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Szegvárról induló sportolók közül négyen is szerepeltek olimpián.  
A tablót Purgel Zoltán készítette.
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Megemlékezés
„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Öt éve már ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben ma sem 
találunk.
Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta kicsordul.”

Fájó szívvel emlékezünk

GAJDA ISTVÁNRA
halálának 5. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10 %

minden festékre továbbra is
Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig

Szegvár a sajtóban
Tófesztivál: Szegvár. – Délvilág. – 2012. jú-

lius 6., 4. o.
A fesztivál programja 

Ellopták a közúti táblákat. – Szentesi Élet. – 
2012. július 6., 8. o.

A rendőrségi hírek között a Szegváron tör-
tént lopásról, súlyos testi sértésről

Tábor, Ász Fesztivál : Szegvár. – Délvilág. – 
2012. július 10., 10. o.

Rövid hír a két eseményről

4 éves a vak házaspár kislánya: Szegvár / 
Králik Emese. – Délvilág. – 2012. július 16.,4. o.

Magyar Dénes és Júlia az apai nagymamával 
közösen nevelik kislányukat, Biankát.

Kézműveskedés, olimpiai totó: Szegvár. – 
Délvilág. – 2012. július 17., 6. o.

A községi könyvtár nyári programjairól szól 
a rövid hír

Veszélyben a dél-alföldi kukoricatermés: A 
földeken még öntözni sem tudnak, mert megfi-
zethetetlenül drága a Körös vize / Gidró Krisz-
ta. – Magyar Nemzet. – 2012. július 19., 14. o.

Gémes László Szegvár polgármestere, mint 
gazdálkodó nyilatkozik az aszályról és annak 
következményeiről a gazdaságok életében

Kifestették az óvodát a szegvári gyerekek. – 
Délvilág. – 2012. július 21., 1. o.

75 liter gyermekszobafestéket ajánlott fel a 
szegvári Kurca-parti Óvodának a 20 éves Poli-
Farbe festékgyár.

Leégett a konditerem. – Szentesi Élet. – 
2012. július 23., 8. o.

A rendőrségi hírek között a Szegváron történt 
tűzesetről, súlyos testi sértésről, két hölgy vere-
kedéséről, műtrágyalopásról is olvashatunk.

Szegvári fotópályázat: Szegvár. – Délvilág. 
– 2012. július 24., 6. o.

Szegvár színei címmel fotópályázatot hirdet 
az önkormányzat

Szegvárról négyen is szerepeltek olimpián: 
Komáromy Ede, Szécsényi József, Huszka Mi-
hály és Tégla Ferenc öregbítette az ötezer fős 
település hírnevét: Szegvár / Imre Péter. – Dél-
világ. – 2012. július 27., 14. o.

Röviden ismerteti a cikk az olimpikonjaink 
életútját.

Családi események
2012. július

(Összeállította: 
Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések: 
Szabó Istvánnak és Orosz Nikolettnek (Ti-

szai u. 1.) NIKOLETT RÉKA, Szabó Mi-
hálynak és Németh Zsófiának (Kórógy u. 44.) 
BENJAMIN

Házasságkötések:
Szabics Krisztián és Koszó Nikolett Dr. 

Bartucz Lajos u. 13. szám alatti lakosok; 
Szép István és Rébelyi-Vigh Zsuzsanna 
Kórógyszentgyörgy u. 8. szám alatti lakosok; 
Tóth József és Kaczur Melinda VI. külterület 
24. szám alatti lakosok.

Halálesetek:
Duka Tiborné Lévai Szilvia, Kossuth u. 5. 

(56 éves), Vigh Kálmán János, Kontra u. 75/a 
(66 éves), Vonyó Mihály, Régiposta u. 69. (87 
éves), Török Lajos, Régiposta u. 65. (67 éves), 
Nagy István, Kántor u. 3. (81 éves), Rébelyi-
Vigh László, Deák F. u. 24. (59 éves), ifj. Boty-
tyán László, Alkotmány u. 24. (38 éves), Apró 
Ferenc Lajosné Tóth Klára, Köztársaság u. 
16/a. (59 éves).

Nemzetközi Ifjúsági Találkozó Szegváron!
2012. 09. 05 – 2012. 09. 13.

Három nemzet találkozik a Fiatalok Lendületben Program keretein belül  
a szegvári Művelődési Házban. 

Huszonhárom romániai és szlovákiai vendéget várunk 
a TANULJUNK CIVILÜL! táborba, 

tizenegy lelkes szegvári fiatal részvételével.

(Tudósítás a következő számban)

Kurca-parti  
Dalos Találkozó

Idézet egy elégedett levélből, mely a Szegvá-
ron megrendezett Kurca-parti Dalos Találkozó 
alkalmából íródott.

Kedves Józsi! Kedves Dalosok!
Szívünk minden szeretetével kívánunk nek-

tek nagyon sok boldogságban, békességben 
eltöltött, nótáskedvű éveket, és nagyon sok ki-
tartást. Kívánjuk, hogy még sokszor köszönt-
hessünk benneteket ilyen alkalomból.

Így utólagosan is, még egyszer szeretnénk 
megköszönni a szíves fogadtatást, vendéglá-
tást, és hogy részesei lehettünk ilyen szép és 
megható rendezvénynek.

Baráti üdvözletünket küldjük szeretettel a 
földeáki Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör tagjai

Isten éltessen benneteket!

LAPZÁRTA
2012. augusztus 31. péntek 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb 
beadni a szerkesztőség részére, hogy le-
gyen idő begépelni a számítógépbe.

A fenti időpontig kérjük elektronikus 
eszközön leadni, vagy e-mailen elküldeni 
a közlésre szánt írásokat, hogy a szerkesz-
tők időben összeállíthassák a következő 
számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 

Telefonszám: 63/364-863
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Szegvári Ízek Fesztiválja (FALUNAP)
2012. augusztus 20. 
Sportpálya – Szegvár

Programok:

Augusztus 18-19-20-án: Lukács István Emlékverseny a tekepályán – program felelős: Zsibók Zoltán

Augusztus 19-én este: zenés, táncos rendezvény a sportpályán – pf.: Lukács Istvánné

Augusztus 20-án délelőtt:

9.00 órától: IX. Piactér Kupa sakkverseny – pf: Holozsai Albert

9.00 órától: kispályás labdarúgás – pf: Buda Attila

9.00 órától: futóverseny – pf: Lőrincz Gábor

10.00 órától: íjászat – pf: Pölös Attila

10.00 órától: paintball – pf: Csatordai Endre

10.00 órától: kis közösségek főzőversenye – pf: Lukács Istvánné

10.00 órától: régi falvédők kiállítása a Szélmalomban – pf: Purgel Nóra

Délután:

15.00 óra: Ágoston Anita gyermekműsora – pf: Lukács Istvánné

15.00 órától: arcfestés, gyermek játszóház – pf: Huszka Anita

15.00 órától: ingyenes vércukor-, vérnyomásmérés – pf: Határné Bottyán Erika

15.00 órától: ökörsütés, lángos-, fánk-, kürtős kalács látványsütés – pf: Szabó György, Gyermán 
János, Bacsa Józsefné, Arany Lajosné

15.30 óra: a szegvári tehetségek zenés műsora. Fellépnek: ifj. Rozgonyi Zoltán, Szűcs Zoltán, Vígh 
János Márk – pf: Lukács Istvánné 

16.00 óra: a szegvári kutya-suli bemutatója – pf: Farkas Zoltán

16.15 óra: nótázás a Magyar Nóta Klubbal – pf: ifj. Ternai József

16.30 óra: Szilver TSE társastánc bemutatója – pf: Kis János

17.00 óra: Szegvár-Mindszent öregfiúk focimérkőzés – pf: Buda Attila

17.05 óra: Szegvár színei fotóverseny eredményhirdetése – pf: Pólya Sándor

17.15 óra: Honkyokushin karate bemutató – pf: Erdei Sándor

18.00 óra: ünnepi műsor, kenyérszentelés, kitüntetések átadása, 15 éves a Szegvár – Lewin-Brzeski 
testvérkapcsolat, állampolgársági eskütétel – pf: Gyömbér Ferencné

19.00 óra: a Dobbantó néptánc együttes és a Szötyke néptánc csoport fellépése – pf: Magyar Imre, 
Magyar Nóra

19.30 óra: lengyel és erdélyi vendégek műsora – pf: Gyömbér Ferencné

19.00-21.00 óra között: a fellépők vacsoráztatása – pf: Arany Lajosné

20.45 óra: ajándéksorsolás – pf: Kosztolányi Sándorné

21.15 óra: Nótás Jana énekel – pf: Lukács Istvánné

22.00 óra: Tűzijáték – pf: Lukács Istvánné, Tonomár Zoltán

Az Alibi együttes hajnalig tartó bálja – pf: Lukács Istvánné

Az egész nap folyamán: kirakodóvásár, vidámpark, büfé, sétakocsikázás, kisvasutazás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Minden program ingyenesen látogatható!

Mindenkit szeretettel várunk!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. A délutáni rendelés nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-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 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
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 
augusztus 6-10. Dr. Ország Erzsébet
augusztus 13-17. Dr. Rosztóczy Levente 
augusztus 21-24. Dr. Ország Erzsébet
augusztus 27-31. Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 
 
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőál-
lomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segély-
hívószám is használható továbbra is. naponta 15 
órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető 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, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, 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
augusztus 6-10. 8-12 óráig
augusztus 13-16. 14-18 óráig
augusztus 17. (péntek) 8-12 óráig
augusztus 21-24. 8-12 óráig

augusztus 27-30. 14-18 óráig
augusztus 31. (péntek) 8-12 óráig

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 
12.00-13.30 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 vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-12.30 és 13.30-17.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
augusztus 4-5. dr. Gyovai Tibor 30/436-7401
augusztus 11-12. dr. Lehoczky János 30/945-3764
augusztus 18-19. dr. Kun Sz. István 30/568-8998
augusztus 20. dr. Kun Sz. István 30/568-8998
augusztus 25-26. dr. Gyovai Tibor 30/436-7401

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 8-14 óráig Önkormányzat, Polgármesteri 
Hivatal, EESZI
Csütörtök 8-14 óráig Iskola, Óvoda

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

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 telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-5782 Bugyi Imre
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 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.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden 
hónap utolsó csütörtökjén 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 előzetes bejelentkezésre
Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  5.30-13.00 óráig

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2012. augusztus 21 (kedd) – augusztus 31-ig 

(péntek) 
8:00 és 16:00 óra között
VÍZÓRAOLVASÁST

végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2012. augusztus 31. (péntek) 13:00 óráig

A megjelölt időponton túli vízóraállás le-
adásokat 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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Ma reggel hallgattam a rádiót. Ismertette az 
MTV1 Balatoni nyár című műsorának tartal-
mát. Felkaptam a fejem, Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekar is szerepel. Ezt feltétlen meg 
kell néznem, tavaly ilyenkor is láttam, Ágoston 
Gini vokálozik a zenekarban. El is kaptam a 
délelőtti műsorban ezt a részt. A zeneszámok 
és a beszélgetés után rögtön kérdéseken gon-
dolkodtam. Mi is érdekelné a szegváriakat, a 
Szegvári Napló olvasóit. Emlékeztem a kis-
lányra, aki a néptánccsoportban táncolt, vagy 
modern táncot mutatott be a színpadon. Ma-
gam előtt láttam a kiválóan furulyázó zeneis-
kolást, a Five Angels lányzenekar énekesét. El-
telt az idő. Georgina leérettségizett és elkerült 
Szegvárról. Ezután már csak ritkán hallottunk 
idehaza énekelni. 

Mi történt veled érettségi után? Hol folytat-
tad tanulmányaidat?

Az érettségi után felvételt nyertem a buda-
pesti Kőbányai Stúdió Művészeti Szakképző 
Iskola ének szakára. Itt 3 év után sikeres szak-
vizsgát tettem, így középfokú szórakoztatóze-
nész-énekes lettem. Majd a 4. évfolyamra is 
felvételiztem. Itt pedig emelt szinten végeztem 
ugyanezen a szakon. Az ország legjobb zené-
szeitől tanulhattam. Olyanoktól, akik talán 
a laikus embernek semmit sem mondanak – 
magyar média kerülése miatt –, mégis a szak-
mában mindenki által ismert, nagy múltú zse-
niális muzsikusok: Póka Egon (a Hobó Blues 
Band és a P.Mobil egykori basszusgitárosa) az 
osztályfőnököm volt. Az énektanáraim Bodza 
Andrea és Munkácsi Bea voltak. Illetve olyan 
nagy nevektől tanulhattam, mint Esze Jenő, 
Fekete-Kovács Kornél, Tóth János Rudolf, Ba-
bos Gyula, Halász János stb.

Milyen lehetőséget jelentett az iskolába ke-
rülés, annak elvégzése?

A lehetőségek Magyarországon ebben a 
szakmában is igen korlátozottak, viszont ez 
az iskola sok szakmai gyakorlathoz segített 
hozzá. Ilyenek voltak például a minden héten 
megrendezett Kőbányai Klubok az iskolában, 
a havi rendszerességű klubzenélések Budapest 
szórakozóhelyein, ill. kőbányai rendezvénye-
ken.

Kik hívtak énekelni?
Nem sokkal Kőbányára kerülésem után 

Deák Bill Gyula 60. jubileumi koncertjén 
vokálozhattam Póka Egon tanár úr jóvoltából. 
A koncert a bp-i Körcsarnokban került meg-
rendezésre 3000 ember előtt. Nagyon nagy 
élmény olyan zseniális zenészekkel egy szín-
padon állni, mint Bill és Hobó. Ezután beke-
rültem egy Music Show Company nevű társu-
latba, akikkel ABBA show-t csináltunk. Itt 30 
ember dolgozott együtt a próbákon és egy-egy 
1,5 órás előadáson. Itt szólóénekes, vokalista 
és táncos is voltam egyben és imádtam azokat 

az embereket és az előadást. A társulat később 
kissé szétesett, ill. külföldet választották, de én 
nem akartam az iskolát otthagyni, ezért sajnos 
külön váltak útjaink. Később pedig – 2011 már-
ciusában – bekerültem a Marót Viki és a Nova 
Kultúr Zenekarba, ahol jelenleg is vokálozok.

Hogyan kerültél Marót Viki zenekarába?
Az egyik kedves osztálytársam elhívott a 

party-zenét játszó zenekarába kisegítő énekes-
nek pár fellépés erejéig, itt ismertem meg if-
jabb Novai Gábort, a zenekar zongoristáját. Az 
Ő apukája Novai Gábor, a legendás Hungária, 
Dolly Roll és Generál együttes volt basszusgi-
tárosa. Jelenleg a Marót Viki és a Nova Kultúr 
zenekar basszusgitárosa, vezetője, menedzse-
re. Marót Viki zenekara épp vokalistákat ke-
resett és a kis Novai Gabika beajánlott a pa-
pájának, aki végül elhívott a zenekarba és így 
töltöm be az egyik kultúrvokalista szerepét.

Nagyon profi produkciót láthattunk a televí-
zióban. Az ének kitűnő, a mozgás kidolgozott, 
a ruhák különlegesek. Mennyi munka előzi meg 
egy-egy szám színpadra állítását?

Nagyon sokat dolgozunk mielőtt egy új dal-
lal kiállunk a színpadra, vagy akár a tv nézők 
elé. Első lépésben a zenekar és a vokálszólamok 
állnak össze a szólóénekkel együtt, majd jön a 
koreográfia megtanulása, amit mi magunk ké-
szítünk vokalista társammal Ritával és Nova 
bácsival. Sokszor utánajárunk néhány moz-

gásformának (videók segítségével stb.), hogy 
stílushűek legyünk. Majd kitaláljuk a ruhákat 
az adott dalokhoz, van hogy vásárolunk, van 
hogy varratunk. Több öltözetre van szüksé-
günk, hogy színesek és maiak legyünk.

Sok a fellépésetek?
Egész évben sokat járunk fellépni, de igazán 

a nyár a mi időszakunk, hiszen a fesztiválok, 
falunapok, városi rendezvények ilyen jó időben 
vannak nagyobb számban. Ilyenkor van, hogy 
egy hétvégén 3-4 fellépésre megyünk.

Hogyan lehet ezt energiával győzni? Mit kell 
tenni, hogy a hangod bírja terhelést és bírd 
energiával a fellépéseket, felkészüléseket?

A titok az alvás. Legtöbbször késő éjjel, 
hajnalban érünk haza egy-egy vidéki buliról. 
Ezután 7-8 órát muszáj aludnom a hangszála-
im miatt. A másik pozitív erő a családom és 
a párom. Ők mindig finom meleg ételekkel és 
szeretettel várnak haza a megterhelő hétvégék 
után. Otthon 2 nap alatt hamar regenerálódom.

Büszkék vagyunk arra, hogy Szegvárról in-
dultál, itt fedezték fel a tehetségedet, itt kaptad 
meg az alapokat, karoltak fel a hozzáértő ze-
netanárok. 

További sikereket kívánok választott pályá-
don.

Kosztolányi Sándorné

„Beszélgetés” Ágoston Georginával a Neten
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Nyári események a Falumúzeumban
Máris a felénél tart az iskolai szünidő, de érdemes visszatekinteni 

arra, mi is történt a nyár elején a múzeumban. A szalmakiállítás nagy 
sikerét jelezte, hogy több óvodás és iskolás csoport is kért kézműves 
foglalkozásokat, ahol szalmából font karkötőt, vagy kis állatfigurákat 
készíthettek. Trungel Aranka szalmafonó készségesen állt rendelke-
zésünkre és türelmesen vezette a foglalkozásokat. Nagyon köszönjük 
neki!

 Június hónapban megtartottuk az utolsó múzeumi órát Szegváron 
a TÁMOP 2.3.11/10-1/2010-0236 „Kézzel-lábbal a múzeumban” – a 
szentesi Koszta József Múzeum múzeumpedagógiai kínálata című 
pályázat keretében. A szentesi múzeum fíliájában, a mi falumúzeu-
munkban a tanévben csoportos foglalkozásokon vehettek részt a di-
ákok. Előre egyezetett időpontokban, a 90 percig tartó elméleti órá-
kon és hozzá kapcsolódó kézműves foglalkozásokon sokféle témát 
tekintettük át: például a honfoglaláskori épületek kialakítását, a bőr, 
nemez és agyag felhasználását, a tisztálkodás fontosságát. Emellett 
a pályázat azt is lehetővé tette, hogy a szegvári gyerekek ingyenesen 
utazzanak a szentesi múzeum témanapjaira. Márciusban az 1848-as 
forradalom eseményei, májusban a mosdás, mosás, tisztálkodás volt 

a program vezérfonala. Júniusban pedig a jurtában lakó nomád népek 
életét ismerhették meg a gyerekek, és a kézműves alkotáson kívül har-
ci bemutatón vehettek részt, ahol a kürtfúvást, az íj és a kard használa-
tát is kipróbálhatták. Remélhetőleg egy következő pályázati lehetőség 
kapcsán a múzeumi órák folytatódhatnak a jövőben is.

Június 22-én délután kezdődött a Múzeumok Éjszakája a szegvári 
kiállítóhelyeken. A Falumúzeum este 18 órától fogadta az érdeklődő-
ket. Már sokan várták ezt az estét, hiszen több mint 50 látogatója volt 
a múzeumnak a kétórás nyitva tartás alatt. A gyerekek és a felnőttek is 
kipróbálhatták a gyertyamártást: a gyertyák kellemes illatú méhviasz-
ból készültek a múzeum udvarán. A sok látogató miatt kicsit késve, de 
annál nagyobb izgalommal nyitottam ki este 8 órakor a malom ajtaját, 
hiszen a várakozó vendégek száma felülmúlta minden várakozásomat. 
A gyertyafényben úszó épület valóban nem mindennapi látványosság. 
Az utólagos országos statisztikák szerint is rendkívüli volt a rendez-
vény látogatottsága. A Kulturális Hét keretében megrendezett éjszakai 
akadályverseny egyik állomása is a szélmalom volt. Messziről pislo-
gó mécsesek és petróleumlámpák jelezték a versenyzőknek az utat a 
bejárathoz. Ezen az estén több mint 120 látogatója volt a malomnak, 
mely a kellemes és regényes kikapcsolódás iránti igényekről és az épü-
let megbecsüléséről egyaránt tanúskodott.

 Táborozó gyerekek is ellátogattak a múzeumba és a szélmalom-
ba június és július folyamán. Egy mindszenti kézműves alkotótábor 
a tisztálkodás történetébe és szappankészítés rejtelmeibe tekintett 
bele. A fent említett szentesi pályázat ingyenes múzeumi táborba 

hívta a gyerekeket, melynek programjában szarvasi és mezőberényi 
autóbuszos kirándulás, kézműveskedés, történelmi divatbemutató 
és sok-sok játék szerepelt. A 16 fős táborban két szegvári tanuló is 
részt vett, akik szintén nagyon jól érezték magukat az öt nap alatt. 
A szegvári honismereti táborozók is meglátogatták a falu múzeumi 
kiállítóhelyeit, ahol a régészetről, a szegvári újkőkori leletekről és a 
szélmalom működéséről hallottak. A mindszenti hittanos diákok is 
kíváncsiak voltak a Falumúzeumra, a rekkenő hőségben bicikliztek 
át Szegvárra.

Remélem, mindenkit büszkeséggel tölt el, hogy Szegváron – első-
sorban Jaksa János tanító úrnak köszönhetően – egy szép, a falu régé-
szeti és néprajzi örökségét bemutató és megőrző muzeális kiállítóhely 
alakult ki. Óvjuk és segítsük létét, hogy a következő generációk is 
megtekinthessék elődeik tárgyi kultúráját!

Purgel Nóra
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Jótékonysági óvodafestés
Az idén 20 éves Poli-Farbe Festékgyár or-

szágos jótékonysági programjának köszön-
hetően a szegvári Kurca-parti Óvoda cso-
portszobái is megújulnak. A nyári felújítási 
munkálatok során kerül sor a csoportszobák 
festésére. A felújított termeket augusztustól 
50 újonnan érkező kiscsoportos veszi majd 
birtokba, akiket tiszta és biztonságos környe-
zet vár.

A jótékonysági eseményre a festékgyár 75 li-
ter Platinum Kid gyerekszoba festéket ajánlott 
fel, mely csaknem 650 m2 falfelület felújítására 
elegendő. A Platinum Kid szobafesték ezüstöt 
is tartalmaz, így megakadályozza, hogy a fa-
lakon elszaporodjanak a baktériumok és gom-
bák, ráadásul oldószer- és szagmentes, illetve 
könnyen lemosható falakat eredményez, így 
tökéletesen alkalmas az óvodák szépítésére és 
a környezetünk megóvására. 

A festékek ünnepélyes átadásán részt vettek: 
Csurka Zoltánné óvodavezető, Papp Jánosné 
helyettes óvodavezető, Rehákné Vígh Mária 
az Együtt, Egészséggel a Szegvári Óvodások 
Jövőjéért Alapítvány elnöke, a Szegvári Falu-
fejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. részéről Gyömbér Ferenc, Gémes László 
polgármester.

A Poli-Farbe Kft. festékadományát Gombos 
Edina, televíziós műsorvezető, a festékgyár 
reklámarca és a jótékonysági program nagykö-
vete, míg a Contour Festékbolt által felajánlott 
szerszámokat, ecseteket, hengereket, a festék-
bolt vezetője, Bölcskei Molnár Norbert adta át 
az óvoda vezetőinek , akinek kislánya is ebbe 
az óvodába jár. 

NFM – 
Augusztusban  
indul a fűtési  
rendszerek  

korszerűsítését  
támogató  

új pályázat
Augusztus végétől lehet jelentkezni a fűtési 

rendszerek korszerűsítését támogató, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) költség-
vetési keretéből meghirdetett pályázatra – kö-
zölte szerdán a minisztérium. A pályázatokat 
augusztus 27-étől a keret kimerüléséig lehet 
benyújtani.

Közleményében az NFM hangsúlyozza: az 
Új Széchenyi Terv pályázati konstrukciójá-
nak célja, hogy a támogatással hozzájáruljon 
a lakóépületek energiahatékonyságának javí-
tásához, valamint elősegítse a szén-dioxid-ki-
bocsátás további csökkentését.

A vissza nem térítendő, utófinanszírozású 
támogatás kondenzációs kazántechnológiát 
és megújuló energiát hasznosító fűtési rend-
szerek beszerzésére és telepítésére fordítható. 
A támogatásra kizárólag természetes szemé-
lyek, láncházak, sorházak, ikerházak, családi 
házak és legfeljebb négylakásos társasházak 
tulajdonosai nyújthatnak be pályázatot – ha 
az érintett lakóépület 2006. december 31. 
előtt jogerős használatba vételi engedéllyel 
rendelkezett.

A pályázaton elnyerhető támogatás a beru-
házás értékének 40 százaléka, de legfeljebb 
a kondenzációs gázkazán beépítéssel laká-
sonként 850 ezer forint, a megújuló energiát 
(brikett, pellet) hasznosító hőtermelő beren-
dezés, napkollektor, hőszivattyú telepítésével 
lakásonként 1,5 millió forint.

A berendezések beszerzésének és beüze-
melésének költségén felül támogathatók a 
korszerűsítéshez kapcsolódó tervezési, tanú-
sítási és engedélyeztetési munkálatok költsé-
gei is.

Az Új Széchenyi Terv „Fűtéskorszerűsítési 
Program” pályázati felhívása, a pályázati út-
mutató és a további kapcsolódó információk 
elérhetők a www.kormany.hu oldalon, vala-
mint az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. honlapján (www.
emi.hu/futeskorszerusites).

Forrás: MTI

Fekete István: 
Nádas

Aludtál-e már nádtető alatt,
láttad-e ott, hogy kel fel a nap?
Hallgattad-e szélben, hogy zsong a nád,
ha megérinti a virradat?

Ugye, nem láttad? Nem láttál semmit?
Se nádirigót, se kócsagot,
se a vadrécék kéktükrű szárnyát,
se víz mélyén rengő csillagot?

Raktál-e tüzet tavalyi nádból?
Füstje simogatta arcodat,
ha felkel a hold, és a lidércfény
táncol a tündöklő ég alatt?

Láttál-e ezer szárcsafiókát, 
úszó fészket a nagy vizeken?
S hallgattad-e ködös hajnalokon 
a vándormadár, hogy mit üzen? 

És nádi széna volt-e a párnád, 
millió béka a muzsikád,
imbolygó bagoly kedves barátod, 
nyárson sült keszeg a vacsorád?

Fürödtél-e már csendben és fényben,
este, ha lobban a néma tűz,
s a nádas felett átszáll az álom,
s rádsóhajt lágyan a puha fűz?

Álmod ha őrzi millió nádszál,
és tartja feletted az eget,
neked adja a csillagos békét,
és megsimogatja szívedet.
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BÉRMÁLÁS 2012
Egyházmegyénk Püspöke néhány évvel 

ezelőtt azt tanácsolta plébánosunknak, hogy 
nem kell két évet várni, minden évben lehet 
bérmálást tartani templomunkban. Ez jó al-
kalom arra, hogy ellátogasson a főpásztor és 
együtt legyen a hívekkel, ismerkedjen a kis 
közösséggel. Szerencsére azóta nálunk minden 
évben voltak, akik vállalkoztak és részesültek 
e szentségben. Ezenkívül még örvendetes ese-
ményekre is ellátogatott hozzánk dr. Kiss-Rigó 
László püspök úr. Ezek az ünnepek: Boldog 
Salkaházi Sára tábla avatása a megyeházán, 
valamint az Ő ereklyéjének elhelyezése temp-
lomunkban, mind a főpásztor jelenlétében és 
közreműködésével történt.

Idén is örömmel fogadtuk a püspök atyát, de 
most a nyugalmazott Gyulay Endre jött el. Jó 
volt Őt is újra látni, itt üdvözölni a szépen meg-
újult templomunkban, aki 25 évvel ezelőtt lett 
püspökké.

Most sajnos csak 6 fiatal, és 3 felnőtt része-
sült a bérmálásban, vette fel a Nagykorúság 
szentségét. Természetesen, akik vállalkoztak 
erre, szép élményben lehetett részük. Közvet-
len két évig kellett erre készülni, és az azt meg-
előző hittananyagok is beépültek a lelkükbe. 
Nem elég megtanulni a hitet, élni, gyakorolni 
is kell. A három felnőtt bizonyára már nagyon 
is tudatosan készült erre, és valóban nagy 
örömmel fogadták ezt a lehetőséget. Ők őszin-
tén kérték, várták, hogy a Szentlélek kiáradjon 
életükre. A zsenge ifjúság is elsajátította az eh-
hez fontos tudást, készülgettek, és fogadták a 
Szentlelket. 

Mindenkinek volt valami szerepe ezen a szent-
misén, akik ünnepelni jöttek. Egy fiú, és leány 
kedvesen köszöntötte a püspök atyát, miután a 

plébános és az egyháztanácselnöke üdvözölte Őt 
a Kisboldogasszony templomunkban. A Szent-
misében az olvasmányt szépen hangsúlyozva 
olvasta fel egy leány, majd ketten elimádkozták 
a szentlélek-hívó imádságot az evangélium után. 
8 könyörgéssel kértük az Úr Isten áldását a hívek 
könyörgésében, amit szintén egy leány olvasott 
fel a többiek képviseletében.

A felnőttek hozták a felajánló körmenetben a 
bort és a vizet, az ostyát a szentmise legfonto-
sabb anyagát az oltárra.

Bensőséges, szép szentmisén vehettünk részt 
mindannyian. Bizony voltak, akik megtapasz-
talták a Szentlélekisten kiáradását. A szentmise 
után a püspök úr kedveskedett az ünnepelteknek 
egy-egy rózsafüzérrel, ami mindig eszükbe jut-
tathatja ezt a kegyelmi napot.

Megköszönjük a szülőknek, és a hozzátar-
tozóknak, hogy segítették, támogatták a fel-
készülésüket, és imáikkal egyengetik további 
életútjukat a megbérmáltaknak, hogy valóban 
tanúságot tehessenek Jézus élő szeretetéről eb-
ben a világban. (PM)

MEGHÍVÓ LELKINAPRA

A Magyar Katolikus Karizmatikus Meg-
újulás XXI. Országos Talál kozója 2012. szep-
tember 15-én de. 9-18 óráig lesz Szegeden az 

Újszegedi Sportcsar-
nokban.

Téma: Az Ige gyó-
gyító erejében.

Találkozón szolgál: 
Damian Stayne Cor et 
Lúmen Chriti katoli-
kus kariz matikus kö-
zösség Angliából.

Szentmisét bemu tatja: Dr. Székely János 
püspök. Szeretettel várják az érdeklődőket 
és a gyógyulni vágyókat. Belépőjegy sport-
csarnokba 2000 Ft, jelentkezni lehet a plébáni-
án, de kérnénk, hogy időben tegyék meg.

HÍREK – ESEMÉNYEK

Augusztus 15. Szűz Mária menny-
bevételének ünnepe, népszerűbb nevén 
Nagyboldogasszony ünnepe, vasárnapi mise-
rend lesz templomunkban. Bár ez a nap mun-
kanap, de a katolikus egyházban parancsolt ün-
nep, próbálja mindenki megtalálni az alkalmat, 
hogy szentmisén vegyen részt.

Augusztus 20. Szent István Király Magyar-
ország fővédőszentjének ünnepe. Szentmise: 
délelőtt fél 9-kor és délután 17 órakor lesz, így 
mindenki részt tud venni a község által szer-
vezett hivatalos ünnepség sorozaton a sportpá-
lyán.

Tanévnyitó szentmise: szeptember 2-án dél-
előtt fél 9-kor kezdődik. Kérjük együtt tanulók, 
szülők, pedagógusok, hitoktatók az elkövetke-
zendő tanévre, a Szentlélek Úristen segítségét!

Szintén ezen a napon lesz a hagyományos 
búcsút előkészítő hangverseny mely 18 óra-
kor kezdődik. A közreműködik Nagy János a 
szentesi zeneiskola nyugalmazott igazgatója, 
és még néhány más művész. Tegyük szabaddá 
magunkat, hogy a zene hullámhosszán el tud-
junk mélyülni.

Templomunk búcsú ünnepe: szeptember 
9-én lesz, az ünnepi szentmise 10 órakor kez-
dődik, és a körmenettel fejeződik be. Ezen a 
napon fél 9-kor nem lesz szentmise!

Szeptember 10-től az esti szentmisék kezdé-
si időpontja 18 óra, egészen a tavaszi óraátál-
lításig.

A Kórógyszentgyörgyi keresztnél: Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepe alkalmá-
ból, szentmise lesz szeptember 16-án, 16 órai 
kezdettel. Ezen a vasárnapon a templomban 
este már nem lesz szentmise!

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez 
évben szeptember 23-án délelőtt 10 órakor 
kezdődik. Az előző évekhez hasonlóan azok 
is részt vehetnek, áldásban részesülhetnek, 
akik nem Szegváron kötötték házasságukat, 
de hitelt érdemlően igazolni tudják a katolikus 
egyház szerinti házasságkötésüket szeptember 
1-ig. Aki valami oknál fogva nem kapja meg a 
meghívót, jelezze a plébánián 364-810-es szá-
mon, szeptember 20-ig!

Ezen a vasárnapon is elmarad a fél 9-kor 
kezdődő szentmise!

Augusztus a szabadságolások, lelki tölteke-
zés ideje. Egyházközségünk alkalmazottai is 
lelkigyakorlatra mennek. Tisztelettel kérjük 
megértésüket, ha éppen az irodai ügyfélfoga-
dás változik, vagy a szentmise időpontjában 
változás történik. A hirdetőtáblán a szentmise-
változás időben közölésre kerül.

A kirándulni, nyaralni, lelkigyakorlatra in-
dulóknak testi, lelki felfrissülést kívánok!

 ……Rozgonyi Mária
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A TELL
Egy ma is látható, igen híres tellt ábrázol a 

kép. A sápi tehenészet istállóinak déli részén, a 
silók előtt lévő akácokkal borított dombocska.

Az előtte lévő út a Kontra tó régen kiszáradt 
medre felé tart.

A tell („domb”), régészeti szakkifejezés, régi 
településeket rejtő törmelékhalom, település-
domb jelölésére használják.

Az ilyen településen a régi épületek bontása-
kor a törmeléket – többnyire vályog vagy ége-
tetlen agyagtégla, kisebb részben égetett agyag 
és kő – nem hordták el, hanem elegyengették, 
s ennek a tetején építették fel az újat. Sok idő 
alatt a település lakószintje akár több tucat 
méterrel is kiemelkedhetett a környezetéből. 
(Wikipédia)

Miért híres ez a tűzkövesi tell? Mert itt 
folyt az Európa-hírű újkőkori régészeti lelő-

hely utolsó ásatása. Ezt a híressé vált ásatást 
Dr. Horváth Ferenc régész – jelenleg a Móra 
Ferenc Múzeum igazgató-helyettese – végezte 
6-8 egyetemi hallgatóval. A dombocska akkor 
elég kopasz volt. Pontosan a közepén egy 5x5 
méteres gödröt kezdtek el ásni. Az első néhány 
ásónyom a humuszos talajban elég „gyorsan 
ment”, hamar megtalálták a szűz talajt, majd 
az első lakószintet, amit hamu, elszenesedett 
fadarabok, használati eszközök, edények ma-
radványai jeleztek. Mindent pontosan lerajzol-
tak, fényképeztek, dokumentáltak. (Ezt onnan 
tudom, mert ott voltam szinte minden nap 1985 
nyarán. Valamint a régészek az iskola úttörő-
szobájában laktak egészen december közepéig, 
tehát napi kapcsolatban voltam velük.)

A következő lakószinteket nagyon precíz 
munkával, finom spakli- és ecsetmozdulatok-
kal kutatták végig. Rengeteg lelet került elő. 
Az iskola felső tagozatos tanulói közül többel 
rendszeresen kijártunk segíteni, mi mostuk fi-

csoport kísérőjével, Ördög Pista bácsival, aki 
a helyi néptánccsoport vezetője volt hosszú év-
tizedeken keresztül. A többségében reformátu-
sok lakta falu templomát is megnéztük, mely 
eltér a magyarországiaktól, mert szőttesekkel 
díszítik a szószéket, padokat, karzatot. A he-
lyi temetőben érdekes feliratokat is találtunk, 

mely eltér a Szegváron és Magyarországon 
elszokottól, hiszen verses formában meséli el 
az elhunyt elhalálozásának történetét. A helyi 
hagyomány megőrzött egy érdekes és egyben 
tragikus szerelmi történetet is, melyről bőveb-
ben a Szegvári Napló következő számában me-
sélünk.

Az élményekben dús kirándulásunkról az 
alábbi képek is tanúskodnak.

Magyar Nóra – Purgel Nóra

nom kefével ezeket a cserép- és egyéb tárgya-
kat. Több mint harminc lakószintet tártak fel, 
öt méter mélyre jutottak. 

A Szegvár-Tűzköves nevű régészeti lelőhely 
nagyon híres, még ma is tisztességes helyet 
foglal el a szakirodalomban, pedig annakidején 
csak a tized részét tárták fel. Mi minden lehet 
még a földben!

 Kovács Lajos István

Maros-mentén jártunk…
Július 17-én kedd hajnalban vágtunk neki 

erdélyi utunknak a Szeged Táncegyüttessel. 
A Dobbantósok közül Szőke Edina, Magyar 
Nóra és Purgel Nóra vett részt az úton. Azzal 
a céllal indultunk az útra, hogy a még fellel-
hető autentikus néptáncokat, néphagyomá-
nyokat gyűjtsünk a Maros-mentén. Szállásunk 
Marosmagyarón volt, ahol a helyi tánccsoport-
tal közös műsor és táncház mellett egy barát-
ságos focimérkőzésen is részt vettünk, ahol a 
két csapatot szurkolótáboruk helyben kitalált 
csujogatásokkal biztatott illetve igyekeztek 
a másik csapatot megzavarni, pl.: „Ez a Misi 
olyan mulya, azt se tudja merre rúgja!”.

A gyűjtés mellett nem feledkeztünk meg Er-
dély látnivalóiról sem, jártunk a Gyilkós-tónál, 
Békás-szorosnál, Medve-tónál, Marosvásárhe-
lyen, Körösfő – Méra – Szucság – Korond tele-
püléseken, a tordai Sóbarlangban.

A csütörtöki és a pénteki napon a gyűjtésé 
volt a főszerep. Csütörtökön a szállásunktól 31 
km-re lévő Vajdaszentiványba mentünk, ahol 
az előre megbeszélt időpontban találkoztunk 
a helyi zenészekkel és táncosokkal. Idősebb és 
fiatalabb generációt is sikerült „megtáncoltat-
ni”. Először az idősebbek majd a fiatalabbak 
mutatták be tudásukat a táncrendnek megfe-
lelően: verbunk, sebes forduló, lassú, korcsos, 
csárdás, batuka. A zenekari kíséret a dallamot 
adó hegedűből és a kíséretet biztosító tangó-
harmonikából állt. A tánc után kötetlen beszél-
getés következett. 

Pénteken a magyarói múzeumot néztük 
meg, mely egy felújított, háromosztatú pa-
rasztházban került berendezésre. Az első szoba 
tisztaszoba, melyben helyet kaptak a faluban 
gyűjtött népviseletek is. A második helyiség 
konyha-ebédlőnek, míg a harmadik helyiség 
szerszámos kamrának volt berendezve. Ezen 
a napon lehetőség nyílt jobban megismerni 
a falut és környékét is, sokat beszélgettünk a 
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Folytatás a 11. oldalon

Foci, tekepályák,  
egyebek

A mai Délvilágban olvastam a szegvári 
olimpikonokról. Érdekes írás, egyben fel-
emelő érzés, hogy ilyen sportolók voltak 
Szegváron. Gondolom már sokan nem is 
emlékeznek Szécsényi Józsira, Huszka 
Misire. Tégla Feri viszont sűrűn Szegvá-
ron van, kár, hogy helyi utódokról nem 
lehet hallani. Röviden szeretném megem-
líteni, hogy ma is vannak szegvári szár-
mazású kitűnő sportolók. NB-I-es szintű 
labdarúgó Csurka Zoli, Puskás Zolika. De 
van több fiatal tehetség is, akik sajnos a 
jelen körülmények miatt más településen 
bontogatják szárnyaikat.

Úgy gondolom az elmúlt pár év sporttal 
kapcsolatos eseményeiről, a jelen helyzet-
ről is beszélni kell. Röviden: 2008-tól nap-
jainkig szinte megszűnt a szegvári sportot 
jelentő labdarúgás. Néhány évvel ezelőtt 
még hetenként többször is megteltek a fo-
cipályák gyermek és felnőtt labdarúgóval. 
Szegvár sporttelepe mára lerobbant. Kerí-
tése, kapuja, felszerelése szinte használ-
hatatlan. A pályák gyepszőnyege kipusz-
tulóban, hiszen 2008 óta a nagy aszályok 
ellenére egyszer sem volt, aki beöntözését 
megszervezze. A megyei III-as csapatot ez 
év tavaszán kizárták a bajnokságból, mert 
többször nem jelentek meg bajnoki mérkő-
zésen. 

A Szegvári Sport Klub vezetősége, elnö-
ke nem legitim, hiszen mandátumuk régen 
lejárt. Galambos Mihály elnök úr mai na-
pig nem számolt el a 2011. évi bevételek-
kel.

Az okokról szeretnék írni röviden. 2008-
ban – mint akkori vezető – az önkormány-
zattól kértem 700-800 ezer Ft-ot, hogy a 
2008-2009-es bajnokságra be tudjunk ne-
vezni. Nem kaptuk meg! A polgármester 
azt kérdezte: vegyünk fel hitelt? Nos, ettől 
kezdve leépült a szegvári foci.

Jött az irányváltás. 100 fő focistának 
nem lehet adni 700-800 ezer forintot, de 
lehetett tekepályát (elsőt) építeni 10 milli-
ós hitelből és az önkormányzati támoga-
tásból. Jóindulattal a 10 fő tekésnek. Ez 
a tekepálya (Háziipar) szerintem több tíz 
millióba került a hitel kamataival együtt. 
(A hitel felvevője valószínű az akkori 
KHT.)

Jött a következő fordulat! Építünk egy 
másik tekepályát. A főutcán, az ABC mel-
lett, a háromlakásos szoc. lakás helyén. Ha 

jól tudom tervdokumentáció és engedély 
nélkül. Úgy gondolom, a háziipar tekepá-
lyává való átalakítására sem volt építési 
engedély, következésképpen üzembe he-
lyezési engedélye sem.

A jelenlegi (második) tekepályának is 
hiányzik az üzembe helyezési engedélye, 
mivel ennek komoly feltételei vannak.

Ilyenek:
– Tervet kell készíteni,
– Fennmaradási engedélyt megkérni, 

melynek birtokában
– Üzembe helyezési eljárást megtartani. 

Az utóbbi kettő lehet egy eljárás is.
Szeretném itt leszögezni, hogy nem 

a tekésekkel van a gond. A focisták is 
megérdemeltek volna egy kis törődést. 
Településfejlesztéshez a gyerekek fej-
lődésének biztosítása, a lakosság meg-
tartása is hozzátartozik. Egy település 
polgármestere legyen mindenki polgár-
mestere, és ne a törpe oligarchák vég-
rehajtója. 

Végül néhány kérdést szeretnék feltenni 
polgármesterünkhöz:

– Mennyibe került az első tekepálya 
megszüntetésével együtt?

– Mennyibe került a második tekepálya?
– A képviselő-testület megszavazta-e, 

hogy a szociális lakások helyén tekepálya 
legyen?

– Az engedélynélküli munka megkezdé-
sekor hol volt a törvényesség őre?

– Kellett-e a 2011. évi költségvetést mó-
dosítani?

Mert ha ehhez nem kellett külön pénz-
ügyi fedezet, akkor jó lenne ilyen ke-
retből rendbe tenni a sporttelepet, 6 db 
kandeláberrel a pálya megvilágítást el-
készíteni. 

Természetesen tudom, hogy a sport nem 
tartozik a kötelező feladatok közé, ugyan-
akkor a törődés és gondoskodás fontos do-
log, pláne ha gyermekekről van szó. Fon-
tos a tiszta, gondozott környezet – már, 
ami a sporttelepet illeti.

Kérdezhetném: hol van a településfej-
lesztés, hol van a kulturális és sportbizott-
ság, hol van a polgármester úr és hol van a 
sport klub vezetése??

Szegvár, 2012. július 27.

Kádár György

Válasz Kádár 
György egykori 
sportkörelnök 

és egykori  
képviselőnek

Tisztelt Olvasók!

Valamiért olyan érzésem van, hogy Kádár 
urat Szegváron mindig csak egy téma érdekli: 
foci kontra teke. A legutóbbi falugyűlésen is 
ezeket a témákat vetette fel és ezeket a kérdé-
seket fogalmazta meg. Valamiért a válaszokat 
nem tudja megérteni, amiket ott is megfogal-
maztam. Mindenki számára világos és érthető 
volt, csak valahogy ő vagy nem érti, vagy nem 
akarja megérteni.

Szívesen elmondom még egyszer. Mi nem 
építettünk tekepályát, az önkormányzat cége 
vásárolt egy mobil (áttelepíthető) tekepá-
lyát, amit az akkori testület támogatott. Az 
önkormányzat nem akart több tíz millió fo-
rintot elkölteni épület építésére, ezért a cég 
egy bérelt ingatlanban állíttatta fel ezt a mo-
bil pályát, amit a tekések sok-sok társadalmi 
munkával rendbetettek. Most mikor a cégnek 
lehetősége nyílt saját ingatlanba ezt átköltöz-
tetni, úgy döntött, hogy nem fizeti többet a 
bérleti díjat, hanem áttelepíti a mobil pályát 
egy általa használt épületbe. Az épület felújí-
tását a cég végezte. Felhatalmazást kapott a 
képviselő testülettől a felújításról egyhangú-
lag döntött a testület, hogy átadja használatra 
az igen leromlott ingatlant. A képviselő tes-
tület a használat módját nem kötötte ki, ha 
jól emlékszem legalább öten jelen voltak az 
ülésen és mindenki igennel szavazott. Ké-
szültek tervek a felújításról. Az építési ha-
tóság már évek óta figyelte az épület rossz 
állagát, de sajnos amíg lakók laktak benne, 
addig nem lehetett felújítani.(Az ott lakók ezt 
pontosan tudják.) Régen három lakás volt itt, 
de sajnos az önkormányzati cégnek nem volt 
annyi pénze, hogy lakásként újítsa fel az épü-
letet, mert amúgy sincs igény rá (most is van 
üres bérlakás), hanem egy jobb hasznosítás 
irányába ment el. Az ötlet jó volt, hiszen a 
művelődési ház szomszédságában van ez az 
ingatlan, ami a rendezési tervben is kulturá-
lis és sport központként van megjelölve, hi-
szen a tanmedence is majd ide épülne meg, 
ha nyernénk rá pályázatot.

Foci: Amit Kádár úr állít az egyszerűen ha-
zugság, hogy én azt mondtam, hogy vegyenek 
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fel hitelt. Minden évben a pálya karbantartá-
sával együtt millión felüli támogatást kapott 
a sportkör. Hogy mennyi ment ebből a focira 
azt nem tudom, de Kádár úr ezt biztosan tud-
ja, mert akkor ő volt az elnök, csak erről nem 
szokott írni. Ezen felül még 2007-ben, amikor 
első éve voltam polgármester felújítottuk az 
öltözőket, klubot, járdákat, mert katasztrofális 
állapotban voltak. Ez biztos a leépülés kezde-
te. Igaz Kádár úr volt az elnök, de őt nem za-
varta az a kosz és mocsok, ami ott volt, engem 
zavart. 

Szidja Kádár úr a jelenlegi vezetést, illegi-
timnek nevezi. Lehet Galambosi urat bírálni, 
de ő csak az elnök egyszemélyben. Ott van 
mellette Szabó Tibor (képviselő) alelnök úr és 
Kis János a felügyelő bizottság elnöke, akik 
mind tudomásom szerint felelősségteljes em-
berek, szerintem ha törvénytelenségek lenné-
nek ők úgy sem hagynák. Szerintem nyugod-
tan bízhatunk bennük.

Egyébként arról sem szokott írni Kádár úr, 
hogy amikor az edzőpálya épült, hogy is lett 
ott fű. Elmondom. A Puskin Tej Kft. felszán-
totta a területet (támogatásként), és jött egy 
sokat szidott fiatal gazda a nagykerekű trak-
torjával és több soron tárcsázta, boronálta, 
vetette és hengerezte, pusztán segítségként, 
hiszen valaha ő is focizott és ő akkor így tu-
dott segíteni. Aztán jött az önkormányzat és 
bekerítette, majd azóta is nyírja a füvet. Kádár 
úr sokat emlegette, hogy mennyi pénzébe ke-
rült a sportkörnek a füvesítés, csak azt felejti 
el mondani, hogy az is az önkormányzattól 
kapott támogatásból van. Én úgy érzem, hogy 
az önkormányzat mindig erejéhez mérten tá-
mogatta és támogatni fogja a szegvári focit.

Az én véleményem az, hogy a foci hanyatlá-
sa sajnos Kádár úr elnöksége alatt kezdődött, 
amikor jöttek az idegen játékosok, a „klasszi-
sok”, hogy villoghassunk. A szegváriak egyre 
kevesebbet játszhattak, majd elfogytak. Csak 
a klasszisok nem játszottak ingyen, mint a 
szegváriak, majd kevesebb lett a pénz s nem 
jöttek a klasszisok, szegváriak meg nem ma-
radtak. Hát itt látom a baj forrását. De meg-
nyugtatom Kádár urat, hogy most is sok te-
hetséges szegvári gyerek van és hála néhány 
kitartó szülőnek és egykor focizó fiatalnak 
néhány éven belül újra tündökölhet a szegvári 
foci, csak ott Kádár úrnak nem osztanak sze-
repet, de lehet, hogy nem is baj.

Tisztelettel: 
Gémes László

A 10. oldal folytatása

a Szegváron 2012. augusztus 18-19-20-án 
megrendezésre kerülő

Lukács István Emlékversenyre

Igazolt csapat és egyéni, illetve
Amatőr csapat és egyéni verseny

A verseny célja: Megemlékezni egykori 
játékostársunkról, sportvezetőnkről, akinek 
közreműködésével sportegyesületünk több 
mint húsz éves fennállásának legsikeresebb 
időszakát élte. A csapatok részére versenyzési 
lehetőség biztosítása, sportbaráti kapcsolatok 
elmélyítése.

A verseny rendezője: Szegvári Tekézők 
Sportegyesülete

A verseny helye: 6635 Szegvár, Szentesi út. 
6., TEKEPÁLYA

A verseny időpontja: 2012. augusztus 18-
19-20.

A helyezések eldöntése: versenyszámok, 
csapat és egyéni verseny

A 4 fős csapatban minden versenyző 4x30 
vegyes gurítást teljesít.

A bemelegítő gurítások száma: 5 
Az egyéni sorrendet a csapatban ütött fák 

alapján állapítjuk meg. Egyenlő fa esetén a 
jobb tarolás, amennyiben ez is egyenlő akkor 
a kevesebb üres gurítás dönt.

A Verseny résztvevői: azon csapatok vagy 
egyéni versenyzők, akik 2012 augusztus 15-
ig nevezést küldenek az alábbi címre: Zsibók 
Zoltán, Tel.: 06-30/914-0746

EGY SPORTEGYESÜLETBŐL TÖBB 
CSAPAT NEVEZÉSE IS LEHETSÉGES !!!

Nevezési díj: 2000 Ft/csapatonként, egyéni 
versenyzőknek 500 Ft, melyet a helyszínen kell 
befizetni.

Díjazás: A férfi igazolt és amatőr csapatok 
1-3 helyezett kupát. Az egyéniben a legjobb 
eredményt elérő 1-3 helyezett (igazolt férfi, 
amatőr férfi, amatőr női, ifjúsági) versenyzők 
érem díjazásban részesülnek.

Költségek: A verseny rendezési költségei a 
rendező szervet, az egyéb költségek (utazás, 
étkezés) a résztvevőket terheli.

A versenybizottság elnöke: Berkecz Mik-
lós, tagjai: Szabics Krisztián, Zsibók Zoltán

Egyéb rendelkezések: a játékidő beosztá-
sával kapcsolatos kéréseket lehetőség szerint 
figyelembe vesszük. Óvás esetén a versenybi-
zottsága a helyszínen dönt, amely ellen felleb-
bezésnek helye nincs.

Óvási díj: 3000 Ft. Az itt nem szabályozott 
esetekben az érvényben lévő Teke-verseny sza-
bályok az irányadók.

Értéktárgyakért a rendező szerv felelősséget 
nem vállal!

Sportbaráti üdvözlettel: Szegvári TSE

VERSENYKIÍRÁS 

Kedves Gyerekek!
A Községi Könyvtárban, a nyári szünetben 

is várunk benneteket programokkal, olvasni-
valókkal.

Minden keddi napon 9-12 óráig gyöngyöt 
fűzhettek, vagy egyéb kézműves technikákat 
is kipróbálhattok.

2012 az olimpia éve, ezért háromfordulós to-
tót állítottunk össze az olimpiák történetéről, 
magyar sportolók eredményeiről és az idei ese-
ményekről. Minden hónap végén egy-egy totó 
kérdéseire várjuk a választ, illetve augusztus 

24-ig egyszerre is leadható a 3 forduló megfej-
tése a nyitva tartási időben. A 3. forduló lapját 
augusztus 12-től vehetitek kézbe.

Augusztus 28-án 9 órakor a nyárzáró fog-
lalkozáson játékos vetélkedővel és a nyáron 
készült alkotások kiállításával, az olimpiai 
totó eredményhirdetésével búcsúzunk el a nyá-
ri szünettől. Erre a vidám délelőttre várjuk a 
nyári foglalkozások résztvevőit, a kitöltött totó 
beadóit. 

Kedves Felnőttek!

A felsősöknek készült totók kitöltését sport-
szerető felnőtteknek is ajánljuk. Őket a totók 
leadásakor kis jutalomban részesítjük a könyv-
tárban.

Kiegészítés az előző számban megjelent 
kitűnő tanulók névsorához

1. o.: Borka Andrea, Kovács Kamilla, 
Szenczi Anna
2. o.: Szanyi Máté
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Pazarlás és szegénység

Egy átlagos magyar háztartás évente egy 
mázsa élelmiszert dob a szemétbe. Megdöb-
bentő szám, még akkor is, ha tudjuk, tőlünk 
Nyugatra négyszer ekkora mennyiséget pa-
zarolnak el. Ennek a mennyiségnek a csök-
kentése mindenki érdeke. Az ehető, ám kido-
bott élelmiszer először is sok pénzébe kerül 
ma családoknak. Egy kilogramm élelmiszer 
átlagos ára 500 forint, így évente minden 
magyar család 50 ezer forintot dob a kukába. 
Gondoljunk csak bele, mi mindent vásárol-
hatnák ennyi pénzből...

Másodszor az élelmiszerhulladék árt a 
környezetnek. Ha ugyanis a hétvégi marha-
pörkölt a szemétbe kerül, akkor nem csak az 
étel készült feleslegesen, hanem az előállítá-
sához szükséges nyersanyag, munka, energia 
is veszendőbe megy. Ennek alátámasztá-
sára csak egy szám: a világszerte kidobott 
1,3 milliárd tonna élelmiszer előállításához 
szükséges víz 9 milliárd ember vízigényét 
fedezné, miközben a Föld jelenlegi lakossága 
7 milliárd ember.

Az élelmiszerhulladék komoly társadal-
mi károkat is okoz. Hiszen ha kevesebb étel 
megy veszendőbe, akkor csökken a kereslet, 
az árak pedig lefelé mennek. Így pedig azok 
is meg tudják venni az élelmiszert, akiknek 
a jelenlegi árak mellett az megfizethetetlen. 
Nem kevés emberről van szó, Magyarország 
lakosságának negyede nem megfelelően táp-
lálkozik, azaz nem eszik elegendő húst vagy 
zöldséget.

Mit tehetek én?

Nem is gondolnánk, de a helyzet megvál-
toztatásáért már egy család is sokat tehet. 
Méghozzá úgy lehet segíteni a világ egyik ko-
moly gondjának megoldásában, hogy közben 
mi is jól járunk, hiszen pénzt takarítunk meg. 
Az első és legfontosabb lépés a tervezés. Gon-
dolkodjunk előre, milyen étkezések lesznek, 
hány ember fog enni. Nézzünk körül a kam-
rában és a hűtőben, hogy a szükséges alap-
anyagok közül mi van otthon. Ennek alapján 
készítsük el a bevásárló listát.

A listával a kezünkben menjünk a boltba, 
de attól lehetőleg ne térjünk el. Gyorsan rom-
ló élelmiszereknél kerüljük az “Egyet fizet, 
kettő kap” akciókat, mert könnyen lehet, hogy 
semmit nem spórolunk, ha a megvett termé-
kek egy részét végül ki kell dobnunk. Fontos, 
hogy ne éhesen vásároljunk, mert akkor hajla-
mosak vagyunk a szükségesnél több élelmi-

Így pazaroljuk az ételt, de van megoldás
szert a kosarunkba tenni. A csomagolt kész-
ételek helyett a friss élelmiszereket válasszuk, 
mert akkor a csomagolást is megspórolhatjuk. 
Nem árt ellenőrizni a lejárati időt, mert ha az 
túl rövid, nem biztos, hogy az adott élelmiszer 
elfogy.

Rendkívül fontos, hogy a hazavitt élelmi-
szert megfelelően tároljuk, mert különben 
gyorsan megromlik és mehet is a szemétbe. 
Amiről tudjuk, hogy nem fogy el, fagyasszuk 
le, mert a hűtőgép megvédi az élelmiszereket 
a kidobástól. Főzés előtt vizsgáljuk át a hűtőt 
és mindig azokat az alapanyagokat használ-
juk, amelyek lejárata közel van. Az sem baj, 
ha az élelmiszer szemre már nem tetszetős. 
A fonnyadt zöldség levesbe még éppen jó, 
a megbarnult gyümölcsökből remek turmix 
készíthető.

Az orrodra figyelj, ne a címkére!

Komoly dilemmát jelent, mikor ehető egy 
élelmiszer és mikor nem az. A minőségét 
megőrzi felirat arról tájékoztat, meddig friss 
az élelmiszer. A fogyaszthatóság dátuma vi-
szont azt mutatja, meddig lehet az adott ter-
méket biztonságosan megenni. Elsősorban az 
érzékszerveinkre hagyatkozzunk és ne a dá-
tumokra. Ha az élelmiszer rossz szagú, rossz 
ízű, az állaga megváltozik, akkor már bizto-
san nem ehető. Az ételmaradékot se dobjuk 
azonnal a szemétbe. A legjobb ha hűtőbe tesz-
szük és később felhasználjuk akár egy másik 
étel készítéséhez. A sült húsból rizseshús, hús-
leves, vagy szendvics készülhet, a csontokból 
leves. A száraz kenyérből turmixgéppel házi 
zsemlemorzsát készíthetünk.

Természetesen a leggondosabban eljáró 
háztartásokban is előfordul, hogy nem ma-
rad más lehetőség és az ételt ki kell dobnunk. 
Ilyen esetben a zöldségeket és gyümölcsöket, 
a teafüvet vagy a kávézaccot komposztálhat-
juk. Így kukánk kevésbé telik és még a kertet 
is táplálni tudjuk.

A szemétbe kerülő élelmiszerek legna-
gyobb részét, közel 1,6 millió tonnát a gyártók 
vagy a kereskedők termelik. Szomorú, hogy 
ezen cikkek jelentős része emberi fogyasztás-
ra még alkalmas, csak közel a lejárata, vagy 
hibás a csomagolása. Az ilyen készleteket 
igyekszik összegyűjteni a non-profit Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület, hogy azután eljut-
tassa az élelmiszereket a rászorultaknak. 

Ön szokott élelmiszert kidobni? Nem?

Tudta, hogy a megkérdezettek 90%-a ezt 
mondja, viszont gyakorlatilag minden háztar-
tásban keletkezik élelmiszer-hulladék?

Mit tudunk az élelmiszer pocsékolókról?

“Ők” mi vagyunk – gyakorlatilag mind-
annyian. 90 százalékunk ezt nem tudja vagy 
tagadja. Legtöbben nem tudják, hogy az 
élelmiszer kidobásának milyen hatalmas 
környezeti és társadalmi terhe van. De ha 
látják a problémát, a legtöbben nyitottak a 
megoldásokra.

Csak azt vegye meg, ami biztosan elfogy!

– A kutatások szerint többet vásárolnak és 
dobnak ki azok, akik nem terveznek. Ha tud-
ja, mit fog főzni, és ahhoz képest vásárol, ke-
vesebb lesz a kidobott étel és pénz.

– Ne menjen éhesen vásárolni – ilyenkor 
hajlamosak vagyunk indokolatlanul sokat 
venni.

– Ne felejtse otthon a cetlit, és ragaszkodjon 
ahhoz, hogy csak azt veszi meg, ami szerepel 
rajta!

– Válassza a friss alapanyagokat (pl. zöld-
ségek, gyümölcsök) a feldolgozott, csomagolt 
készételek (pl. mélyhűtött pizza, levespor) 
helyett. Így egészségesebben étkezik és egy 
csomó csomagolást is megspórol.

– Óvakodjon az „egyet fizet, kettőt vi-
het” akcióktól. Ezek hasznosak WC papír 
esetében, de gyorsan romló élelmiszerek-
nél kevésbé. Bár jól hangzik a lehetőség, 
semmit nem spórol, ha végül kidobja a fe-
lesleget.

– Csomagolatlan zöldséget és gyümölcsöt 
válasszon (az előrecsomagolt, tálcás, hálós 
helyett), így nagyobb arra az esély, hogy pont 
annyit vesz, amennyi elfogy. És ha visz ma-
gával kis zacskót, a csomagolási hulladék is 
kevesebb lesz.

– Ellenőrizze a lejárati időt, és kerülje azt, 
amit azonnal el kell fogyasztani.

– A polcok mélyén sokszor későbbi lejárati 
idejű termékeket találhat.

– Azt vegye meg, amit tényleg elfogy, ne 
azt, amit „enni kéne” (pl. mert az nagyon 
egészséges), de igazából kidobja.

– Vásároljon közvetlenül a termelőtől! Így a 
terméknek nem kell megfelelnie a szupermar-
ketek esztétikai szempontjainak, ezért keve-
sebbet dobnak ki csak azért, mert nem ideális 
a formája vagy színe. Rövidül az ellátási lánc, 
a szupermarketekben keletkező élelmiszer-
hulladék is megspórolható.

– Ha a mérésből kiderül (vagy tudja), hogy 
bizonyos élelmiszereket rendszeresen kidob, 
akkor ezekből vásároljon kevesebbet!

Szeressük a maradékot!

– Felmérések szerint a háztartások fele 
azért dob ki élelmiszert, mert túl sokat főztek. 
Pedig a maradékokból elsőrangú fogásokat 
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lehet készíteni! Ráadásul egy csomó pénzt is 
megspórolhatunk.

– Tegye el és használja fel a maradékot, va-
rázsoljon belőle új fogást!

– A maradékokat adagonként tegye el do-
bozokba. Ha pár napon belül nem fogy el, fa-
gyassza le!

– A legtöbb, hűtőbe tett maradékot 3-4 na-
pon belül fel kell használni.

– Újramelegítéskor legalább 75°C-ra forró-
sítsa fel.

– A legkisebb maradékot is össze lehet 
turmixolni a kisbabának vagy gyerekadag-
ként tálalni másnap.

– Elképesztő, hány fogás készíthető egy 
csirkéből: ha csirkesült van vasárnap, a ma-
radékból remek rizseshúst készíthetünk, vagy 
szendvicsbe tehetjük. Ha van ideje, a csonto-
kat megfőzheti húslevesnek.

– Könnyen készíthetünk leveseket a mara-
dékokból. A maradék húsból és zöldségből 
készíthetünk húslevest. Ezt fagyasszuk le jég-
kocka-tartóban, és használjuk kis adagonként.

– Ugyanezt tehetjük az üveg alján megma-
radt sörrel és borral: a kis kockákra fagyasztott 
darabkák jól jönnek később szószok és raguk 
főzésekor.

– A maradék zöldséget turmixolva tészta-
szószhoz is felhasználhatjuk.

 – A megszáradt kenyérből készítsünk ke-
nyérkockát. Feldarabolás után tegyük a sütő-
be barnulásig. Légmentes dobozban öt napig 
eláll, de le is lehet fagyasztani.

– A száraz kenyeret le is turmixolhatjuk, 
így házi zsemlemorzsát kapunk.

– A megszáradt kekszeket és süteményeket 
is felapríthatjuk turmixgéppel. Ezek jó adalé-
kok mindenféle édességhez, pudinghoz.

– Ha lehet, hogy megmarad a saláta egy 
része, akkor az öntetet mindenki a saját 
tányérján adja csak hozzá. – Öntet nélkül 
ugyanis sokkal tovább eláll a saláta. Más-
nap használhatjuk köretként, vagy kerülhet 
szendvicsbe.

– Étteremből is mindig vigyük haza a ma-
radékot!

Legfontosabb tippek:

– Mérje meg, mennyi élelmiszert dob ki! 
Lehet, hogy csodálkozni fog.

– Tervezzen, gondolkodjon előre: milyen 
étkezések lesznek, hányan lesznek, (tényleg) 
lesz-e ideje főzni, mit szeret a család.

– Csak azt vegye meg, ami biztosan elfogy!
– Fagyasszon le minden olyan romlandó 

élelmiszert, amit nem tud időben felhasznál-
ni!

– Rendszeresen vizsgálja át a kamrát és a 
hűtőt! Használja fel a közeli lejáratú terméke-
ket!

– Tegye el és használja fel a maradékokat, 
varázsoljon belőlük új ételt!

– Ha nincs más lehetőség, és ki kell dob-
ni, illetve van erre módja, akkor komposz-
táljon!

Kedves Olvasó! Először is engedjen meg 
nekem egy rövid képzelgést. Ha Szegvár a 
tenger mélyén lenne és a tehetségek a szó 
valós értelmében gyöngyöket rejtő kagylók 
lennének, akkor ez a hely lenne a gyöngyha-
lászok paradicsoma. Miért írom ezt? A cím-
ből is kitűnik egy újabb kincs, egy új érték 
és Szegvár hírnevét tovább szépítő eredmény 
született. 

Szegváron 15 éve működik egy sikeres 
egyesület a szentesi Oyama Dojo SE. Az 
egyesület fő profilja a karate. Ebbe az egye-
sületbe jár Száraz Csaba, aki ha jók az infor-
mációink Magyarország legfiatalabb fekete 
öves harcművésze. Vele készítettük ezt a be-
szélgetést.

Először is gratulálunk az Olvasók nevében 
is ehhez a megtisztelő ranghoz.

Köszönöm szépen.

Mikor és hogyan találkoztál a karatéval, 
mint sporttal?

Anya szerette volna, hogy sportoljak va-
lamit, és amikor olvastuk a szórólapot úgy 
gondolta ez jó lesz. Szerencsére akkor az osz-
tályomból nagyon sokan iratkoztak be, akik 
ma is karatéznak. Így nem volt nehéz beillesz-
kedni.

Mi tetszett meg benne?
Először az, hogy játékosan sportoltunk. Ké-

sőbb pedig a kemény edzések.

Mennyit edzel egy héten?
Az első két évben 2-3 edzésem volt hetente, 

de amióta a válogatott tagja lettem ez plusz 
edzéseket jelent.

Találtam egy gyöngyszemet!
Említetted a válogatottságot. Mióta vagy 

tagja a csapatnak és mit jelent ez? 
Két éve vagyok a válogatott tagja. A többi 

válogatott versenyzővel együtt minden máso-
dik hétvégén Szentesen Shihan Brezovai Sán-
dornál edzőtáborozunk. Alapozó időszakban 
pénteken egy, szombaton három, vasárnap 
kettő edzés van. Formába hozás idején pén-
teken kettő, szombaton négy, vasárnap kettő 
tréning van.

Mit szoktatok csinálni az edzéseken és a tá-
borban? 

Reggel 6-kor van ébresztő, mert fél 7-kor 
kezdődik a futó edzés. Általában 3-5 km 
között kell futni. Ezután erősítő gyakorla-
tok következnek, majd levezetés, nyújtás. A 
tisztálkodást követően Japán tradíciók sze-
rint történik az étkezés. Ez azt jelenti, hogy 
kb. 20 cm magas asztalnál elől keresztbe tett 
lábakkal (hasival) evőpálcával fogyasztjuk 
el ételeket, amelyek zöldség, rizs és hús 
alapanyagúak. Ezután a lányok mosogatnak, 
a fiúk pedig elpakolnak. 10-kor zsákolós 
edzés a program. Alapozó időszakban 15-20 
x 2perc, formába hozáskor 5-8 x 2 perc a fel-
adat. Megint tisztálkodás és étkezés. 17 órá-
ig van egy kis szabadidőnk, amit pihenéssel, 
beszélgetéssel és különböző játékokkal töl-
tünk. A délutáni edzés talán az egyik legne-
hezebb, de a fiúk körében az egyik legked-
veltebb. 3 km kocogással kezdődik, majd 
megérkezve a szentesi lődombokhoz az öt 
legmagasabb dombon 5 kör futás. Amikor 
ez kész a legmagasabb domb tetejére gug-
golásba szökdelve kell feljutni kétszer vagy 
háromszor. Ezután visszakocogunk az edző 
teremhez. Tisztálkodás után magunkhoz 
vesszük a fürdő felszerelést és lemegyünk 
strandra. Lazítunk és kipihenjük magunkat, 
utána vacsora és alvás. Vasárnap reggel fu-
tás, délelőtt küzdő edzés, majd takarítás és 
haza utazás.

Ennyi edzést hogyan lehet összeegyeztetni 
a tanulással?

Nekem ez úgy megy, hogy odafigyelek az 
órán ez már azt jelenti, hogy a leckém fele 
kész. Amikor haza érek, nem lazítok gyorsan 
megcsinálom a házit, majd eszek vagy fordít-
va és ezután pihenek vagy tv-t nézek edzésig.

Milyen tanuló vagy?
Jó.

Milyen lett a bizonyítványod?
Két négyesem lett a többi ötös.

Tényleg jó tanuló vagy! Hol folytatod az is-
kolát?

Folytatás a 14. oldalon
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Szentesen a Kiss Bálint iskolában kezdem 
az ötödiket.

Gondolom a hobbid is a karate, de mellette 
mivel szereted eltölteni a szabad időd?

Mint a többi gyereket engem is érdekel a 
számítógép, szeretek focizni, tv-t nézni. Meg-
szerettem a lovaglást és a lovakat is szeretem 
gondozni.

Kanyarodjunk vissza a karatéhoz. A beve-
zetőben említettük, hogy nagyon fiatalon lettél 
fekete öves karatés. Hogyan jutottál el idáig 
és mi a követelmény ezen a szinten?

Az edző tábori munkám és magatartásom, 
valamint a versenyeken mutatott teljesítmé-
nyem, illetve a rendszeres vizsga követel-
mények teljesítése alapján edzői ajánlás után 
fogadták el jelentkezésemet erre a komoly 
próbatételre.

Délelőtt fél 10-kor kezdődött a vizsga az 
erőnléttel, amely 100 fekvőtámaszból, 100 
hasizom gyakorlatból és 100 guggolás-fel-
ugrásból állt. Ezt követte a technikai rész, 
amely kb. 20 kéz és 10 rúgó gyakorlatból áll. 
Minden technikát 10x csinálunk meg teljes 
erővel. Amikor a rúgások végére értünk az 
egyik leghatékonyabb rúgás fajtából 1200 
ismétlést kért a Shihan. Ez egy magas ívű rú-
gás és mindezt hangos harci kiáltással együtt 
kellet végezni. Ezt követték a mozgásban 
való gyakorlatok végre hajtása, majd a for-
magyakorlatok jöttek. Én 12 órakor jöttem ki 
dojo-ból. Voltak magasabb övfokozatra vizs-
gázók, így a küzdelmekre 13 órakor került 
sor. Azt hiszem a negyedik küzdő voltam. A 
jó felkészülésnek és állóképességemnek kö-
szönhetően a tíz küzdelemből kilencet meg-
nyertem.

Végig hallgatni is fárasztó volt, amit most 
felsoroltál. Mit éreztél, mire gondoltál a vizs-
ga alatt?

Úgy emlékszem, hogy kavarogtak a gon-
dolataim. Az erőnlét alatt biztattam magam, 
hogy meg tudom csinálni. Amikor már gör-
csölt a kezem, a lábam, a hasam azt mondo-
gattam, hogy tovább még egyet és még egyet. 
Nagyon megkönnyebbültem mikor a vizsgáz-
tató kimondta, hogy yaku, azaz 100. A techni-
kai része nem okozott gondot, szinte minden 
edzést ezek gyakorlásával kezdünk. Az 1200 
rúgás viszont kimerítő volt, nagyon sok mély 
pontom volt, amiből nehéz volt talpra állni. Az 
idősebbektől hallottam, hogy nagyon jó csa-
pat jött most el vizsgázni. Mindenki nagyon 
akart és ez meglátszott az összteljesítményen 
is. Egymásból merítettük az erőt, mindig volt 
valakinek tartaléka. Nagyon jó érzés volt 
ezekkel az emberekkel együtt küzdeni az 
egyéni eredményért, de a közös úton haladva. 
A küzdelmeimmel edzőm is és én is elégedett 
voltam. Voltak komoly harcok és voltak gyors 
ko-k. Észen kellet lenni.

Egy dolog azért végig ott járt a fejemben. 
Megfelelni mindenkinek és az elvárásoknak. 
A sikeres vizsga azt jelenti számomra, hogy 
ez sikerült.

Említetted a versenyzést. Hogyan képzel-
jünk el ilyen rendezvényt?

Korcsoportos és ezen belül súlycsoportos 
versenyeken veszünk részt. Ebben az évben 
a 2002-2003-ban születettek között harcolok. 
Ez most nekem kedvez, mert én vagyok az 
idősebb, jövőre viszont én leszek a fiatalabb. 
Az érettség is sokat jelent még akkor is, ha 
súlyban közel egyformák is vagyunk. Álta-
lában 3-6 küzdelmem szokott lenni egy ilyen 
versenyen.

Melyik versenyed volt az első?
A felkészülésem úgy jött ki, hogy pont egy 

Európa kupára esett. Ideges és kíváncsi vol-
tam. Tudni akartam, hogy az eddigi felkészü-
lésem mire elegendő. Tapasztalat hiányában 
a rutinos versenyzőkkel szemben a második 
hely az edzőim és az én számomra is biztató 
előjel volt.

Első sikered?
2010, egy országos verseny Budapesten.

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Az idei szentesi világkupára, ahol nagyon 

erős mezőnyben tudtam az elsőséget megsze-
rezni, és büszke vagyok a másik négy szeg-
vári versenyzőre, akik szintén nagy küzdeni 
és győzni akarással szintén az első helyezést 
szerezték meg.

A jövőt illetően milyen terveid vannak?
A Musashi Team, tehát a válogatott tagja 

szeretnék maradni és nagyon jó versenyző 
szeretnék lenni.

Szüleid, testvéreid, ismerőseid mit szólnak 
ehhez a sporthoz és az eredményeidhez?

Szüleim mindenben támogatnak. Testvére-
im szintén karatéznak és az ismerőseim örül-
nek és biztatnak, sokszor elkísérnek a közeli 
versenyekre is.

Végezetül, mit üzensz a gyerekeknek, akik 
nem szeretnek mozogni és sportolni. Talán 
egy hasonló sráctól jobban elfogadják a ta-
nácsot.

Én hiszek a sport, a rendszeres testmozgás 
fontosságában. Ezt látom otthon, az edzése-
ken, ebben élek és azok az emberek, akiktől 
ezt látom mind egészségesek. Nekem az lenne 
a betegség, ha nem mozoghatnék.

Csaba, az Olvasók nevében köszönjük ezt 
a tartalmas beszámolót és kívánunk további 
szép sikereket, amivel tovább öregbíted Szeg-
vár Nagyközség hírnevét.

Köszönöm a lehetőséget.

Erdei Sándor

A 13. oldal folytatása A Velencei-tónál  
táboroztunk

Az idén nyáron a Velencei-tónál táboroz-
tunk július 18-22-ig. Velence községet vá-
lasztottuk szálláshelyül. A kirándulásra 49 
fővel mentünk, ebből 44 volt a gyermek és 
5 fő a felnőtt. Remek programot állítottunk 
össze a gyerekeknek.

Az első nap Székesfehérváron megnéztük 
a Bory-várat, és jártunk a város főterén is. 
Másnap elmentünk Balatonfűzfőre. Dél-
előtt boboztunk. El sem tudjuk mondani, 
milyen jó volt a bobot kipróbálni. Remekül 
éreztük magunkat. Megebédeltünk a Fűzfa 
Vendéglőben, majd ebéd után fürödtünk a 
Balatonban. A bátor gyerekek kipróbálták 
a drótkötélpályán sikló vízi „járművet” is. 
Este diszkóztunk.

Harmadnap délelőtt sportfoglalkozások 
voltak. Így focimérkőzések, asztalitenisz 
bajnokságok, biliárd meccsek. Délután 
Gárdonyba mentünk, ahol voltunk a legó 
kiállításon. Többen csodálatos dolgokat 
építettek. Természetesen fürödtünk a Ve-
lencei-tóban is. Kibéreltünk 6 vízi biciklit 
és élveztük a napfény és a kellemes víz va-
rázsát. Este bográcsban főztünk paprikás 
krumplit füstölt kolbásszal. Nagyon jól 
esett a finom vacsora a fürdőzés után. 

A negyedik napon Pákozdra mentünk, 
ahol katonai akadálypálya várt minket. 
Két órás foglalkozáson vettünk részt, ahol 
az alakizástól, a gránátdobásig, a kúszó 
folyosón át a lövészárokban való futásig 
minden volt. Egy nyugalmazott katona-
tiszt tartotta a foglalkozást. Előadást is 
hallhattunk a katonaság történetéről és 
egy szimulátorban kipróbálhattuk a repü-
lőgép működését is. A Szúnyog-szigetről 
hajóval mentünk át Agárdra. Este pedig 
Dinnyésre mentünk az Anna napi gyü-
mölcsünnepre. Itt felléptek a szabadtéri 
színpadon a Csillag születik műsorból jól 
ismert Folkmanushowk, akik remek nép-
táncosok. Táncházra invitáltak bennünket. 
Amikor visszaértünk a szállásunkra tábor-
záró értékelést tartottunk, majd nem ma-
radhatott el a búcsú diszkó sem. 

Másnap nagyon fáradtan ébredtünk, hi-
szen későn feküdtünk le (elmondhatom, 
hogy minden nap). Vasárnap délelőtt Szé-
kesfehérváron bowlingoztunk a Fehérvár-
Centerben, majd elindultunk hazafelé. 
Délután 5 órakor érkeztünk meg Szegvár-
ra. Látni kellett volna, hogy milyen fárad-
tan szálltunk ki a buszból. A kimerültség 
határán voltunk. A több napos éjszakai 
késői lefekvés az 5. napra teljesen lefá-

Folytatás a 15. oldalon
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A 14. oldal folytatása

rasztott bennünket. De a tábori élet egy 
bizonyos fokon erről is szól. Kell, hogy 
visszaemlékezzünk ezekre a jó hangulatú 
esti, éjszakai beszélgetésekre. Tele voltunk 
és vagyunk élménnyel, rengeteg mesélni-
való volt és van a mai napig is. A szülők 
boldogan fogadtak bennünket. Mindnyájan 
sértetlenül, egészségesen érkeztünk meg. 
Mi felnőttek mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy ez a tábor is ugyanolyan 
jól sikerüljön, mint a többi 16, ugyanis már 
17 éve táboroztatjuk a szegvári gyereke-
ket. Közel 800 gyereket üdültettünk már 

az ország különböző tájain, de eljutottunk 
Ausztriába Gratzba, Bad Gleichenbergbe, 
Szlovákiába, Kassába, Párkányba is. Min-
dig 40-50 fővel mentünk és élményekben 
gazdagon tértünk haza. Az a gyerek, aki 
negyedik osztályban elkezdte a táborozást, 
az a nyolcadik osztályig jött velünk. Sőt 
az idén még a 9. osztályos gyerekek közül 
is voltak a táborban, mert az eddig együtt 
eltöltött 5 év egy jó közösséggé kovácsolt 
bennünket.

Köszönjük a szülők adományait: lekvárt, 
zöldséget, gyümölcsöt stb. Továbbá köszön-
jük a Szegvár Nagyközség Közalapítvány 
és a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
helyi kirendeltségének anyagi támogatását 
is, hiszen így sokkal kevesebbe került a csa-
ládoknak ez a kirándulás.

Végül, de nem utolsó sorban köszön-
jük a felnőttek segítségét. Így, Gyömbér 
Ferencné jegyzőasszony (finom ételeit), 
Rozgonyiné Szabó Mária, Lukács Adri-
enn, pedagógusok (jó programjait), vala-
mint Vígh Tibor szülő odaadó segítségét. 
Nagyon jól éreztük magunkat a Velencei-
tónál. Jövőre ismét várjuk azokat a gyere-
keket, akik kedvet éreznek a tábori élethez. 
2013. július 15-19. között a Börzsönybe 
tervezzük a tábort, amelynek keretében lá-
togatást teszünk Szlovákiába is. 

Köszönettel: 
Lukács Istvánné 

táborszervező

Képek a 16. oldalon

Hagyományőrző 
tábor

Honismereti régész tábort hirdetett meg a 
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesületének vezetősége, méghozzá olyan 
tábort, amelynek témája Szegvár történelme, 
hagyományai.

Az idén 38 kisebb-nagyobb gyerek gyűlt 
össze a Civil Ház udvarán. Szerencsére vannak 
szabadidejüket feláldozó segítők, akik részt 
vállaltak az öt nap lebonyolításában. 

Az egész tábor szakmai vezetője Rehákné 
Vigh Mária volt, a régészeti programok irányí-
tója Kovács Lajos, az tábor zavartalan ellátását 
Határné Bottyán Erika tartotta kézben.

A tábornyitást megelőző nap az udvar beren-
dezése – padok, asztalok, sátrak helyére állí-
tása – mellett megbeszéltük a táborlakók cso-
portbeosztását is. Ennyi gyermeket célszerű 
volt csoportokra bontani a könnyebb mozgatás, 
felügyelet, együtt dolgozás miatt. 

Csoportokat vezetett Ráczné Purgel Ilona, 
Csuka Kis Bernadett, Horváth Ágota, Rehák 
Réka Koczka Dáviddal, Rehák Dorka és jóma-
gam. Aki ismeri a neveket rögtön látja, hogy 
tapasztalt és kezdő pedagógus, gyerekekkel 
foglalkozó és jó empatikus érzékkel ellátott 
fiatal, kézműves munkákhoz értő felnőtt és fi-
atal kísérte végig a tábor napjait. Sok gyerek 
volt, aki negyedikes lesz, az ő két tanítónő-
jük, Bereczkiné Buza Anett és Vassné Agócs 
Ilona is felajánlotta segítségét, tapasztalatát. 
Puskásné Halál Ágnes is szívesen közreműkö-
dött. Szükség volt minden kézre, mert a reggel 
8 órától 16 óráig tartó tábori napokat tartalom-
mal kellett megtölteni, hogy ne unatkozzanak 
a gyerekek, de tízórait, uzsonnát, innivalót is 
biztosítani kellett.

A fizikai állóképességet is kipróbálhatták 
a tábor lakói. Szegvár-Tűzkövesre kerékpá-
roztunk, ahol a siló gödrök mellett még lehet 
találni cserépdarabokat, amit nagy szorgalom-
mal gyűjtöttek, majd a további napokon megta-
karították, elemezték. A szélmalmot jártuk be 
Purgel Nóra vezetésével, alaposan megnéztük 
a négy szintet. A Falumúzeumban a korra jel-
lemző kiállítási részben hallgattuk meg Kovács 
Lajos előadását. Mindszentre kerékpároztunk, 
ahol a helyismereti gyűjteményben megnéztük 
a halászati hagyomány eszközeit, majd Szabó 

János restaurátor segítségével cserépdarabok-
ból próbáltuk összeállítani egy eredeti edényt. 
Budai Feri régi táborlakó – ma már segítő 
közreműködő – felügyeletével megpróbáltuk 
elsajátítani a bigézés, egy régi gyerekjáték 
tudományát. Ezen a napon a strandon kilubic-
kolták a gyerekek magukat, majd hazakerékpá-
roztak. A napnak még nem volt vége. Sátorál-
lítás következett az udvaron, majd alvás, ami 
természetesen nehezen ment a közösségben. A 
zárónapon kézműves foglalkozások keretében 
mindenki befejezhette a héten elkezdett öltözé-
két, jelmezét, kiegészítőket készíthetett. 

A tábor végén bemutattuk a szülőknek az 
egész heti munkánk eredményeit: rajzokat, 

Csóró Bringás tábor 
tizedszer is

Hinnék-e, 10 éve létezik az a fiatalokat ösz-
szefogó közösség, mely fő céljának olcsón 
megoldott, izgalmas helyeken való nyári tábo-
rozást tűzte ki. Év-közbeni találkozásainkat is 
meghatározzák ezek a táborok, hiszen jönnek a 
közös kalandok, ahányszor meglátjuk egymást.

Nem csoda, tényleg szép helyekre jutottunk 
el így együtt.

Két alkalommal voltunk Kisgyőrben a 
Bükkben, kétszer Ópusztaszeren, de eltöltöt-
tünk egy-egy emlékezetes hetet Visegrádon, 
Kiskunmajsán, Csongrádon, Erdélyben a Csíki 
hegyekben is. Az év-közi rövid túrákon pedig 
legalább 3-szor Csongrádon, talán 2 vagy 3 al-
kalommal Szarvason és Mártélyon is voltunk. 
Össze se tudom szedni minden kirándulásun-
kat, még a távoliak közül is bizonyára kima-
radt! Sok emlék, sok egymást formáló beszél-
getés, sok látnivaló és ezeken keresztül ezer új 
információ lett a miénk!

Jellemző volt, hogy vagy teljesen ingyen, 
vagy csekély befizetésekkel működtek a tá-
boraink. Erdélyt tavaly, most a Bükköt is hat 
napig jártuk belépőjegyekkel, teljes ellátással 
10 ezer Ft-ért, és ezek voltak a legmagasabb 
összegek.

Tagságunk évről évre változik ugyan, de csak 
kis mértékben. Még az alapító tagok közül is 
jönnek páran, akik azonban „kinövik” a csa-
patunkat, azok helyett befogadunk újakat, Jel-
lemző, hogy max. 20-an megyünk, ez a létszám 
jó arra, hogy igazi családias legyen a hangulat. 
Felnőtt kísérőink mindig ugyanazok, tehát tény-
leg nagy alkalmi családdá tudunk válni.

Idén a Bükkben jártunk. Bővében voltunk a 
programoknak, mindent látni és élvezni akar-
tunk, ami csak hat napba beleférhetett!

Nagy élményt jelentett Poroszlón az 
Ökopark, Európa legnagyobb édesvízi akvári-
umával, a miskolctapolcai Barlangfürdő, Eger 
a Minaret-mászással, a Marcipánmúzeummal, 
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a Lillafüredi Cseppkőbarlang, a Kiskörei Víz-
erőmű, mégis, talán a legizgalmasabbak a tú-
rázások voltak.

Megmásztuk a Bélapátfalva mögött lévő 815 
m magas Bélkövet!

Az Apátságtól indultunk neki a hatalmas, 
sziklás hegynek, mely a szinte sík terepből mo-
numentális jelenségként emelkedik ki. Régen 
még magasabb volt, de cementgyártás alap-
anyagának használták a kövét, így mintegy 70 
métert egyszerűen lefaragtak róla. Így maradt 
egy része kopár szikla, teteje pedig itt-ott elha-

gyott kőbánya. Félelmetes, hatalmas és veszé-
lyes hegy, amit mi egy 10-12 km-es erős he-
gyi-túrával meghódítottunk! Másnap a szintén 
több mint 10 km hosszú gyalogtúra a Lázbérci 
víztározó partján gyenge levezető sétának tűnt, 
amit természetesnek is tartok, ha a Csóró Brin-
gások eddigi teljesítményeit nézem.

Aztán, ennek is vége lett, a fotó-nézegető 
és értékelő összejövetel (már az új Művelődési 
házban) szomorúságot is jelentett, hiszen ilyen 
igazi nagy kaland csak újabb egy év múlva lesz.

Máris várjuk!
Nagy Sándorné 

Csóró Bringások Klubjának tagja

agyagedényeket, növényszövéseket, rézdrót 
és gyöngyékszereket, fonalmunkákat. Min-
den csoport remekül kidolgozott humoros 
kis jelenetet adott elő a régmúlt történetéről, 
a régészetről, a kőkorszaki emberekről. Nagy 
sikert arattak.

A felnőttek tábort záró értékelést tartot-
tak, ahol egybehangzóan elmondták, hogy 
sok munka volt a hétben, de megérte, mert a 
gyerekek nagyon érdeklődőek voltak, tudtak 
velünk és társaikkal együtt dolgozni. Remek 
volt az együtt töltött idő!

Végül köszönetet kell mondanunk a Szeg-
vári Pékségnek és a Puskin Tej Kft-nek, akik 
adományaikkal a gyerekek étkeztetését segí-

tették. Természetesen a szülők is támogatták a 
tábor lakóit finom lekvárokkal, zöldségekkel, 
kolbászokkal.

Kosztolányi Sándorné

Csóró Bringás tábor Hagyományőrző tábor A Velencei-tónál  
táboroztunk


