu felirata ugyanezt 
az üzenetet közvetíti. Nem a fenn 

említett jókívánságok egyike lett 
belefaragva, hanem egy sokkal mé-
lyebb tartalmú mondat, mely felülír 
minden történelmi sorsot: 

„EGY A NEMZET”
 Március 17-én, szombat délután 

Bokor Sándor parajdi polgármes-
ter adta át jelképesen az akkorra 
már felállított kaput. Márai Sándor 
szavaival köszöntötte a résztvevő-
ket: „Ha az ünnep elérkezik, ak-
kor ünnepelj egészen… Az ünnep 
a különbözés. Az ünnep a mély és 
varázsos rendhagyás… Az ünnep 
az élet rangja, felsőbb értelme. Ké-
szülj föl reá, testben és lélekben… 
Az élet elhoz másféle, láthatatlan 
ünnepeket is.”  Valóban, az élet, az 
összetartozás öröme a mi életünkbe 
is ünnepet varázsolt. A kapu szim-
bolizálta ugyanis mindazt, amit 
még a trianoni döntés következmé-
nyei sem tudtak megmásítani, és 
amit Bokor Sándor polgármester úr 
is hangsúlyozott: nincs olyan, hogy 
magyarországi magyar és erdélyi 
magyar, csupán egy nemzet van, és 
erről nem szabad elfeledkeznünk. 
Ahogy a kapu anyagául szolgáló fa 
is kiállja az idő próbáját, úgy tartson 
a mi szegvári-felsősófalvai magya-
rok barátsága, testvéri szeretete is! 

Gémes László polgármester úr pe-
dig megfogalmazta minden szegvá-
ri ember közös gondolatát: a székely 
kapu barátságunk jelképe. Noha ez 
az anyaországban élők kötelessége 
lenne, mégis, erdélyi testvéreink tet-
tek hatalmas gesztust irányunkba. 
Jelképesen ajtót nyitottak nekünk, 
befogadtak minket, barátjukká, sőt 
testvérükké fogadtak minket. Úgy 
is mondhatnánk, hogy a székely 
kapu:   kapu a szívekhez…Köszön-
jük Nekik!

 
Kérünk minden kedves lakost, 

óvja és vigyázzon a kapura, hogy 
a park díszeként és a barátság jel-
képeként örülhessenek neki a jövő 
generációi is!

B. E.

Segítség az  
áramtartozóknak – 

Pályázat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF 

DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hir-
det az áramszolgáltató szolgáltatási területén 
(Bács–Kiskun, Békés, Csongrád megyék teljes 
területén, valamint Pest megye bizonyos részén) 
élő, szociálisan hátrányos helyzetű személyek/
családok részére. A program célja a pályázók 
felhalmozott áramtartozásának rendezése szé-
les körű együttműködések erejét felhasználva. 
A bevont szereplők (szolgáltató, civil szervezet, 
háztartás) összehangolt cselekvésének célja to-
vábbá a kikapcsolt fogyasztók visszacsatolása 
a villamos-energiafogyasztásba, valamint hogy 
a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy 
elkerüljék a hátralék újraképződését.  

Ki pályázhat? 
Olyan magyar állampolgárságú la-

kossági fogyasztó, aki:
• az EDF DÉMÁSZ Zrt. szolgálta-

tási területén fogyasztási hellyel ren-
delkezik, vagy tartozás miatti kikapcsolás 
és szerződésfelmondás előtt rendelkezett 
• a villamosenergia fogyasztási hely 
a pályázó fogyasztó és családja ál-
landó lakhelyét képezi (nem nyaraló, 
munkatelep, gazdasági létesítmény, stb) 
• önrész vállalás: a saját befizetés összege az 
igényelt támogatással azonos, vagy na-
gyobb összegű lehet

Az alábbi kategóriákban lehetséges 
pályázatot benyújtani:

1. a pályázat kiírása napján (2012.02.01.) a 
szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasz-
tók

2. kikapcsolási értesítést kapott fo-
gyasztók, a pályázat kiírásakor (2012.02.01.) 
a fogyasztónak a pályázat kiírását követő idő-
pontra szóló érvényes kikapcsolási értesítője 
van

3. előre fizetős mérővel rendelkező és 
korábbi időszakból hátra maradt hátralékos 
fogyasztók

4. rendszeresen fizető, de igazoltan 
súlyos szociális helyzetű védendő fogyasz-
tónak minősülő ügyfél

Hogyan kapható támogatás? 
Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat honlapján elérhető pályázati űrlap 
elektronikus kitöltésével és benyújtásával le-
het. A pályázat során kötelező a szociális alap-
szolgáltatást/alapszolgáltatásokat nyújtó szer-
vezet vagy önkormányzat együttműködése.

Szegváron a Családsegítő Szolgálatnál Pap 
János ad felvilágosítást és elkészíti a pályáza-
tot. 
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre áll-
nak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. A délután rendelés, nem ügyeleti rendelés, 
hanem a betegek ekkor is felkereshetik saját házior-
vosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig  Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11-30 – 14.30-ig  Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig eddig rossz szám jelent meg.
helyes telefonszám: 06-20/918-46-35
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén. 7 – 15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig  Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 óráig 
április 2. – 6. Dr. Ország Erzsébet
április 10. – 13. Dr. Rosztóczy Levente
április 16. – 20. Dr. Hégető Sára
április 23. – 27. Dr. Ország Erzsébet
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi rendelő-
nél is megtudhatják 

ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
A MENTŐÁLLOMÁSON, Szentes, Sima F. u. 29-
33. sz. alatt található ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segít-
séget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-
es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig, szomba-
ton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 06-
62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető a mentőállomáson, Szentes, Sima F. u. 29-
33. sz. alatt található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt 
betegeket látnak el!)

KÜLÖN GYERMEK ELLÁTÁS
hétköznap 15 – 17 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnapokon: 9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63-313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63-400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364 -902, +36/70/945-9907
április 2. – 6. 8 – 12
április 10. – 12. 14 – 18
április 13. (péntek) 8-12
április 16. – 20. 8 – 12
április 23 – 26. 14 – 18
április 27. (péntek) 8 – 12
május 2. – 4. 8 – 12

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára  csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda  11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda  11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 
8.30 – 9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12 – 13.30 óra

Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9 – 10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30 – 10.30 óra
Védőnői fogadóóra: minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni.
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vin-
ni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
április 7. – 8. dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
április 9.  dr. Kun Sz. István (30/5688-998)
április 14. – 15.  dr. Lehoczky János (30/9453-764)
április 22.  dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
április 28. – 29. dr. Kun Sz. István  (30/5688-998)
április 30.- május 1. dr. Lehoczky János (30/9453-764)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8 – 12 óráig
Kedd 13 – 16 óráig
Szerda –
Csütörtök  8 – 12, 13 – 16 óráig
Péntek  8 – 12 óráig

Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8 – 12 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig

Posta nyitva tartása
hétfőtől - péntekig 8-16 óráig
 
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
 06-30/624-57-82 Bugyi Imre
 06-30/408-40-16 Horváth István
 06-30/390-85 05 Nóbik László

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
 06-30/408-40-16 Horváth István
 06-30/431-12-78 Szabó Attila

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-5399

DÉMÁSZ hibabejelentés
 06-40-822-000

DÉGÁZ hibabejelentés
 06-80-440-141
 06-80-820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó csü-
törtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda   13 – 17 óráig
csütörtök   13 – 17 óráig
péntek  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton  8 - 12 óráig
Telefon: 364-863

A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd zárva
szerdától – péntekig 9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.

Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap  6.30 – 14.00 óráig

FIGYELEM !!!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2012. április 16. (hétfő) – április 27-ig 

(péntek) 
800 és 1600 között

VÍZÓRAOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2012. április 27. (péntek)  1300

A megjelölt időponton túli vízóraállás 
leadásokat

nem tudjuk figyelembe venni!!!

Elérhetőségek:
Levelezési cím:

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Telephelycím:

6635 Szegvár, Régitemető utca 1.
Mérőállások leadása, számlázás:

06-30/758-5399
Hibabejelentés: 06-30/709-4220

E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu

Megértésüket köszönjük!

Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.
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Folytatás a 6. oldalon.

Erdélyiekkel ünnepelt 
Szegvár

Igazi színes kavalkáddá alakult az idei már-
cius 15.-e településünkön. 

Most is részesei lehettünk a községi ünnep-
ségnek, ahogyan minden évben, az idén azon-
ban ez is kibővült. Székely barátaink ennek 
kertében tettek állampolgársági esküt, mi pe-
dig velük együtt éltük át a szépséges, ünnepé-
lyes perceket. A felemelő estét a Háromszéki 
Népművészek kiállításra hozott anyagának lát-
ványa tette még felejthetetlenebbé.

Az 50 erdélyi vendég azonban természetesen 
nem pár órára érkezett, velünk töltöttek néhány 
napot, így jöttek az újabb programok, újabb kö-
zös együttlétek.

A Művelődési ház ez alkalommal 
Kézdivásárhelyről és Nagyszebenből látott ven-
dégül 17 régi barátot, azonban olyan programot 
állított össze, amely a Felsősófalváról érkezett 
33 embert is megszólította. A felsősófalviak 
ugyanis szintén kölcsönösen jó kapcsolatban 
vannak velünk, a kultúra szervezőivel. 

A kézdivásárhelyi Barabás Zsombor Há-
romszéki Népművészeti Egyesület a Kultúra 
Pártolók Körének testvérszervezete. 2010. óta 
tartjuk a kapcsolatot, több közös projektünk 
valósult meg a szűk két év alatt. Ők 3 alka-
lommal jártak nálunk, mi szintén háromszor 
utaztunk hozzájuk. A társadalmi hasznosulás 
jegyében mindkét helyszínen táboroztattunk 

nagyobb létszámú gyermeket, ahogyan a jövő-
ben is tervezzük. 

Tavaly március 15-én a kézdivásárhelyi ün-
nepségre és koszorúzásra meghívást kapott 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata illetve a 
Tűzköves Alapítvány, nevükben Gémes Lász-
ló Polgármester Úr helyezte el Szegvár koszo-
rúját Gábor Áron szobránál. Részünk lehetett 
egy magyarságtudattal, nemzeti büszkeséggel 
átitatott, számunkra csodálatos emlékezésben. 

Idén a közös ünneplés Szegvárra tevődött. A 
községi rendezvény fennkölt gondolatokban bő-
velkedő napja után másnapra vidám, szórakoztató 
és egyben közösségépítő programot terveztünk. 

Kora reggel hagyományos disznóvágás moz-
dította a férfiakat, majd a pörzsölés végére a 
nők is megjelentek a Művelődési ház udvarán, 
hogy elinduljon a reggelikészítés. Mindent a 
szegvári szokásoknak megfelelően, hagymás 
vér, pirított máj, sült tokaszalonna. A villásreg-
geli a leglustábbakat is odavonzotta, és elindult 
a jókedvű beszélgetés. 

A délelőtt folyamán néhányan az 
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot látogatták 
meg, a többiek pedig maradtak a disznóvágás 
munkálatain. Délután az erdélyiek nagy örö-
mére megnyitotta kapuit az új Tekeház, és fo-
gadta a hirtelen szerveződő csapatokat. A más-
napi izomláznak még a lehetőségén is nevető 
székelyek hangos teke-csatákat vívtak!

Közben a Kultúra Pártolók Köre 170 sze-
mélyre sütött főzött, készülődött az esti teljes 
erdélyi vendégseregre és sok szegvári meghí-
vottra kiterjesztett disznótorra. 

Üstökben főtt az orja-leves, bográcsokban a 
sertéspörkölt, és, hogy igazán szegvári legyen 
a menü, frissen sült lakodalmas fonott-kalács 
és tengernyi sütemény tetézte a kínálatot. 

A disznótor azonban csak úgy tor, ha a po-
hárba való jókedvcsináló mellé más nevet-
tető is akad, hát benépesült a színpad is. A 
Bazsa Mári Kör, a Tűzköves Színjátszók, a 
SZÖTYKE és Nótás Jana vidám bemutatója 
után természetes igénnyé vált a tánc. Az est be-
tetézése, a vidámkodás koronája pedig a „Zsi-
ga duó”, illetve annak tovább bővített változata 
lett. 

Képzelje el az olvasó a következő zenekart: 
Kacsó Sándor harmonika, Král Zsigmond 
nagybőgő, Gila László hegedű. Majd azok ked-
véért, akiknek a két ország vegyes triója még 
nem tűnt elég színesnek, Gémes László lépett 
színpadra, mint az ősi magyar hangszer, a kö-
csögduda virtuóza.

E zenekar talán nem szolgáltatott kifogástala-
nul csiszolt muzsikát, de maximálisan jelképezte 
azt az összetartozást, azt a kreatív, egymást se-
gítő légkört, amit Kézdivásárhely, Felsősófalva 
és Szegvár az elmúlt években kiépített. 

A hazautazás előtti órák a jövőtervezésről 
szóltak. Kölcsönös meghívások családi, szer-
vezeti és települési szinten. Elmondhatjuk te-
hát, hogy emlékezetes, eredményes, vidám és 
folytatást ígérő napokat éltünk meg a magyar-
ság legszebb tavaszi ünnepén.

Nagy Sándorné

Diákvilág
Kedves Olvasó!

2012. március 13-án, 21 felső tagozatos ta-
nuló részt vett a Koszta József Múzeum „Kéz-
zel-lábbal a múzeumban”című múzeumpeda-
gógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 
15-i forradalom és szabadságharc évfordulója 
alkalmából rendeztek Szentesen.

A foglalkozás megrendezését a múzeum a 
TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton 
nyerte el. 

A program négy helyszínen zajlott.
Az első teremben a tanulók megismerked-

hettek a Nádor Huszárezred történetével, majd 
a második teremben felpróbálhatták a huszárok 
öltözékét, és kézbe vehették a fegyvereiket is.

A harmadik helyszínen Purgel Nóra toborzó 
táncot, verbunkot tanított a gyerekeknek.

A negyedik helyszínen mindenki készíthe-
tett magának egy csákót és kipróbálhatta a lúd-
tollal való írást is.

A gyerekeket elkísérte a foglalkozásra Gila 
Györgyné pedagógus.

Házi mezei futó versenyt szerveztünk az 
iskolánkban. Az alsó tagozatosok közül 46-an 
neveztek be erre a megmérettetésre.

A disznó körméből inni kell

Amatőr birtokbavevők
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Az 5. oldal folytatása

1-2. osztály
lányok:
1. hely: Rohály Linda felk.: Balogh Ágnes
2. hely: Ágoston Zita felk.: Balogh Ágnes
3. hely: Mrena Kornélia felk.: Laskovicsné 

Ágoston Sarolta
fiúk:
1. hely: Szilvási Martin felk.: Ternainé Ko-

vács Anna
2. hely: Jánosi Krisztián felk.: Balogh Ágnes
3. hely: Valkai Ferenc felk.: Ternainé Kovács 

Anna
3-4. osztály:
lányok:
1. hely: Gráfik Vivien felk.: Lukács Istvánné
2.hely: Tóth Tímea felk.: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
3.hely: Kunszabó Viktória felk.: Lukács 

Istvánné
fiúk:
1.hely: Gémes Máté felk.: Lukács Istvánné
2.hely: Nagy Roland felk.: Bereczkiné Buza 

Anett
3.hely: Ajtai László felk.: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
A Szentesen megrendezésre kerülő mezei futó 

versenyen nagyon szépen szerepeltek az alsós 
gyerekeink. Csapatban: Szilvási Martin, Jánosi 
Krisztián, (felk.: Balogh Ágnes) Valkai Ferenc, 
Szanyi Máté, (felk.: Ternainé Kovács Anna) 
Lakatos Adrián (felk.: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta) a 2. helyen végeztek, így ezüstéremmel 
térhettek haza. Csapatban: Gémes Máté, Ajtai 
László, Szilágyi Márk, (felk.: Lukács Istvánné) 
Gojdár Csanád, (felk.: Vass Tibor) Száraz Csa-
ba (felk.: Lukács Istvánné) a 3. helyen végeztek, 
így bronzérmet kaptak. Gratulálunk!

A felső tagozatosok eredményeiről Pólyáné 
Téli Éva számol be a Szegvári Napló sport ro-
vatában. 

Gratulálunk a felsősök szép helyezéseihez is.

Nyelvtan-helyesírásból házi versenyt ren-
deztünk. A következő eredmények születtek:

2.osztály:
1. hely: Csillagkuti Jácint 
2. hely: Szabó Boglárka 
Felkészítőjük: Ternainé Kovács Anna
3. hely:Lukács Lili felk.: Balogh Ágnes

3.osztály:
1. hely: Jószai Eszter
2. hely: Szép Endre 
Felkészítőjük: Bereczkiné Buza Anett
Szentesen a városi versenyen Jószai Eszter a 

2. helyen végzett. 
Szívből gratulálunk!
3. hely: Bottyán Kitti felk.: Vassné Agócs Ilona
Gratulálunk!

4.osztály:
1. hely: Bölcskei- Molnár Sára
2. hely: Turiczki Réka
3. hely: Zoó Evelin
Felkészítő nevelő: Dr. Lehoczkyné Kehrer 

Anikó
Gratulálunk!

Az idei évben országos felhívás érkezett az 
oktatási intézményekhez, melyben

szépíró versenyre hívták a Sajátos Nevelé-
si Igényű tanulókat. Az Egységes Pedagógiai 
Szolgálat volt az irányítója ennek a versenynek.

A Szépíró Verseny kistérségi döntőjében 
négy kategóriában 68 tanuló mérettette meg 
magát. Minden kategóriában 3-3 tanuló jutott 
tovább a megyei döntőre.

Az 1-2. osztályosok közül 1. helyen végzett 
Tóth Lilla 2. oszt. tanuló.

Az 5. osztályosok közül Pécsi Norbert jutott 
be a megyei versenyre.

A megyei versenyen mindkét tanuló az 1. he-
lyen végzett, s így továbbjutottak az országos 
versenyre. Felkészítőjük: Halász Ottóné

Szívből gratulálunk! További szép sikereket 
kívánunk!

A március 15-i községi ünnepségen a 4. a és 
a 4. b osztályosok nagyon szép és színvonalas 
ünnepi műsort adtak elő. Felkészítő nevelők: Dr. 
Lehoczkyné Kehrer Anikó és Lukács Istvánné.

Köszönet a tanulóknak és a pedagógusoknak 
az újszerű műsorért.

Köszönjük még Magyar Imre, Magyar 
Imréné, Ambrus Péter, Jeneiné Lucz Mária, 
Nagy Sándorné, Bihariné Cselovszki Zsuzsan-
na segítő munkáját.

Március 31-én tartottuk a Madarak és fák 
napját. Ez alkalomból minden osztály négy 
csapatot állított ki, ők a délelőtt folyamán, 
négy helyszínen oldhattak meg érdekes fel-
adatokat. Az első helyszínen Rozgonyi Zoltán 
tanár úr vezetésével szívószálakból egy olyan 
szerkezetet kellett megépíteni, amelybe 2,5 
méter magasról egy nyers tojást beleejtve, a 
tojás épségben marad. Ez teljesen hibátlanul 
Kukovecz Róbert és Molnár Gábor 8. osztá-
lyos tanulóknak sikerült. A második helyszí-
nen Jeneiné Lucz Mária tanárnő segítségével 
plakáttervezés folyt, illetve papírból madár-
hajtogatás. Az elkészült rajzokból kiállítást 
rendeztünk, a papírmadarak pedig „berepül-
nek” majd az osztálytermekbe, tavaszi deko-
rációként. A harmadik helyszínen Sápi Attila 
tanár úr sárkányokat készített a tanulókkal. 
Minden csapatnak sikerült elkészítenie a sa-
ját sárkányát. A böjti szelet kihasználva meg 
lehetett reptetni a sárkányokat. A negyedik 
helyszín az udvar, illetve az iskola előtti füves 
terület volt. Az udvaron virágmagvakat ültet-
tek a szorgos kis kezek Vass Tibor tanár úr 
segítségével, amelyek majd kipalántálva díszí-
teni fogják iskolánkat. Az iskola előtt kapával, 
gereblyével serénykedő gyerekek lazították 
meg a földet a növények között és gereblyézték 
össze a szemetet. 

Mit kínálunk április hónapban?
- 2-3-4-én igazgatói szünet
- 5-6-án tavaszi szünet
- 20-án az alsó tagozatosok részt vesznek 

Szentesen a Műszakiak és a Rendőrség napján
- 30, május 1- munkaszüneti napok

Lukács Istvánné
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MÁJUS 1-jei rendezvény
a Művelődési Házban

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a Képviselő-
testület Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Művelődési Házzal közösen 

MÁJUS 1-jén
kulturális és sport délutánt szervez

Program:

Április 28-án este helyi zenekarok mutatkoznak be a 
Piactéren az ÁSZ Söröző szervezésében

Május 1-jén:

15.00 óra Honkyokushin karate bemutató a Művelődési 
Ház előtti téren

15.00 óra Arcfestés a Belevaló Klub közreműködésével

16.30 óra Kiállítás nyílik Túri Ágnes mindszenti amatőr 
festő munkáiból

16.45 óra Kutyasuli ”Szegvár”- őrző-védő bemutató a 
Művelődési Ház előtt

17.15 óra A szegvári Magyarnóta Klub tagjai nótákat 
énekelnek

17.30 óra A Tűzköves Színjátszó csoport előadása

18.00 óra A szegvári Dobbantó Néptánc együttes 
fellépése

18.30 óra A SZÖTYKE tánccsoport bemutatkozása

18.45 óra A Bazsa Mári népdalkör tagjai népdalokat 
adnak elő

19.00 óra Domján Ilona divatbemutatója

20.00 óra Szűcs Zoltán énekel

Ugrálóvár, kirakodóvásár, büfé, várja az érdeklődőket.

A belépés díjtalan! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mindenkit szeretettel várunk!

 Lukács Istvánné, 
 Nagy Sándorné 
 szervezők

Egyesületek, társadalmi  

szervezetek támogatása 2012. 
 ezer Ft-ban
Szegvári Diáksport Egyesület 500
Szegvári Sport Klub 560
Oyama Dojo SE 300
Szegvári Tekézők Sportegy 300
SPORT TÁMOGATÁS ÖSSZESZEN: 1660

Szép Öregkor Nyugdíjasok Egyesületet 40
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130
Polgárőr Egyesület  150
Dobbantó Néptáncegyüttes 300
Kisboldogasszony Plébánia 50
Római Kat. Egyházk. Karitász csoportja 20
Ametiszt Csoport 20
Faluvédő és-Szépítő Közh. Egy. 80
Tűzköves Közhasznú Alapítvány 80
Mozgáskorlátozottak Helyi Csop. 50
Közösségfejlesztők Egyesülete 50
Vakok és Gyengénlátók Szentesi csop. 20
Siketek és Nagyothallók Szentesi csop. 20
Belevaló Klub 20
Szegvári Napló Szerk. 30
CSA-VAR GO Szabadidő Egy. 20
„Remény az állatoknak Állatotthon” 20
ÖSSZESEN: 1100

Tisztújítás a faluszépítőknél
A Szegvári Napló előző számában olvashat-

tuk Antal Péter elnök beszámolóját a Faluszé-
pítő és Szépítő Közhasznú Egyesület 12 évi 
munkájáról. 

Az elnöki beszámoló utáni beszélgetésben a 
2012-es tervek kerültek előtérbe, illetve azok a 
feladatok, amelyeket folytatni kell. A millenni-
umi emlékparkot szeretnék tovább építeni, szé-
píteni. Tervek között szerepel egy lejáró építése, 
sétány kialakítása, megoldást kell keresni a víz 
elvezetésére, illetve a meglévő növények öntö-
zésére. A kopjafa mellé egy székelykapu elké-
szítésére ajánlotta fel munkáját Gránicz Péter 
fafaragó. Ezt Szent István napjára el is készíti.

A faluszépítők kérik az újság hasábjain ke-
resztül is, hogy a főutcán a házuk előtt lévő fákat 
egy-egy vödör vízzel öntözzék meg, hagy növe-
kedjenek, szépüljenek azok amerikai kőrisek. 

Szépen virágoztak a muskátlik a buszmeg-
állók párkányain. Tavaly mindegyiknek volt 
gazdája, aki öntözte, rendbe tette, esetleges 
hiányt pótolta. 

Az egyesület elnöke megköszönte a 12 évnyi 
együttes munkát és leköszönt tisztségéről.

A jelenlévők megválasztották az új vezető-
séget. 

A Falufejlesztő és Szépítő Egyesület elnöke 
Luli Áron, tagjai Gyenes Béla.,Bába Miklós, 
Csurka Zoltán és Bába Eszter.

Jó munkát kívánunk az új feladatokhoz. Se-
gítsük munkájukat minél többen.

Kosztolányi Sándorné
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INDULJ ÉS MENJ…
Tavaly márciusában volt egy Fülöp kurzus 

az egyházközségünkben.  Két csoport alakult, 
az azon résztvevő emberekből.  Az egyiknek 
én lettem a vezetője. Többé-kevésbé összetar-
tottunk és próbáltunk a mi kis elképzeléseink 
szerint közösségben maradni. Jó volt együtt 
lenni. 

A nyáron Isten azt mondta nekem: Hagy fel 
mindennel, amit eddig csináltál, és gyere Ve-
lem a hegyre.  Nagyon örültem neki. Isten vár 
engem a hegyen???  J  Akkor megyek!!!  El 
kezdtem ismét nagy lendülettel olvasni a Bibli-
át, és buzgón imádkozni, de csak hamar rá kel-
lett jönnöm, hogy a saját erőmből megmászni 
egy hegyet, NEM megy.  Meg aztán, se felsze-
relés, se útiterv, nem volt.   

Ekkor elkezdődött egy számomra holt idő. 
Nem történt semmi.  De csak az én szememben 
volt ez holt idő. Isten ez idő alatt felkészített 
a hegymászásra. Adott egy két felszerelést és 
megtanított a DVD-t kiírni és feltenni anyago-
kat a számító gépemre. Megvolt velem a baja 
biztosan, mert elég nehezen értettem meg, 
hogy mikor mit kell tennem. J Elvezetett egy 
honlapra is ahol az előadó arról tanított, ho-
gyan kell elmélkedve olvasni a Szentírást. Meg 
még sok más dologra is megtanított.  

Mikor úgy éreztem, hogy mehetek a hegy-
re, már tudok mindent, Isten azt mondta, hogy 
NEM. Egyedül nem mehetsz a hegyre!  A test-
véreiddel együtt kell, hogy menny!  Vinned 
kell őket magaddal.  Ez meglepetés szerűen 
ért, mert én úgy gondoltam, hogy milyen jó 
lesz nekem majd ott Istennel, az Ő jelenlétében 
a hegyen.  Mint az apostoloknak, mikor Jézus 
magával vitte őket a hegyre. Talán még sátrat is 
vertem volna. J 

Ekkor úgy gondoltam, hogy nincs más hátra, 
mint előre, ha másképp nem megy, hát gyerünk 
együtt.  De Istennek ismét más tervei voltak.   

Szólt az egyik vezető a Szent András iskolá-
tól, hogy mit szólnánk hozzá, ha nálunk tarta-
nának egy Kornéliusz kurzust.  Ez a kurzus a 
közösségalapításról szól. 

Megbeszéltem az atyával, és ő engedélyezte.  
Isten pedig azt mondta: Szövetséget akarok 

kötni veletek! Mint Izrael népével a Sion hegy 
lábánál. Azt akarom, hogy az ÉN népem legye-
tek. 

Boldogan készültünk a kurzusra. Együtt, egy 
szívvel lélekkel. Mindenki beleadta, amije volt.  
Soha nem tapasztalt egységet és szeretetet lát-
tam meg ebben a kis csapatban.  Csodálatos volt 
megtapasztalni a Szentlélek összetartó erejét.  
Biztos voltam benne, hogy Isten nagy dolgokat 
akar itt végbevinni. 

Elkezdődött a kurzus, és szinte mindnyájan 
ott ültünk.  Oda ültünk Jézus lábához, hogy Ő 
tanítson minket.  

Szombat este pedig, miután mindenki sze-
mélyesen döntött arról, hogy a közösséghez 
akar e tartozni vagy sem, egy Szentmisében 
ünnepélyesen, Isten áldását adta a közössé-
günkre.  Mert Isten áldása nélkül ez nem megy.  
Akkor úgy éreztem, hogy Isten egybe kötötte 
a szívünket.  Eggyé váltunk Krisztusban.  Va-

lóban közösség lettünk.  Nem csak testben, 
hanem lélekben is.  Testvérek vagyunk Krisz-
tusban.  Most már indulhatunk az Úr hegyére. 

De ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek 
problémáink, nem lesznek nehéz idők, de az Úr 
áldása rajtunk van, és ez átsegít bennünket a 
megoldhatatlannak látszó problémákon is. 

Ő vezet bennünket, mint Jó Pásztor a nyáját. 

Szabóné Rózsika

KORNÉLIUSZ
KURZUSRÓL

A Szent András evangelizációs iskola 2012 
03.09-11-ig a katolikus körben Kornéliusz kur-
zust tartott 35 fő részvételével.

A kurzusra szegedi, pesti és dunántúli elő-
adók érkeztek, a hallgatók pedig szegedi, 
mindszenti, szegvári, szentesi és csongrádi hí-
vőkből tevődött össze. 

A Kornélisz kurzus arról szólt, hogyan 
alapítsunk keresztény közösséget. A tanítás 

alapját az Ap.csel 2. 42 (Ők pedig állhatatosan 
kitartottak az apostolok tanításában, a kenyér-
szegés közösségében és az imádságban) Ige-
rész képezte.

Megtanultuk mi az alap, és mely az a 4 osz-
lop, amelyre a krisztusi közösség felépül.

Több fajta közösség, gyülekezet, klub lé-
tezik, de keresztény közösségnek csak akkor 
nevezhetjük, ha Jézus Krisztus az alapja és az 
Ő személyéért jövünk össze. Ő az alap, amire 
aztán építhetjük házunkat.

A 4 fő oszlop az IGE, az IMÁDSÁG, az 
OSZTOZKODÁS és a KENYÉRTÖRÉS.

AZ Ige, mint 
első oszlop: Az igé-
ből (Szentírásból) 
Krisztus szól hoz-
zánk. A közössé-
geinkben olvassuk, 
t anu l mányozz u k 
együtt Isten Igé-
jét. Osszuk meg 
egymás között, 
hogy ki-mit kapott 
ezáltal az ige ál-
tal a szívébe. Le-
gyünk figyelmes és 
nem kritikus hallgatói a testvérünknek. 
Ha nem értjük az adott Igerészt, híjuk segít-
ségül a Szentlelket, hogy adjon világosságot a 
megértéshez. 

Az imádság, mint második oszlop: Az imád-
ság közénk hozza Krisztust. A közösségeink-
ben igyekezzünk saját szavainkkal imádkozni. 
Fontosak a kötött imák is, de ne bújjunk el mö-
géjük. A közösségen belül imáinkban legyünk 
őszinték és legyen meg a bizalom a testvérünk-
kel szemben.

Nem engedhető meg, hogy az imában hallot-
takat továbbadjuk a rajtunk kívülállóknak. A 
közösségi ima legyen egyszerű és konkrét.

Az osztozás, mint harmadik oszlop: Az 
osztozásban Krisztus jelenik meg köztünk.  
Mindannyiunkban van valami érték, amivel a 
másik felé szolgálhatunk. Isten a kapcsolatain-
kon keresztül gyógyíthat minket. Ha megosz-

tom, Ki vagyok, akkor a testvéreim szeretete 
bizalma által gyógyulok. Az osztozásban meg-
osztom magam, aki vagyok (kedves, megértő, 
türelmes, megbízható) és megosztom, amim 
van (anyagi javak). Az osztozás az egymással 
való kapcsolatot építi. 
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A kenyértörés, mint 4. oszlop: A kenyértö-
résben Krisztussal vállunk eggyé.

A közösségben lévők vegyenek részt közö-
sen a Szentmisében, és abban ajánlják fel szol-
gálataikat is. 

A közösség csak akkor állhat fenn, ha ez a 
4 oszlop tartja, fenn máskülönben összedől. 
Az építőkövei mi magunk vagyunk. Növeke-
déshez közösségi szintű elkötelezettség kell. 
A közösségben Jézus Krisztus a fej, mi pedig 
mindannyian érékes tagjai a testnek. Fontos, 
hogy mindannyian közösséghez tartozzunk. 
Jézus elhívása egyénileg szól, de vegyük észre, 
hogy nem vagyunk, mellette egyedül ott van-
nak a testvéreink is. Mi a kurzuson résztvevő 
szegváriak megújítottuk közösségünket, elkö-
teleztük magunkat arra, hogy a tanult módon 
fogunk közösséget fenntartani. Erre Isten ál-
dását kértük a Szentmise keretein belül. Mind-
annyian ráéreztünk ennek fontosságára, erőt és 
buzgóságot pedig megkaptuk a Szentlélektől. 
Szeretettel hívlak Krisztusban testvérem csat-
lakozz közösséghez, mert egyedül kevés vagy 
és keveset tehetsz Jézusért.

G Anita 

Még egy tanúságtétel.
Számomra ez a kurzus megvilágította a 

keresztény közösség első számú ismérvét: 
Krisztusra épülő, Krisztus-hordozó testvérek 
szétválaszthatatlan lelki egysége, amelyet a 
Szentlélek épít és formál az Úr áldásával! Ezen 
a lelkigyakorlaton  Jézus megerősített abban, 
hogy Őbenne testvéreimmel is egy vagyok!  

Répás Erika Mindszentről
 

HÚSVÉTI  
KÉSZÜLETÜNK!

Ha szülinapot tartunk a családba, napokkal előt-
te készülünk: takarítunk, bevásárlunk, főzünk, 
és igazi meglepetést akarunk az ünnepeltnek. Mi 
keresztények Jézus Krisztus szenvedése és halála 
és föltámadása titkának megünneplésére készü-
lünk. Hamvazószerdán hallottuk a felhívást és a 
figyelmeztetést, hogy imával, jótettekkel, őszin-
te megtéréssel készüljünk Jézus győzelmére.  
A szent „negyven nap” alkalmas arra, hogy 
lemondjunk pénteki napokon a hús-ételek-
ről, édességről, TV-nézésről.  Lehetőséget 
ad, hogy a jóban növekedjünk. Az önnevelés 
mellett a böjtnek, elsősorban a nagyböjtnek 
az a célja, hogy a krisztusi parancs alapján 
megosszuk másokkal mindazt, amink van.  
A lemondással megtakarított pénzünkből meg-
vett tartós termé-
keket gyűjtöttük a 
templomba, ame-
lyet a karitász cso-
port tagjai kará-
csonyra kiosztott 
a rászorultaknak.  
Külön három na-
pos lelkigyakor-

lattal készültünk, amelyet Tóth Lajos jezsuita 
atya tartott. Lehetőségünk volt a bűneinket oda-
adni Jézusnak, aki irgalmával és szent vérével 
tisztára mosott bennünket.

Március 25-én egész délutánt szántunk a 
nagyböjtben, hogy lélekben töltekezzünk. Egy 
piarista tanár énekelt egész délután, miköz-
ben a mise, a tanúságtevések, a közbenjárás-
ok folytak.  Dicsőítés után adventben tartott 
gyógyító alkalmunkon jelenlevők tettek ta-

núságot. Egy békéscsabai leány és két kecs-
keméti fiatal mondta el, az ő gyógyulásukat. 
Majd akik meg akarták újítani kapcsolatukat 
az Úrral azokért imádkoztak a közbenjáró 
testvérek.  A szentmise végén ismeretszava, 
Jézus ígéretei hangoztak el, majd a mise vé-

gén közel száz emberért folyt közbenjáró ima. 
Teljesen megújulva, feltöltekezve mentek haza 
az emberek. Jó volt látni Jézus cselekede-
tét. Sokaknak feltöltődődés volt ez a délután. 
Hamarosan itt a nagyhét, melynek kiemelkedő 
eseménye a Passzió játék. Szorgosan készülőd-
nek a felnőttek és a fiatalok, hogy idén is szol-
gálatukkal, a szerepek átélésével közel hozzák 
az egykori eseményeket, amelyeket az Üdvözí-
tő átélt. Már a ruhák kiosztása is megtörtént. A 
lelki ráhangolódásban segít a szerdai és a pén-
teki keresztúti ájtatosság, amit a templomban 
is végigjárunk. Imádságos lelkülettel járjuk Jé-
zus szenvedésének állomásait. A keresztút tar-
talmilag részben az evangéliumokra, részben a 
hagyományra támaszkodik. Az ájtatosság kö-
zös végzése főként nagyböjt folyamán honoso-
dott meg templomainkban. Az utolsó kereszt-
utat nagyhét előtt a nyugdíjas nénik végezték, 
nagy összeszedettséggel és odafigyeléssel.

Zsadányi József

HÚSVÉTI SZEKVENCIA
a húsvéti Bárányt  

keresztények dicsérve áldják! 
Krisztus, ártatlan Bárány: 

vérének árván

nyája bűneiért megengesztelte Atyját.  
Benne élet és halál csodás párharca száll: 
élet Ura a sírból felkél, és győztesen él.  

Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon? 
Az élő Krisztusnak sírját: 

föltámadt Urunk nagy diadalmát,  
angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. 

Föltámadt Krisztus, reményetek,  
Galileába megy előttetek.  

Krisztus a halálból megy előttetek.  
Krisztus a halálból valóba feltámadt,  

tudjuk. 
Győztes Király, könyörülj rajtunk!

HÍREK - ESMÉNYEK
Április 5. Nagycsütörtök este a szentmise 19 

órakor kezdődik, az utolsó vacsora emlékére. 
Elhallgat az orgona, a csengő, és a harang is.

Április 7. Nagyszombat a szertartás 20 
órakor kezdődik a szabadban tűzszenteléssel, 
majd a húsvéti gyertya  megáldása után égő 
gyertyával vonulunk be a templomba, a húsvéti 
örömének elhangzása után az igeliturgia átve-
zet bennünket a húsvéti ünnep misztériumába, 
újra felzúg az orgona, a csengő és a harang, je-
lezvén az ünnep örömét! Ebben a liturgiában 
felnőtt keresztelés is lesz, majd a szentmise vé-
gén gyertyás körmenet.

Április 8. Húsvétvasárnap, Jézus feltáma-
dásának ünnepe, szentmise fél 9-kor és este 19 
órakor lesz.

Április 15. Az Isteni irgalmasság vasárnap-
ja, ezt az ünnepet II. János Pál pápa 2000-ben 
rendelte el, húsvét utáni első vasárnapra.

Április 22 - én délután 4 órakor lesz a 
kórógyszentgyörgyi kápolna helyén álló ke-
resztnél Szent György napi búcsú, és könyör-
gés jó termésért, azaz búzaszentelés is.

Május 6-án Anyák napja, a délelőtti szent-
misén a hittanos gyerekek köszöntik az édes-
anyákat.

Elsőáldozás: május 20 – án a délelőtti szent-
misén lesz. Imádkozzunk az első szentáldo-
záshoz járuló gyermekekért, hogy hűségesek 
maradjanak Jézushoz.

Rozgonyi Mária

MEGHÍVÓ
Szeretettel, meghívjuk önt és kedves 

családját április 6-án Nagypéntek este 19 
órakor kezdődő szertartásunkra, és pas-
siójátékunkra, melyet a felnőttek és fia-
talok színi előadásában láthatnak a szeg-
vári katolikus templomba. Az előadással 
mintegy 15 éve abbamaradt hagyományt 
élesztettünk fel. Mindenkit Szeretettel hí-
vunk és várunk!

Éljük át együtt Jézus értünk bemutatott 
szeretet-áldozatát.
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Véget ért a szegvári 
Népfőiskola  
2011/12-es  

előadássorozata

A legelső még nem is Népfőiskola néven 
futott. „Tudományok testközelben” volt a 
címe annak az egy télen zajló hat találkozás-
nak, amely előzménynek tekinthető.  Az elő-
adók már akkor is neves emberek, tudósok, 
egyetemi tanárok voltak. 

Irigylésre méltó az a tenni 
akarás, mely azóta is, im-
már 6 éve élteti a szegvári 
Népfőiskolát. Tanárai több-
ségében a Szeged Egyetem 
munkatársaiból kerülnek ki, 
minden évben csatlakoznak 
azonban hozzájuk máshon-
nan érkező szaktekintélyek.

Nem sok település büsz-
kélkedhet ilyen önképzési 
lehetőséggel! 

Legközelebb Zsombón 
van hasonló, annak kistest-
véreként kezdtük szervezni 
a miénket. 

A kezdeteknél két kulcsember volt. Hor-
váth Dezső és Szűcs Árpád.

Dezső barátunk, a Dél-magyar újságíró-
ja, sok kötetes író,  a harminc éve működő 
zsombói Wesselényi Népfőiskola atyja, meg-
látta a próbálkozásunkat. Biztatott  és ellátott 
jó tanácsokkal. 

Szűcs Árpád, mint kezdő szegvári Kultú-
ra Pártoló pedig azonnal beszállt ötletekkel, 
kiket lehetne meghívni tanárnak. Gazdag 
baráti köre egy szóra jött! Így került hoz-
zánk egyetemi professzorok, docensek sora, 
neves építésztől őslénytankutatóig, régésztől 
földrajztudósig, püspöktől orvosig a legkü-
lönbözőbb területek számos személyisége. 
Jellemzően minden előadó térítés nélkül jön 
hozzánk!   

Az utóbbi időben néhány falunkbéli azon-
ban úgy látja, távolról érkező, nem teljesen 
ingyenes előadókat is jó lenne hívni. A fel-
merülő költségeket vállalják, így tovább szí-
nesedhetett a Népfőiskola témakínálata. Kö-
szönet érte! 

Mostani „tanévünk” a szokottnál ziláltab-
ban alakult. Mintha éreztetni akarta volna a 
sors a nagy segítő, Szűcs Árpád hiányát.

Az idén először három előadásunk beteg-
ség miatt elmaradt. 

Bernáth Ildikó Kommunikációs játéka, Dr. 
Révészné Dr. Papp Klára Horthy korszak-, és 
Prof. Dr. Fodor István Finnugor nyelvrokon-
ság-elemzése.

Mindhárom előadó kérte, hogy a Kultu-
rális héten bepótolhassa elmaradását, így 
örömmel újságolom, akkor is lesz részünk 
ismeretterjesztésben. 

Köszönöm az előadók lelkes közremű-
ködését, de köszönet azoknak is, akik hall-
gatóként tagjai Népfőiskolánknak! Akik 
nyitottak és igényesek a tudásra, az új infor-
mációkra. Remélem, az idén is megtalálták 
számításukat, és ismeretekben gazdagodva 
zárták velünk a telet!

Nagy Sándorné

Mester és tanítványa, Szécsényi József  
80. születésnapján

Rövid hírek a márciusi 
testületi ülésről

- A szentesi rendőrfőkapitány elmondta, 
hogy a Szentesi Rendőrkapitányság körzeté-
ben 17 %-kal csökkent a bűncselekmények 
száma. Szegvár bűncselekménnyel kevésbé 
fertőzött terület. 2011-ben 46 esettel volt dol-
guk Szegváron. Ittas vezetésért 6 alkalommal, 
8 esetben húszezer forint alatti tulajdon elleni 
szabálysértésekkel foglalkozott a rendőrség 
községünkben. Szegváron a közterületi órák 
száma nőtt, azaz már 3 rendőr teljesít szolgá-
latot falunkban.

- A Szegvári Polgárőrség munkájáról is tájé-
kozódott a képviselő-testület. A sok önkéntes 
munkaóra mellett, amellyel a feladatukat vég-
zik a közterületeken, külterületeken, rendez-
vényeken, még a székház felújításában is te-
vékenyen kivették a részüket. A Szentesi utcai 
épület méltó körülményeket ad a rendőrség és 
a polgárőrség bázis helyeként.

- A Szentesi Vízművek vezetője az új 
víziközmű törvényt ismertette, a községre váró 
feladatokat is felsorakoztatta, amiről a képvi-
selő-testületnek hamarosan dönteni kell.

- A testület tagjai bizottsági ülésen megvi-
tatták a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 
munkáját. 

- Az ülés további részében határozat módo-
sításokat fogadtak el a már meglévő különféle 
kistérségi társulási formákban bekövetkezett 
változásokról.

- Döntött a testület a civil szervezetek támo-
gatásáról is.

LAPZÁRTA
2012. május 2. szerda

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe.

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863.

Hirdetés
Németh Gabriella

könyvelő
Szegvár, Kontra u. 47.

63/365-042; 30/3675546

Egyéni vállalkozók, őstermelők 
könyvelését, bérszámfejtését, 

adóbevallások elkészítését vállalom.
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AUTÓBUSZ MENETREND
Szegvár, Központból

Csongrádra közvetlen járat:
05:04, 05:44 (munkanap), 6:39 (munkanap), 06:39 (tanév tartama alatt munkanap-
okon), 09:19 (tanév tartama alatt munkanapokon), 15:34 (munkaszüneti napok kivé-
telével naponta), 16:29, 17:29 (munkanap).

Hódmezővásárhelyre:
04:15 (Mindszenti átszállással), 05:36, 06:05 (munkanap), 06:11(tanév tartama alatt 
munkanapokon), 06:15,  06:46, 07:21, 07:56, 08:56, 09:41, 10:15, 10:51, 12:31, 13:21, 
13:51 (munkaszüneti napok kivételével naponta), 14:49 (tanév tartama alatt munka-
napokon), 15:06, 15:56, 16:56, 17:36, 18:16, 18:56 (munkanap) 19:46, 20:36, 22:45

Szegedre közvetlen járat: 
04:15, 06:15, 07:56, 08:15, 10:15, 10:51, 12:15, 13:21, 14:15, 16:15, 17:36.

Szentesre:
04:44, 05:04, 05:13, 05:44 (munkanap), 06:04, 06:39 (munkanap), 06:39 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 06:59 (munkanap), 07:19, 08:24, 09:14, 09:19 (tanév tarta-
ma alatt munkanapokon), 10:14, 11:14, 11:24, 12:29, 13:04, 13:14, 14:21 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 14:24, 15:14, 15:19, 15:34 (munkaszüneti napok kivételével na-
ponta), 16:29, 17:14, 17:29, 18:49, 19:14, 20:04, 21:14, 23:15

Italbolt (újfalu)
Ugyanazok a járatok indulnak, mint a központból     perces eltéréssel.

Pusztai köztől

Csongrádra közvetlen járat:
05:05, 05:45 (munkanap), 06:40 (munkanapokon), 9:20 (tanév tartama alatt munka-
napokon), 15:35 (munkaszüneti napokon), 16:30 (munkanapokon), 17:30 (munkanap-
okon)

Hódmezővásárhelyre:
05:35, 06:10 (tanév tartama alatt munkanapokon), 06:45, 07:20, 07:55, 08:55, 09:40, 
10:50, 12:30, 13:20, 13:50 (munkaszüneti napok kivételével naponta), 14:48 (tanév 
tartama alatt munkanapokon), 15:05, 15:55, 16:55, 17:35, 18:15, 18:55 (munkanap-
okon),19:45, 20:35, 22:44.

Szegedre:
07:55, 10:50, 13:20, 17:35.

Szentesre:
04:45, 05:05, 5:45 (munkanapokon), 06:05, 06:40, 07:00 (munkanapokon), 07:20, 
08:25, 09:20 (tanév tartama alatt munkanapokon), 10:15, 11:25, 12:30, 13:05, 14:22 
(09:19 (tanév tartama alatt munkanapokon), 14:25, 15:20, 15:34, 16:30, 17:30 18:50, 
20:05, 21:15, 23:16.

Kórógyszentgyörgyről ugyanazok a járatok indulnak, mint a Pusztai köztől 5 perc 
eltéréssel.

Az Újfalusi Italbolt megállóból ugyanazok a járatok indulnak, mint a Központból 
2 perc eltéréssel.

A Kendergyári megállóból ugyanazok a járatok indulnak, mint a Központból 3 perc 
eltéréssel.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Tudsz vagy szeretsz rajzol-
ni, alkotni? Itt a helyed! Ne 
hagyd ki ezt a lehetőséget!
A községi könyvtárban rajz-
verseny hirdetünk 

Magyar írók – magyar versek címmel egy 
neked tetsző vers részletét, tartalmát rajzol-
hatod le. Szabadon választott technikával egy 
rajzlapra készülhetnek az illusztrációk.
Leadási határidő: 2012. április 11.
Április 13-án 15 órakor a községi könyvtár-
ban KÖLTÉSZETNAPI SZAVALÓVER-
SENYT rendezünk az általános iskolával kö-
zösen. Magyar írók verseiből készüljetek fel.
Szabadidős foglalkozások
április 14-én szombaton gyermek kézműves 
klub 9 – 12 óráig
április 28-án szombaton gyermek kézműves 
klub 9 – 12 óráig
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra.

Könyvtárosok

Grecsó Krisztián díja
2012 márciusában Grecsó Krisztián vehette 

át az AEGON Művészeti Díjat a 2011-ben meg-
jelent Mellettem is elférsz című regényéért, 
amely a Magvető Könyvkiadónál jelent meg. 

Tarján Tamás irodalomtörténész, kritikus, a 
zsűri egyik tagja döntésüket így indokolta: „a 
magyar regényhagyomány legjobb előzménye-
ire, egészen az 1930-as évekig visszavezethető, 
de teljességében új, az európai regényáramok-
ba is betagozódó, jelentékeny írásmű.”

Az író szerint „Ez a könyv döntően a nagy-
szüleim, a tágabb család regénye.

További sikereket kívánunk falunk szülötté-
nek.
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2012. március 15. Piros betűs nap a 
naptárban, nemzeti ünnepünk. 

Nekünk, szegváriak-
nak, felsősófalviaknak és 
kézdivásárhelyieknek azonban külö-
nösen nagy jelentőséggel bír.

Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc emléknapja egy azon 
nemzeti ünnepeink közül, amelyről 
minden magyar, határon innen és túl 
megemlékezik. A nemzet múltbeli 
nagyjainak emléket állítva és a jelen 
tudományos, művészeti és irodal-
mi élet területein, kiemelkedő ered-
ményt elérőknek, a Parlamentben 
ezen a napon osztják ki a Kossuth- és 
Széchenyi Díjakat. Emellett minden 
településen kisebb-nagyobb ünnep-
ségekkel teszik méltóvá ezt a napot. 

Szegvár azonban egy sokkalta na-
gyobb eseményre készült. Március 
idusa számunkra nemcsak a forrada-
lom és szabadságharc hőseiről szólt, 
ugyanis közel 30 erdélyi magyar ír-
hatta alá a honosítási okiratot és vált 
ezzel hivatalosan is magyarrá. Furcsa 
ezt így kimondani, hiszen magyarok 
voltak mindig is, „eleiktől fogva”. 
Azonban az első világháborút köve-
tő trianoni döntés következtében az 
anyaországtól elszakítva éltek, csak 
szívükben és –ha hagyták- nyelvük-
ben lehettek honfitársaink. Idén már-
cius 15-én azonban történelmi ese-
mények zajlottak. Kevés olyan nép, 
nemzet él, aki túl tudott lépni saját 
múltján. Meg nem történtté tenni 
a dolgokat mi sem tudjuk, de talán 

elégtételül szolgálhat az újrahonosí-
tás lehetősége az országhatárainkon 
kívül élőknek. 

A délutáni események kezdetén 
Nagy Sándorné szavait követve Gé-
mes László polgármester úr meg-
nyitotta a kézdivásárhelyi Barabás 
Zsombor Háromszéki Népművésze-
ti Egyesület alkotásaiból rendezett 
időszaki kiállítást. A terem hátulján 
felállított paravánokon láthattunk fa-
ragott tárgyakat, mézeskalács alko-
tásokat, lószőr- és egyéb ékszereket, 
kerámiákat, kézzel készített díszes 
ruhadarabokat, a háromszéki népmű-
vészet jeles alkotásait.

Az újonnan alakult Bazsamári nép-
dalkörtől hallgathattunk meg néhány 
népdalt, majd a hivatalos ünnepség 
előtt minden érdeklődőnek ideje és 
lehetősége volt a kiállítást személye-
sen is megtekinteni.  

17 órától a Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 4. osztályos tanulói adtak 
műsort március 15. tiszteletére. 

Ezzel kapcsolatosan kérdeztem 
meg Lukács Istvánnét, osztályfőnö-
köt, a Képviselő-testület Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottságának 
elnökét.

Bába Eszter: Ha jól tudom, Ön 
most úgymond „duplán is kivette a 
részét” a szervezésből?

Lukács I-né: Így van, hiszen nem-
csak szervezőként segédkeztem az 
események lebonyolításában, hanem 
osztályfőnökként is részese voltam. 
Hagyománnyá vált, hogy minden év-
ben az iskola 4. osztályosai készülnek 
az 1948-49-es forradalom és szabad-
ságharc méltó megemlékezésére, így 
most a negyedikesek osztályfőnöke-
ként Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikóval 
karöltve készítettük fel a gyerekeket. 

Bába Eszter: Hogyan készülődtek?

Lukács I-né.: Három hétig gyako-
roltunk együtt a gyerekekkel. A beta-
nulási időszak végét kicsit megnehe-
zítette, hogy a gyerekek sorozatosan 
lebetegedtek, így elég hiányosan 
voltunk a koreográfiák betanulása-
kor. Március 15-re azonban minden 
rendben volt, nagyon ügyesen szere-
peltek.

Bába Eszter: Ön szerint mit jelent 
egy mai kisiskolásnak március 15-e?

Lukács I-né.: Természetesen az 
ünnepségre való készülés közben és 
órákon is beszéltünk erről a nagysza-
bású történelmi eseményről. Szerin-
tem nagyon fontos már gyerekkorban 
tudatosítani a nemzetünk történelmé-
vel kapcsolatos ismereteket, hazasze-
retetre nevelni a tanulókat. Persze a 
generációs igények változásával, a 
technika fejlődésével nekünk is lépést 
kell tartani. Éppen ezért újszerűen, 
a műsorral párhuzamosan kivetítőn, 

„Magyarnak lenni, tudod mit jelent,…?”
Revans a múltnak
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képekben elevenítettük fel az akkori 
eseményeket, hazafiakat. A műsor vé-
gén Máté Péter: ez itt az én Hazám 
című dalára egy-egy szál szegfűvel 
adóztak a gyerekek a márciusi ifjak 
emlékének. A nézők meghatódva tap-
solták meg őket.

Itt szeretnék köszönetet mondani 
Ambrus Péternek a képanyag kivá-

lasztásáért, a hangosításért, Ma-
gyar Imrének és feleségének Olginak 
a néptánc bemutatóért, Bihariné 
Cselovszki Zsuzsannának a színes 
pólók beszerzéséért, valamint Jeneiné 
Lucz Máriának és Nagy Sándornénak 
a színpadi dekorációért.

Az állampolgársági eskütétel a ma-
gyar és székely himnusz eléneklésé-
vel vette kezdetét. A Művelődési Ház 
nagytermét megtöltő közönség egy 
emberként énekelt. Sokak szemé-
ben már ekkor megjelentek az első 
könnycseppek. Az állampolgársági 
eskütétel elején Gyömbér Ferencné 
jegyző asszony köszöntő szavai után 
pár szóban tájékoztatást adott a ho-
nosítás jogszabályi hátterét illetően, 
mely szerint . 2010. augusztus 20-án 
lépett hatályba a magyar állampol-
gárságról szóló törvény módosítása, 
amellyel 2011-től a honosítási eljárás 
a korábbiakhoz képest lányegesen 
egyszerűsödött. …Nem szükséges 
már Magyarországon bejelentett lak-
hely, vagy állampolgársági vizsga 
sem. 

A jegyző asszony ezután felele-
venítette a szegvár- felsősófalvi ba-
rátság kezdetét, amely egészen a 
testvértelepülési megállapodás alá-

írásához vezetett. Beszélt arról is, 
ami számunkra, szegváriak számára 
példaértékű: hogyan tudtak Erdély-
ben kitartani évszázadokon át, küz-
delmek árán, magyarságuk mellett, 
megőrizve kultúránkat és nemzeti 
örökségeinket.

Gémes László polgármester úr 
ünnepi beszéde után az eskütételre 
felsorakoztak a családok és a polgár-
mester úr közreműködésével letették 
állampolgársági esküjüket. 

„Én……esküszöm, hogy Magyaror-
szágot hazámnak tekintem. Magyar-
országnak hű állampolgára leszek, 
az Alaptörvényt és a jogszabályokat 
tiszteletben tartom és megtartom. 
Hazámat erőmhöz mérten megvédem, 
képességeimnek megfelelően szolgá-
lom. Isten engem úgy segéljen!”

2012. március 15. óta hivatalosan is 
magyar állampolgárok:

Fecső József Attilla, párja Cseke 
Erzsébet és kisfiuk Ádám István; 
Incze Gábor és felesége Erzsébet; 
Kálmán László és felesége Enikő, 
gyermekeik Tamás Alpár és Dóra 
Zsanett; Krall Család: Krall Ferenc 
és felesége Rozália, fiuk Krall László 
és felesége Erzsébet gyermekeikkel 
Orsolyával és Otíliával lányuk Krall 
Rozália gyermekeivel István Zsolttal 

és Cecíliával; Lőrincz Domokos és 
felesége Mária; Lukács Attila és fele-
sége Rozália;  Lukács Károly; Szőke 
János Barna; Oláh Attila és felesége 
Judit, a szülőkkel együtt gyermekük 
Róbert is megkapta a magyar állam-
polgárságot; Opra Etelka; Rákosy 
Katalin. 

A honosítási okmányok átvételét 
követően vendégeink tiszteletére ün-
nepi műsor következett. A szegvári 
Dobbantó Néptáncegyüttes Palotás 
táncot adott elő, amely ekkor „debü-
tált”, hiszen most láthattuk tőlük elő-
ször. 

A műsor folytatásaként Szűcs 
Zoltán verset mondott és énekelt; a 
művészeti iskola növendékei Orosz 
Dalma, Fejős Kata, Vígh Márk, Forgó 
Róbert közreműködésével énekeltek; 
Papné Benkő Mónika „az egyszerű, 
tiszta, őszinte szóról” énekelt; az ifj. 
Ternai József által vezetett Szegvári 
Magyarnóta Klub székely nótákkal 
készült, néptáncosaink pedig további 
erdélyi néptáncokat mutattak be ne-
künk. Ezzel azonban nem ért véget az 
este, ugyanis felsősófalvi barátaink is 
készültek egy verses, zenés műsorral. 

A gálaműsor után fáklyákkal a 
kezünkben vonultunk át a Kossuth-
szoborhoz. A Forray Máté Általános 
Iskola tanulói, az Önkormányzat, a 
pártok képviselői elhelyezték a ko-
szorúikat az emlékhelyen.

Az este folyamán megható és szóra-
koztató pillanatok váltották egymást. 
Bár elég hosszú volt a rendezvény, és 
sokaknak csak állóhely jutott, megér-
te részesének lenni. 

Az állampolgársági esküt nézve és 
erdélyi testvéreinket hallgatva mi is 
átérezhettük, „Magyarnak lenni mit 
jelent…” és büszkék lehetünk, hogy e 
nemzethez tartozunk! 

Bába Eszter 
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A nem megfelelő táplálkozás követ-
keztében nemcsak a vízben, hanem a 
zsírban oldódó vitaminok raktárai is ki-
ürülhetnek. A leggyakoribb hiány ilyen-
tájt a C- és a D-vitamin hiánya.

A vitaminok nélkülözhetetlen funkci-
ókat töltenek be a szervezetben, többek 
között felelnek az immunrendszer mű-
ködéséért, a szem egészségéért, a sej-
tek regenerálódásáért, a véralvadásért, 
a csontok és a fogak tartósságáért. Van 
olyan vitamin, amely több mint száz fel-
adatot lát el. Ezért, ha a szervezet nem jut 
hozzájuk kellő mennyiséghez, hiánytü-
netek jelentkeznek - olvasható a Magyar 
Dietetikusok Szövetségének (MDOSZ) 
legfrissebb hírlevelében. 

Vitaminhiányhoz az elégtelen táplál-
kozás vezet, azonban bizonyos máj- és 
bélbetegségek is előidézhetik a hiányt, 
főként a feszívódási és az emésztési za-
varok. Vannak vitaminok, amelyek bő-
ségesen raktározódnak a szervezetben, 
és az elégtelen bevitel csak hosszú idő 
után vezet hiánytünetekhez. Ilyenek a 
zsírban oldódó vitaminok (az A-, a D-, 
az E- és a K-vitamin). Velük szemben a 
vízben oldódó vitaminok (a C-vitamin, a 
B-csoport vitaminjai) a vizelettel ürül-
nek, ezért naponta elegendő mennyisé-
get kell bevinni belőlük, hogy ne lépje-
nek fel a hiánytünetek.

Milyen tüneteket okoz az egyes vita-
minok hiánya?

A-vitamin: A napi szükséges mennyi-
ség egyharmadát vesszük fel kész vita-
minként (retinolként) - elsősorban máj-
ból, tojásból, vajból -, a többi elővitamin, 
elsősorban béta-karotin formájában jut 
a szervezetbe. Az A-vitamin hámvédő 
vitamin és a szem éleslátásáért is felel. 
Hiányában a szaruhártya hiperkeratózis 
nevű betegsége, valamint farkasvak-
ság lép fel, és a szervezet fertőzésekkel 
szembeni ellenálló képessége is csökken.

D-vitamin: Ez a vitamin akkor képző-
dik, amikor a bőrt UVB-sugarak érik, 
ezért naponta legalább 15 perces szabad-
ban tartózkodás ajánlott fedetlen fejjel 
és karral. Október végétől a napsütéses 
tavasz beköszöntéig azonban nem jut a 
bőr elegendő UVB-sugárzáshoz, ezért 
D-vitamin-pótlásra van szükség. A szer-
vezet D-vitamin-előállító képessége a 

korral csökken, ezért időseknél különö-
sen fontos a pótlása, mivel a csontozat 
egészségének megőrzéséhez nélkülöz-
hetetlen. Vitaminhiányt figyeltek meg a 
policisztás petefészek szindrómában 
szenvedő nőknél is.

E-vitamin: Antioxidáns hatású 
zsíroldékony vitamin, amely az örege-
dés folyamatát és első jeleit is késlelteti. 
Egészséges emberben, kellően változatos 
étrend, növényi olajok fogyasztása mel-
lett E-vitamin hiány nem fordul elő. Hi-
ányával zsírfelszívódási zavar esetében 
kell számolni, ilyenkor a vörösvérsejtek 
élettartama csökken. Az E-vitamin védi 
az immunrendszert például a cigaretta-
füstből származó méreganyagok ellen, 
továbbá jótékonyan hat a Parkinson-kór 
és az Alzheimer-kór lefolyására is.

K-vitamin: Többek között a véralva-
dást előidéző fehérjék képződéséhez nél-
külözhetetlen. A béltraktus baktériumai 
képesek ezt a vitamint előállítani, a napi 
szükséges K-vitamin-mennyiség 80 szá-
zalékát ezek a baktériumok szintetizál-
ják. A táplálékkal vesszük föl a maradék 
20 százalékot, elsősorban sötétzöld leve-
lű zöldségekkel. K-vitamin-hiány egész-
séges bélrendszer esetében szinte kizárt.

B1-, B2-vitamin és niacin (B3): A meg-
felelő energiafelhasználást segítik és a 
szem, a bőr és az idegrendszer épségéért 
is felelnek. A B1-vitamin a szénhidrát 
anyagcsere szabályozásában vesz részt. 
A B2-vitamin hiánya bőr- és nyálkahár-
tya-tüneteket okoz. A niacin legismer-
tebb hiánybetegsége a pellagra.

B6-vitamin: Az aminosavak és az esz-
szenciális zsírsavak anyagcseréjében 
van fontos feladata. Egy felmérés szerint 
a nők fele nem jut hozzá a napi ajánlott 
mennyiségű B6-vitaminhoz. Már kisebb 
mértékű hiánya is növeli a szervezetben 
a homocisztein szintet, ami a szív- és 
érrendszeri megbetegedések kialakulá-
sának kockázatát növeli. Súlyos B6-vi-
tamin-hiány tüneteként bőrbetegségek 
jelennek meg, jellemzően dermatitisz és 
akné. Az idegrendszerre is hatással van, 
ezért a bőrtünetek előtt álmatlanságot, 
depressziót és esetenként görcsrohamo-
kat lehet megfigyelni.

B12-vitamin: Az egyetlen B-vitamin, 
amit a szervezet hosszabb ideig képes tá-

rolni, főleg a májban. Megfelelő mennyi-
ségű gyomorsav szükséges ahhoz, hogy 
a táplálékkal felvett fehérjékből szabad-
dá váljon a vitamin, ezért hiányához ve-
zethet a csökkent gyomorsavtermelés. 
Ilyenkor fáradtság, depresszió, idegká-
rosodás okozta zsibbadás és bizsergés 
jelentkezhet a végtagokon. Felszívódását 
nehezíthetik a bél gyulladásos betegsé-
gei (mint a Crohn-betegség és a colitis), 
a köszvény, illetve az alkoholizmus. A 
szív- és érrendszeri megbetegedések és 
a sclerosis multiplex prevenciójában is jó 
eredményeket lehet vele elérni. 

Biotin (H-vitamin vagy B7-vitamin): 
Hiányában étvágytalanság, bőrelválto-
zások, vérszegénység, érzészavar és ko-
leszterinszint-emelkedés jelentkezhet.

Pantoténsav (B5-vitamin): A 
pantoténsav többek között a haj színét és 
a növekedését befolyásolja. Hiánya has-
fájást, hányingert, álmatlanságot, gyen-
geséget és érzészavart eredményezhet.

C-vitamin: Manapság C-vitamin-hi-
ány nagyon ritkán fordul elő. Napi 10 
mg-nál kevesebb C-vitamin a skorbut, 50 
mg-nál kevesebb pedig a szívbetegségek 
és a szürke hályog kialakulásának koc-
kázatát növeli. A C-vitamin fokozza a 
vas felszívódását, ezért vashiány esetén 
mindig C-vitaminnal együtt kell pótolni 
a vasat.

Mik a legjobb természetes vitamin-
források?

A zsírban oldódó vitaminok főként a 
tejben és a tejtermékekben, tojásban, 
halakban és növényi olajokban találha-
tók meg. A tőkehalmáj nagyon gazdag 
D-vitaminban. K-vitaminban gazdag 
a szója és a sötétzöld levelű zöldségek. 
A búzacsíra, a teljes kiőrlésű gabonák, 
a mandula, a dió és a mogyoró gazdag 
E- és B6-vitaminban. Az állati erede-
tű élelmiszerek B12-, B6-vitamin és 
biotintartalma jelentős. C-vitaminban 
gazdag a citrusféléken kívül a kivi, a 
brokkoli, a karfiol, a karalábé, a sóska és 
a paradicsom.

A tavaszi fáradtságot leggyakrabban a 
télen jelentősen lecsökkent D- és C-vita-
min-szint okozza, ha a téli borús időben 
nem gondoskodtunk a plusz bevitelről. 

Forrás: MDOSZ online hírlevél

Melyik vitamin hiánya okozza a tavaszi fáradtságot?
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Kedves szegvári lakosok!

Az idén is több színvonalas programot aján-
lunk az Önök figyelmébe. Kérjük tekintsék át 
a Rendezvénynaptárt és válogassanak a prog-
ramok közül az érdeklődésüknek megfelelően! 
Az őszi programokról a nyár végén olvashat-
nak.
március vége
Forray Labdarúgó Kupa, Röplabda Kupa
Főszervező: Szegvári Diáksport Egyesület, 
Pólyáné Téli Éva, Rozgonyi Zoltán 63/364-831
április 3.
9-12 óráig húsvéti gyöngyfűzés a Községi 
Könyvtárban
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes és 
Kosztolányi Sándorné (63/364-863)
április 13.
8 órától a Költészet Napja alkalmából rendez-
vénysorozat a Községi Könyvárban. (zenés 
verses összeállítás a Hanta-Banda közremű-
ködésével; rajzpályázat eredményhirdetése; 
szavalóverseny)
Rendező: Községi Könyvtár, Forray Máté Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes és 
Kosztolányi Sándorné (63/364-863)
április 14.
9-12 óráig a Titanic elsüllyedésének 100. év-
fordulója alkalmából Nagy Torpedójáték és 
kézműves foglalkozás a Községi Könyvtárban.
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes és 
Kosztolányi Sándorné (63/364-863)
április 16.
8 órától Nagy torpedójáték az általános iskola 
3. osztályosai részére a könyvtárban.
Egyéb rendezvények: Gyermek kézműves klub 
foglalkozásai páratlan hét szombaton 9-12 órá-
ig a Községi Könyvtárban. 
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes és 
Kosztolányi Sándorné ( 63/364-863)
április 20.
Műszakiak és a Rendőrség Napja Szentesen az 
alsó tagozatos iskolások részvétele a rendezvé-
nyen
Főszervező: Lukács Istvánné
Április 28-29.
I. Szegvár Kupa igazolt és amatőr pénzdíjas 
egyéni tekeverseny
Főszervező: Szegvári Tekézők Sportegyesülete 
- Berkecz Miklós
május 1.
Kulturális és sport délután a Művelődési Ház-
ban
Rendező: Szegvár Nagyközség Önkormányza-
ta, az Oktatási, Kulturális, Szociális Bizottság 
és a Művelődési Ház
Főszervező: Lukács Istvánné, Nagy Sándorné
63/364-816

május 2.
Névnap, anyák-napi ünnepség a Civil-Házban
Főszervező: Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesü-
let - Bacsa Józsefné
május 26. /a szórólapon rossz időpont jelent 
meg/
Pünkösdi néptánc gála a Művelődési Házban
Főszervező: Szegvári Dobbantó 
Néptáncegyüttes, Magyar Imre, Magyar 
Imréné
május 28.
Gyermeknapi rendezvény a Művelődési Ház-
ban 
május 29.
16 óra orvosi előadás a Civil Házban
Főszervező: Mozgáskorlátozottak Egyesülete-
Arany Lajosné
június 3. /a szórólapon tévesen jelent meg/
Szűcs Árpád emléknap a Művelődési Házban
Főszervező: Nagy Sándorné (63/364-816)
június 16. 9 óra
Nyolcadik osztályosok ballagása
Főszervező: Bernáth Ildikó 63/364-831
június 19-augusztus 28.
Minden kedden délelőtt kézműves foglalkozás 
a Községi Könyvtárban 9-12 óra között
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes, Kosz-
tolányi Sándorné (63/364-863)
június 22. 17 óra
Tanévzáró ünnepség
Főszervező: Bernáth Ildikó 63/364-831
június 19-26.
„Én ezt Tudom” alkotótábor, Kulturális hét a 
Károlyi Kastélyban és a Művelődési Házban.
23-án, szombaton 9 órától Újra éled Szeg - 
Hagyományőrző nap
Főszervező: Tűzköves Alapítvány - Nagy 
Sándorné 63/364-816
június 28. 15 óra
Kurca parti dalos találkozó - Művelődési Ház
Főszervező: a Szegvári Magyarnóta Klub – ifj. 
Ternai József 63/364-230
június 30.
Civil Nap 
Főszervező: Szegvári Közösségfejlesztők 
Egyesülete - Határné Bottyán Erika
július 2-6.
Néptánc tábor
Főszervező: Dobbantó Néptáncegyüttes
Magyar Imre, Magyar Imréné 63/ 364-332
július 7.
Tó-fesztivál
Főszervező: Szegvár Nagyközség Önkormány-
zata - Polgármesteri Kabinet (63/364-800/26-
os mellék)
július 9-13.
Honismereti tábor „Mesél a szegvári határ” 
címmel 8-12 éves gyerekek részére – Civil Ház
Főszervező: Szegvári Közösségfejlesztők 
Egyesület - Határné Bottyán Erika

július 13-15.
Ász Fesztivá l- Piactér
Főszervező: Molnárné Kvakk Zsuzsanna
július 16-22.
Csóró Bringás tábor 
Főszervező: Nagy Sándorné
július 18-22.
Velencei-tavi tábor
Főszervező: Lukács Istvánné 63/364-363
Július 30 - augusztus 6.
Szegvári gyerekek kiutazása Erdélybe
Főszervező: Bernáth Ildikó, Gila Györgyné
augusztus első hete
Kézműves tábor- Katolikus Kör
Főszervező: hitoktatók
augusztus 7-12
Székely-Magyar Népművészeti Tábor Erdély-
ben
Főszervező: a Kultúrapártolók Köre
augusztus 17-24.
Lengyel és erdélyi gyerekek táboroztatása 
Szegváron, 15 éves testvér települési találkozó
Főszervező: Gyömbér Ferencné 63/364-817
augusztus 20.
Szegvári Ízek Fesztiválja a sportpályán /Falu-
nap/
Főszervező: Lukács Istvánné 63/364-363
augusztus vége
Karitász vásár a Katolikus Körben
Főszervező: a Karitász szegvári csoportja
szeptember 9.
Templomunk búcsúja, 10 órától ünnepi szent-
mise a Kisboldogasszony templomban
szeptember 23.
10 órától Jubiláns házasok szentmiséje a 
Kisboldogasszony templomban
szeptember 28.
Népmese napja alkalmából vetélkedő a Közsé-
gi Könyvtárban
Főszervező: Kerekesné Bovatsek Ágnes, Kosz-
tolányi Sándorné (63/364-863)

A programokról tájékoztatást adunk a Kurca 
TV adásaiban, a www.szegvar.hu webolda-
lon, valamint az Önkormányzati Tájékoztató-
ban és a Szegvári Naplóban.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szeretettel várjuk Önöket a programjainkra! 
Hívják el ismerőseiket, rokonaikat is!

Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnöke

Kérdéseikkel, javaslataikkal keressenek fel a 
63/ 364-363, ill. 20/ 467-4458 telefonszámon

Rendezvénynaptár 2012.
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Virágzik a tulipánfa! 
Vagy mégsem?

Falvakban autózva többször hallottam utastársa-
imtól, hogy milyen szépen virágoznak a kertekben 
a tulipánfák. Kertkedvelő Olvasóim nagy része bi-
zonyára tisztában van vele, hogy a népnyelvben tuli-
pánfaként emlegetett, valóban gyönyörű virágokkal 
díszítő növény nem más, mint a liliomfa. De lássuk a 
lényeges különbségeket.

A liliomfa (Magnolia sp.) igazi népszerűségét an-
nak köszönheti, hogy virágai kora tavasszal, még a 
lomblevelek megjelenése előtt beborítják a fát. Vi-
rágzási ideje az aranyvessző virágzásával egy idő-
ben következik be. (Ez utóbbi növényt szintén gyak-
ran összekeverik az aranyesővel... De ez egy külön 
cikk témája!)

Ezzel ellentétben a tulipánfa (Liliodendron 
tulipifera) virágzása júniusra tehető, amikor a lomb-
levelek már sűrűn beborítják a fát, így sajnos a virá-
gok valódi szépségében csak korlátozottan gyönyör-
ködhetünk. Ezen oknál fogva a tulipánfa inkább a 
gyűjteményes kertek, parkok, arborétumok fája lett. 
(A gyulai Várfürdő gyűjteményében is található egy 
tulipánfa.)

Tulipánfa (Liliodendron tulipifera)

Liliomfa (Magnolia sp.)

Országos Torna Diákolimpiai Elődöntő
Kecskemét, 2012. 03. 11.

Ebben az évben is volt továbbjutó csapa-
tunk az országos diákolimpiai elődöntőre 
torna sportágból. Az I-II. korcsoportos fiú és 
lány csapataink kivívták a jogot, hogy maga-
sabb szintű versenyen is bemutatkozhassanak. 
A versenyen Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, 
Tolna és Pest megye legjobb 3-3 csapata ve-
hetett részt. Bár technikai okokból mindkét 
csapatunkból volt hiányzó, mégis nagyon szép 
eredményt értek el tornászaink. Különösen ta-
lajon sikerültek jól a gyakorlataink, de a többi 
szeren is jól mutatkoztunk be. 

Lányok: 
6. Szegvár, Forray (Kollár Renáta, Gráfik 

Vivien, Szabó Boróka, Csapi Lorena, Kunsza-
bó Viktória, Juhász Tímea, edző Pólyáné Téli 
Éva)

Fiúk:
6. Szegvár, Forray (Ajtai László, Hegedűs 

Imre, Homlok Krisztofer, Nagy Roland, Török 
Vencel, Kozma Patrik, edző: Vass Tibor)

Pólyáné Téli Éva


