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EU napok Szegváron, avagy találkozások Szegvár, 
Lewin Brzeski és Parajd-Felsősófalva életében

Az 1979-ben Nobel-béke díjat kapó Teréz 
Anya mondta: „Soha ne engedd, hogy valaki 
ne legyen boldogabb a veled való találkozás 
után, mint előtte.”

Az elmúl hét eseményeit tekintve bátran ál-
líthatom, hogy a Szegvárra érkező vendégek 
és a szegvári vendéglátók is, ismeretlenül bár, 
de megfogadták Teréz anya szavait. Ugyanis 
ez alatt a pár nap alatt annyi élménnyel gaz-
dagodtunk, annyi új ismeretség, barátság szö-
vődött, amely gazdagított minket és boldogan 
emlékezünk vissza rájuk.

Mivel a tavalyi év folyamán a szegvári de-
legáció utazott a lengyelországi testvértelepü-
lésünkre, így idén Szegvár láthatta vendégül a 
Lewin Brzeskiből érkezőket. Az idei év azon-
ban más szempontból is különleges jelentőség-
gel bírt, hiszen immáron 15 éve tart a lengyel-
magyar barátságunk.

Az Önkormányzat nyertes pályázatot nyúj-
tott be az EACEA által kiírt Európa a polgá-
rokért programra. Ennek köszönhetően az 50 
fős lengyel delegáció mellett egy szintén 50 

fős, parajd-felsősófalvi testvértelepülésünkről 
érkező küldöttséget is fogadhattunk és a prog-
ramokat igen magas színvonalon valósíthattuk 
meg. 

A településre jellemző önkéntesség most is 
megmutatkozott, hiszen a vendégek nagy ré-
szét idén is családoknál láttuk el, akik a szál-
lásadás mellett a közös étkeztetések, előkészü-
letek, kirándulások alkalmával is kivették a 
feladatokból a részüket. 

A programsorozat első pár napja a felol-
dódásé és az ismerkedésé volt. Igyekeztünk 
játékos feladatokkal, vetélkedőkkel, strando-
lással közelebb hozni egymáshoz a csapatta-
gokat és az esetleges nyelvi nehézségek mellett 
mégis az együvé tartozás, a közösség érzését 
felébreszteni egymásban. Jó volt megtapasz-
talni, hogy bár más nyelvet beszélünk, mégis 

Folytatás a 2. oldalon

Székely Dezső: 

Napraforgó
Mint szélben a tarka forgó,
körbejár a napraforgó:
követi a Nap járását,
mint hű kutya a gazdáját.

Ha leszáll az esti sötét,
ő is becsukja a szemét,
s álmodik egy régi nyárról,
szántó-vető nagyapákról.
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Az 1. oldal folytatása
az európai közösség tagjaiként közös értékkel, 
közös európai szemlélettel rendelkezünk. A 
közös programok helyszínén egy Európa-tér-
képet állítottunk fel, ahova minden nap egy-
egy ország kivágott mását ragasztottuk fel. A 
hét végére ez a térkép a nemzetek zászlóival 
feldíszített, sokszínű, mégis egységes Európát 
jelképezte. A közös élmények mellett egy re-
mélhetőleg örök szimbólum erősíti bennünk a 
közös európa-tudatot: a falu központjában elül-
tetett Európa-fa. 

Az események az augusztus 20-i faluna-
pon, a Szegvári Ízek Fesztiválján csúcso-
sodtak ki, amikor is a falunapra kilátogató 
szegváriak többsége is megismerkedhetett 
a testvértelepülésről érkezőkkel. Annál is 
inkább, mert a lengyel és erdélyi küldöttség 
tagjai is gazdagították az „Ízek Fesztiválját” 
saját nemzetükre, vidékükre jellemző étel el-
készítésével, amit bárki megkóstolhatott. Aki 
pedig a gasztronómiájuk mellett a kultúrá-
jukra is kíváncsi volt, az sem maradt „éhen”, 
hiszen az esti műsor alkalmával a lengyel is-
kolások énekes előadásukkal szórakoztatták 
az érdeklődőket. 

Az eseményeket megkülönböztetés nélkül 
mindenki élvezhette, hiszen a kenyérszente-
lést, az erdélyi állampolgárok eskütételét, a 
polgármesterek ünnepi beszédét, a kitünte-
tések átadását és gyakorlatilag a nap minden 
mozzanatát tolmács kísérte Szűcs Ilona szemé-
lyében. (Fáradhatatlan közreműködését ezúttal 
is köszönjük!)

A találkozóból hátralévő napokat közös ki-
rándulásokkal tettük emlékezetessé, az estéket 
pedig közös vacsorákkal és vidám hangulatú 
beszélgetésekkel. Ez a pár nap szinte elrepült 
és egyszer csak azt vettük észre, hogy könnyes 
szemmel veszünk egymástól búcsút. Abban 
azonban biztosak vagyunk, hogy a búcsúzás 
csak egy időre szól, mert jövőre ismét találko-
zunk!

A pályázati támogatás azonban kevés lett 
volna ehhez a programokban, szórakozásban 
gazdag héthez. Nélkülözhetetlen volt a szeg-
vári emberek önzetlen segítsége az előkészü-
letekben, vendéglátásban, étkeztetésben és 
igen nagyvonalú felajánlása. Reméljük, hogy 
élőszóban mindenkinek meg tudtuk már kö-
szönni segítségét, de e kis beszámoló soraiban 
is szeretnénk őszinte hálánkat kifejezni mind-
azoknak, akik bármiféle módon hozzájárultak 
a találkozóhoz. Köszönjük Nekik!

Szervezők

Szegvár a sajtóban
Kitartottság miatt vettek őrizetbe egy szeg-

vári nőt: Szegvár. – Délvilág. – 2012. augusz-
tus 27., 5. o.

Fogva tartott egy 23 éves nőt. Nem fizetette 
ki a részét az együtt folytatott „ősi mesterség”-
ért.

Házi őrizetben a gyanúsított: Szeged, Szen-
tes / Munkatársunktól. – Délvilág. – 2012. au-
gusztus 28., 3. o.

Kitartottság bűntette és aljas célból elköve-
tett személyi szabadság megsértésének bűntet-
te miatt L. Erika 1 hónapos házi őrizetét ren-
delték el a hatóságok 

Ötéves lett a Kurca Televízió / Munkatár-
sunktól. – Délvilág. – 2012. augusztus 28., 6. o.

Az egyesületi keretekben működő televízió a 
művelődési házban új, korszerű stúdióban, vá-
gószobában készíti el a heti két műsorát, amely 
a térség 10 településén is látható

Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10% minden festékre 

utolsó lehetőség – csak szeptember 30-ig

Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig

Megemlékezés

„Ma is úgy, mint régen, ő volna a 
végső menedékem. 

Minden, ami fáj, szívem tépi, elpa-
naszolnám sorra néki. 

S fejem vállára hajtanám, ha élne 
még az Édesanyám.”

Fájó szívvel emlékezünk  
drága szerettünk,
PITI JÓZSEFNÉ

halálának 2. évfordulóján.

Gyászoló családja

Családi események
2012. augusztus

(Összeállította: Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések: 
Csurka Zoltánnak és Hunyadi Nikolettnek 
(Régiposta u. 65/a) ZOÉ, Vida Zsoltnak és Gémes 
Anitának (Kontra u. 105.) VANDA

Házasságkötések:
Csatordai Endre Szegvár, Kórógy u. 45 szám alatti 
lakos és Sebők Anna Borbála Csongrád, Muskát-
li u. 7. szám alatti lakos; Csernák Sándor Szentes, 
Bercsényi u. 44/a szám alatti lakos és Bába Eszter 
Szegvár, Kontra u. 30. szám alatti lakos; Tichcsev 
Tamás és Csongrádi Annamária Szegvár, Kórógy 
u. 25. szám alatti lakosok; Atkári Péter és Bajomi-
Nagy Márta Kecskemét, Pákozdi Csata u. 5. 7. em. 
49. ajtó szám alatti lakosok.

Haláleset:
Kupcsik Gáspár, Deák F. u. 1. (73 éves).

Vőfély bál
2012. október 20-án megrendezzük a Lako-
dalmas zenészek és vőfélyek bálját, a volt 

„Zöld Sas” sörözőben.

Szeretettel várjuk a régi és új vendégeket.

Érdeklődni a 365-023 vagy

a 06-30-283-9215-ös telefonszámokon

a déli vagy esti órákban.

2012. szeptemberi kiemelt 
programok Szegváron a 

Művelődési házban
Szeptember 8. szombat 17 óra
Radics Géza Chicagóban élő magyarságkutató elő-
adása. Téma: Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc – Ami a történelem könyvekből kimaradt.
Szeptember 25. kedd 18 óra
Szombathelyi Árpád: Gencsháti fogócskafa
Szegváron festőművészként megismert kisteleki író 
könyvbemutatója
Szeptember 25. kedd 9 óra
Kistelepülések Kultúrájáért Konferencia Szegváron 
a megye kultúrával foglalkozó szakembereinek, ci-
vil szervezetek képviselőinek, érdeklődőknek. 
„Mit tehetünk kevés pénzzel gazdag kultúráért?” 
Megvalósítható ötletek
A Konferencia megrendezését a Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága támogatta.
Érdeklődni lehet: Nagy Sándorné +36/20-9917-530 
(tuzkoves1@citromail.hu)
Szeptember 30. szombat 16 óra
3 D–KLUB (Új találkozási lehetőség 3 D filmek ra-
jongóinak!) Te is gyere!
Október 2. 18 óra
A Tűzköves Színjátszók és a Bazsa Mári Kör ok-
tóber 5-10-ig Erdélyben tartózkodik fellépéseken, 
ekkor a teljes műsor nyilvános főpróbáját láthatják.

Minden program ingyenes, várjuk az érdeklődőket!
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Tisztelt szegvári lakosok, Kedves Szülők, 
Diákok!

Bizony a következő év rengeteg változást 
hoz a közoktatás terén. Ezek között a változá-
sok között találni fogunk számunkra kedvezőt, 
és lehetséges az is, hogy néhány fájdalmas 
döntést is hozni kell. Kérünk mindenkit azt 
higgyék el nekünk, hogy az oktatásunk ma-
gas színvonalára folyamatosan törekszünk. 
Viszont tudomásul kell vennünk azt is, hogy 
a törvény rengeteg új kötelezettséggel jár. Az 
év zökkenőmentességéért megpróbálunk min-
dent megtenni. Számítunk továbbra is az Önök 
együttműködésére, hiszen Önök nélkül mi sem 
léteznénk.

Kívánunk minden jót az új tanévre, kellemes 
együtt töltött perceket, jó élményeket!

Az iskola vezetősége

„A világ megismerése érdekes, hasznos, 
gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; ön-
magunk megismerése a legnagyobb utazás, a 
legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb 
találkozás.” (Márai Sándor)

Néhány hasznos információ 2011. évi CXC. 
Köznevelési törvény életbe lépésének kapcsán:

– ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, 
mulasztását igazolnia kell. A mulasztást iga-
zoltnak kell tekinteni, ha a tanuló – kiskorú 
tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a 
házirendben meghatározottak szerint enge-
délyt kapott a távolmaradásra, vagy beteg volt, 
és azt a házirendben meghatározottak szerint 
igazolja,

– továbbá ha a tanuló hatósági intézkedés 
vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kö-
telezettségének eleget tenni,

– ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasz-
tása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az 
iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot 
a mulasztásról, amely közreműködik a tanuló 
szülőjének az értesítésében,

– ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy ta-
nítási évben eléri az ötven órát, az iskola igaz-
gatója haladéktalanul értesíti a jegyzőt és a 
kormányhivatalt,

– ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt 
és igazolatlan mulasztása együttesen a tanév-
ben a kettőszázötven tanítási órát, továbbá 
alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák 
egyharmadát, illetve egy adott tantárgyból a 
tanítási órák harminc százalékát meghalad-
ja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év 
közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 
tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha 
a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó-
vizsgát tegyen,

– ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének 
a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a 
tanuló egyénileg készül fel, 

– ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a be-
illeszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló a szakértői bizottsági feladatot 
ellátó intézmény szakértői véleménye alapján 
tanulmányait magántanulóként folytatja, akkor 
iskolai neveléséről és oktatásáról – felkészíté-
séről az iskola gondoskodik,

– az alapfokú művészeti iskolában a művé-
szeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rend-
jében meghatározott időpontban kell megszer-
vezni,

– az iskola megnevezi tanévenként leg-
alább egyszer és legfeljebb két hónapig terje-
dő időszakot, az alkalmazott mérési módszert, 
amelyre figyelemmel az iskola valamennyi 
évfolyamán a nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulóknak a fizikai állapotát és edzett-
ségét méri, vizsgálja,

– az iskolai szülői szervezet figyelemmel kí-
séri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, 
a pedagógiai munka eredményességét, tanács-
kozási joggal részt vehet a nevelőtestület érte-
kezletein,

– a diákönkormányzat véleményt nyilvánít-
hat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intéz-
mény és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 
kérdésben.

– A Szülői szervezetet az intézmény vezető-
je tájékoztatni fogja azokról az eseményekről, 
amit az új köznevelési törvény előír. A törvény 
bevezetése ránk is fontos kötelezettséget jelent, 
amely különböző változásokat eredményez az 
új tanévben. Várható időpontja szeptember első 
hete.

– Sajnos tárgyi feltételeink sem alakulnak 
számunkra kedvezően, a nehéz anyagi körül-
mények miatt, és a megnövekedett szolgáltatá-
si díjak miatt egy épületünket ideiglenesen be-
zárjuk. Ezt követően 2 épületünkbe folytatják 
a gyerekek a tanulmányaikat, az Újiskolában, 
és a Központi épületünkben. Kérjük a lakosság 
megértését, és támogatását.

Tájékoztatás

Könyvtári hírek
A nyári szünet alatt minden kedd délelőtt 

megtelt a könyvtár szorgos kezű, kreatív gye-
rekekkel. Apró gyöngyökből szebbnél szebb 
ékszereket, állat- és mesefigurákat készítettek 
kiválasztott minták alapján. A nyár végére 
az ügyesebbek 8-10 db „alkotással” vehettek 
részt a könyvtári kiállításon, amelyet szep-
temberben megcsodálhatnak a könyvtári lá-
togatók. 

Az olimpia alkalmából készített 3 fordulós 
totónkat a legügyesebben (hiba nélkül vagy kis 
hibával) az alsósok közül Csillagkuti Jácint, 
Benkő Sára, Bölcskei-Molnár Sára, Vigh Doris 
Zorka, Kecskés Ferenc, a felsősök közül Pus-
kás Kata és Benkő Árpád töltötte ki. Néhány 
felnőtt is kedvet kapott a játékhoz Rácz Mária, 
Gyermán Erika, Kiss Vilmos, Holozsai Albert 
jó megfejtéssel adták le totóikat. Gratulálunk a 
kitartásukhoz.

Szeptemberben is várjuk a könyveket cseré-
lő, újságot olvasó és számítástechnikai szolgál-
tatást, fénymásolást igénylő olvasóinkat!

A közeljövőben nagy változás lesz a könyv-
tár, így az olvasók életében is. Költözik a 
könyvtár. A felújított művelődési ház föld-
szintjére és az emeleti olvasóterembe visszük 
át a meglévő könyveinket, polcainkat, bútora-
inkat. Ez az előre megtervezett „hurcolkodás” 
több napig, hétig fog tartani, amikor a könyvtár 
nem minden szolgáltatását tudjuk biztosítani. 
Ebben megértésüket kérjük.

Önkéntesek munkáját elfogadjuk, akik a 
könyvek portalanításában, ládákba rakásában, 
a polcok, bútorok takarításában segíteni szeret-
nének.

Könyvtárosok
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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 délután 
15 óráig. A délutáni 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: 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 emele-
tén. 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 
szeptember 3-7. Dr. Rosztóczy Levente 
szeptember 10-14. Dr. Hégető Sára
szeptember 17-21. Dr. Ország Erzsébet
szeptember 24-28. Dr. Rosztóczy Levente
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi rendelő-
nél is megtudhatják 
 
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
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 segítséget kérni az 
ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 
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 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, ünnepnap 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
szeptember 3-6.  14-18 óráig
szeptember 7. (péntek) 8-12 óráig
szeptember 10-14.  8-12 óráig
szeptember 17-20.  14-18 óráig
szeptember 21. (péntek) 8-12 óráig
szeptember 24-28.  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 hozza-
nak. 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
szeptember 1-2. dr. Lehoczky János  
  (30/945-3764)
szeptember. 8-9. dr. Kun Sz. István 
  (30/568-8998)
szeptember 15-16. dr. Gyovai Tibor 
  (30/436-7401)
szeptember 22-23. dr. Lehoczky János 
  (30/945-3764)
szeptember 29-30. dr. Kun Sz. István 
  (30/568-8998)

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 Hi-
vatal, 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 órá-
ig, 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 telefonszá-
mai:
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 halőreinek 
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 hó-
nap 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 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  5.30-13.00 óráig

VÍZDÍJ FIZETÉS
2012. szeptember hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
A Vízmű telephelyén

2012. szeptember 10. (hétfő) 8.00 – 12.00
2012. szeptember 11. (kedd)  8.00 – 12.00
 és 13.00 – 15.00 
2012. szeptember 12. (szerda) 8.00 – 12.00
2012. szeptember 13. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2012. szeptember 14. (péntek)  8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén 

(Régi Iskola)

2012. szeptember 17. (hétfő)  8.00 – 12.00
2012. szeptember 18. (kedd) 8.00 – 12.00
  és 13.00 – 15.00
2012. szeptember 19. (szerda)  8.00 – 12.00
2012. szeptember 20. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2012. szeptember 21. (péntek)  8.00 – 12.00
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Szegvár Díszpolgára - 
Magyar Imre

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2012. évben a „Szegvár Dísz-
polgára” kitüntetést – a falunapi rendezvény-
sorozaton belül - Magyar Imrének ítélte oda az 
alábbi indokok alapján:

Magyar Imre Szegváron született 1951. ápri-
lis 28-án. Tősgyökeres szegvári, itt járt iskolá-
ba, itt dolgozott, itt alapított családot, jelenleg 
is itt él.

Középiskolai évei alatt a Tápéi Hagyomány-
őrző és az ÉDOSZ-Szeged Néptánc együttes 
táncosa volt. A településen 1964 óta működik 
néptánc csoport, amelynek 1969 óta felkészült 
és lelkes vezetője Magyar Imre. A népi kultú-
ra és a népi hagyományok átadását több mint 
két évtizeden keresztül főállása mellett, tár-
sadalmi munkában végezte. 1998 óta a Szeg-
vári Alapfokú Művészeti Iskola, 2011 ősze óta 
a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanáraként végzi 
munkáját, most már, mint nyugdíjas.

A néptánc csoportban az óvodásoktól kezd-
ve a nyugdíjas korúakig vannak táncosok. 
Magyar Imre minden korosztállyal szívesen 
foglalkozik, minden korosztállyal megtalálja a 
hangot. Közvetlen egyéniségének köszönhető-
en megszeretteti az éneket, a táncot, a népha-
gyományokat az érdeklődőkkel.

Meghatározó személyisége a falu közműve-
lődésének. Hosszú éveken keresztül volt egyik 
szervezője a ’70-es, ’80-as években a Csongrád 
Megyei táncház-mozgalomnak, majd ugyan-
csak több éven keresztül - az ezredforduló kör-
nyékén - a Nemzetközi Falujáró Fesztiválnak, 
melynek során több nemzet táncaival, kultúrá-
jával ismerkedhetett meg a falu.

Vezetésével jutott el a néptánccsoport szá-
mos külföldi fesztiválra, ahol repertoárjukat 
mindig nagy sikerrel mutatták be a táncosok.

A csoportok minden alkalmat megragadtak 
arra, hogy szakmai zsűri, neves szakemberek 
előtt is megmérettessenek, melyeken számos 
elismerésben részesültek.  Minősítőn is meg-
állták helyüket.

Sokat dolgozott azért, hogy a hazai és kül-
földi vendégszereplések anyagi fedezetét biz-
tosítsa. 

Kiemelt feladatának tekinti a saját tájegység, 
valamint a határon túli magyarság néprajzi 
örökségének megismertetését, megőrzését és 
továbbadását.

Magyar Imre egész életét a néptánc és a nép-
hagyományok minél több emberrel való megis-
mertetésére és megszerettetésére áldozta.

Táncoktatói munkájában felesége és leánya 
mindig mellette volt, akik elhivatottságukkal 
szakemberként segítették és segítik most is.

Magyar Imre köztiszteletben álló személy, 
aki kiemelkedő munkájával, egész életművé-
vel olyan elismerést szerzett mind a községen 
belül, mind országosan és az országhatáron túl 
is, amely hozzájárult a nagyközség hírnevének 
öregbítéséhez. Hosszú évtizedek óta kiemel-
kedő munkát végez, mellyel a község értékeit 
növelve, maradandó eredményeket ért el.

A közösségért végzett munkája, emberi ma-
gatartása alapján érdemes a Szegvár Díszpol-
gára kitüntető címre.

Szegvárért Emlékérem 
– Gila György

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2012. évben a „Szegvárért Em-
lékérem” kitüntetést – a falunapi rendezvény-
sorozaton belül – Gila Györgynek ítélte oda az 
alábbi indokok alapján:

Gila György Szentesen született 1947. 
március 3-án. Általános iskolai tanulmánya-
it Szegváron végezte. 1971-ben a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági 
gépészmérnöki karán szerzett diplomát. Ezt 
követően a Szegvári Puskin Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetben kezdett dolgozni, majd 
a Primőr Profit Kft-ben, mint műszaki főmér-
nök, egészen a nyugdíjba vonulásáig. Munká-
ját hivatásnak tekintette, melyet igyekezett a 
legjobb tudása szerint végezni. Főnökei, be-
osztottjai mindig számíthattak szakértelmére, 
emberségére. Közben, 1981-ben megszerezte 
az agrár-gépészgazdasági szakmérnöki vég-
zettséget is. 

2007. szeptember 1.-je óta törzsgyökeres tag-
ja a Kurca Televízió stábjának. Az Agrárper-
cek mezőgazdasági műsor szerkesztője, vágó 
és operatőr. Már az 1970-es évektől kezdve 

készített mezőgazdasági témájú dokumentum-
filmeket, és megörökítette a Termelőszövetke-
zet és a KFT életének jeles pillanatait is. Ezeket 
az archív filmeket alkalmassá tette arra, hogy 
bemutathatóvá váljanak a Kurca Televízióban, 
így a szegvári és a környékbeli települések la-
kói is megismerhették és megismerhetik e nem 
rég múlt történelmünk pillanatait. 

A mezőgazdaságot támogatja minden erejé-
vel. A legfrissebb híreket, eseményeket, aktu-
alitásokat tárja a nézők elé, megismerteti őket 
egy-egy mezőgazdasági kultúra szépségeivel, 
ugyanakkor a nehézségeket sem titkolja el. En-
nek az elnyomott rétegnek a felkarolása a leg-
főbb célja. Az eddigi évek alatt több mint 750 
szerkesztett műsorral jelentkezett. 

Vallja, hogy „az utolsó még megmaradt 
nemzeti kincsünk a magyar termőföld és an-
nak tulajdonlása a magyar nép maradásának és 
megújulásának legfőbb biztosítéka, amelynek 
megőrzése nélkül a jövőnk elképzelhetetlen.”

Hasznos, magas színvonalú, sok-sok időt 
igénylő társadalmi munkát végez, mellyel hoz-
zájárul Szegvár jó hírnevének öregbítéséhez. 
Mindezek alapján tartotta a képviselő-testület 
méltónak arra, hogy a Szegvárért Emlékérmet 
megítélje számára.

Falunapi futógála
Az idei falunapon is Lőrincz Gábor vezényle-

tével futóversenyre került sor. 25 fő vállalkozott 
a nagy melegben, hogy lefussa a kijelölt távot, 
méghozzá a sportpályától a Kontra utca végén 
megfordulva vissza a sportpályára. 

Korcsoportonként az alábbi eredmények szü-
lettek.

Hölgyek
I. korcsoport
1. Fülöp Pompília
II. korcsoport
1. Szűcs Bianka
2. Ternai Mariann
3. Gojdár Kamilla
III. korcsoport
1. Erdei Daniella
2. Urbán Lili
IV. korcsoport
1. Vigh Doris Zorka

Férfiak
I. korcsoport
1. Bődi Sándor
2. Szép Endre
3. Erdei Sándor
II. korcsoport
1. Dobai János
III. korcsoport
1. Bihari Bence
2. Kiss Martin
3. Beke Csanád
IV. korcsoport
1. Bánfi Benedek
2. Hajdú László
3. Varga Bence

A legfiatalabb versenyző az 5 éves Gémes Ger-
gő volt.
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Szegvárért Emlékérem –  
Gluszczakné Szűcs Ilona és Dr. Zbigniew Gluszczak
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 2012. évben a „Szegvárért Em-
lékérem” kitüntetést – a falunapi rendezvény-
sorozaton belül Dr. Zbigniew Gluszczaknak 
és Gluszczakné Szűcs Ilonának ítélte oda az 
alábbi indokok alapján:

Gluszczakné Szűcs Ilona Szegvár szülötte, 
itt élt és itt járt iskolába. Egyetemistaként a 
Mazuri-tavaknál táborozott és ott ismerkedett 
meg Zbigniew Gluszczak-kal. Az ismerkedés-
ből nemsokára házasság lett. 1980 óta Lengyel-
országban él. Ilike programozó matematikus, 
üzletasszony; Zibek földrajzot és környezetvé-
delmet oktató egyetemi tanár. Ilike nem sza-
kadt el sem Magyarországtól, ahova üzleti szá-
lak fűzik és nem szakadt el szülőfalujától sem, 
ahova rendszeresen hazajár férjével együtt. 

Ilike anyanyelvi szinten beszél lengyelül, 
Zibek pedig annyira megtanult magyarul, hogy 
tökéletesen megérteti magát és ő is minden ma-
gyart megért.

Mindketten sokat tettek azért, hogy a közös 
történelmi múltú két nemzet kapcsolata kiépül-
jön, elmélyüljön és tartóssá váljon. Az 1990-es 
évek elején az Ő kapcsolataiknak köszönhető-
en jutottak el néptáncosaink a lengyelországi 
Lódz városába, ahol ízelítőt adtak a magyar 
tánckultúrából. Az első, úttörőnek számító 
nemzetközi fellépést számos követte. Kap-
csolataiknak köszönhetően készített művészi 
produkciót a Dobbantó Néptánc Egyesületről a 
Lódzi városi televízió, melyet bemutattak Len-
gyelországban, megismertetve a magyar népi 
hagyományokat és néptáncot, Szegvár nagy-
községet. 

Az ő közbenjárásuknak köszönhetően került 
kapcsolatba a Szegvári Magyar-Lengyel és a 
Lódzi Lengyel-Magyar Egyesület.

A házaspár „találta meg” településünk szá-
mára Lewin Brzeski városát, melynek lakóit 
az 1997-es árvíz idején adományokkal se-
gítettünk. Majd létrejött a testvér települési 
megállapodás, melynek keretében immáron 15 
esztendeje minden évben kb. 50 fős diákokból, 
pedagógusokból és az önkormányzat küldötte-
iből álló delegáció látogat el Lengyelországba, 
illetve érkezik Szegvárra. Ezek a találkozók 
elősegítik a két nép barátságának ápolását, le-
hetőséget adnak egymás történelmének, kultú-
rájának, életének megismerésére. Ilikére min-
dig számíthattunk, ha szervezni kellet, vagy 
ha a nyelvi nehézségek leküzdésében kértük 
segítségét. 

Zibek járja a világot, közismerten rajong a 
természetért. Elmaradhatatlan útitársa a fény-
képező gépe. Élményeiről szavakkal és fotóival 
is lenyűgöz bennünket. Számos kiállítása volt 
már Szegváron, és számos hazai és nemzetközi 
fotópályázat ötlete, megvalósítása is a nevéhez 
fűződik. Elismert fotóművész. A szegvári tá-
jat, a szegvári embereket, a néptáncosokat fotói 
középpontjába állítja. Fotóival gyönyörködtet-
ni akar bennünket, ugyanakkor mindegyikkel 
mondani is akar számunkra valamit. 

Látogatásaik alkalmával mind több szegvári 
emberrel kerültek kapcsolatba, melyekből iga-
zi barátság lett: légyen szó fiatalokról, vagy az 
idősebb korosztályról.  

A Gluszczak házaspár az elmúlt több mint 
két évtized alatt rendkívül sokat tett azért, 
hogy Szegvár hírnevét öregbítse, azt népszerű-
sítse hazánkban és a határon túl, amivel méltán 
érdemelték ki a Szegvárért Emlékérem kitün-
tető címet. Kapcsolataik, tetteik annyira össze-
fonódnak, hogy ketten együtt érdemesek erre.

Szegvári Ízek  
Fesztiválja (FALUNAP)
2012. augusztus 20.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a 
Képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottsága az idén is augusztus 20-án 
szervezte meg a falunapi rendezvényt a sport-
pályán.

Már 16-17-18-19-20-án elkezdődött a Lukács 
István Emlékverseny a tekepályán. Az ország 
12 településéről érkeztek hozzánk csapatok 
120 fővel. Adóztak az elhunyt emlékének a 
lengyel és az erdélyi vendégek is. Köszönjük 
Zsibók Zoltán szervező munkáját.

Augusztus 18-án és 19-én este diszkót szer-
veztünk a sportpályán.

A 20-i programok a következők voltak:
Délelőtt 9.00 órától kezdődtek a kispályás 

labdarúgó mérkőzések Csatordai Endre és 
Buda Attila vezetésével. Ezzel egyidejűleg 
futóversenyt is hirdettünk felnőtt és gyermek 
kategóriában Lőrincz Gábor vezetésével. A Pi-
actéren sor került a sakkversenyre is Holozsai 
Albert szervezésével. Köszönjük mindannyiuk 
munkáját.

Több csapat jelentkezett a főzőversenyre, 
finomabbnál finomabb ételeket főztek. A gyer-
mekeket a Belevaló Klub tagjai arcfestésre vár-
ták Huszka Anita vezetésével. Csatordai Endre 
és társai Paintballra hívták az érdeklődőket a 
sportpályán, sokan éltek ezzel a lehetőséggel. 
Köszönet érte. 

Az íjászat is nagyon közkedvelt volt. Kö-
szönjük Pölös Attilának, és társainak a bemu-
tatót.

10.00 órától a Szélmalomban régi falvédők-
ből kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. 
Köszönjük Menyhárt Józsefné és Purgel Nóra 
segítségét. 

15.00 órakor Ágoston Anita lépett a szín-
padra egy remek gyermekműsorral. Köszönet 
érte! Ingyenes vércukor és vérnyomásmérést 
szervezett Határné Bottyán Erika védőnő. So-
kan éltek a lehetőséggel. Köszönjük!

Szintén 15.00 órától kezdődött a szegvá-
ri ízek sütése. Így a lángos, melyet a Szép 
Öregkor Nyugdíjas Klub tagjai sütöttek Bacsa 
Józsefné vezetésével. A kürtős kalács, melyet a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai ké-
szítettek Arany Lajosné vezetésével. A lángos, 
melyet Gajda Szilárdka és Gyermán János sü-
tött. A rétes, melyet egy Heves megyei vállal-
kozó készített. Sok finomsággal kedveskedtek 
a Reform Életmód Klub tagjai is Gila Róbertné 
vezetésével. Köszönjük! 

Színfoltja volt az egész napnak az ökörsütés. 
Már vasárnap 23 órakor meggyújtották a tüzet, 
a hozzávaló fát Piti Tibor ajánlotta fel, s más-
nap délután meg lehetett kóstolni a közel ötmá-
zsás hústömeget. Köszönjük a vadászok és az 
ott segítő sok ember segítségét. 
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Lovas kocsikázásra hívott bennünket Hevesi 
János lovas gazda. Sok-sok ember felülhetett a 
kocsijára. Köszönjük! 

Tehetséges énekesek is felléptek a színpa-
don. Így: ifj. Rozgonyi Zoltán, Vígh Márk és 
Szűcs Zoltán. Nagy sikert arattak. Köszönet 
érte!

A szegvári Kutya-Suli tagjai ismét egy lát-
ványos bemutatót mutattak be Farkas Zoltán 
vezetésével. Köszönjük, hogy velünk voltatok!

A Magyar Nóta Klub tagjai a gyönyörű nó-
tákkal elbűvölték a közönséget. Sokan hallgat-
ták és énekelték magukban a csodálatos dal-
lamokat. Köszönjük az ifj. Ternai József által 
vezetett csoport fellépését.

A Szilver TSE társastánc bemutatója is fer-
getegesre sikerült. Köszönjük Kis János konfe-
rálását és szervező munkáját. 

17.00-órától a Szegvár-Mindszent öregfiúk 
barátságos labdarúgó mérkőzésre került sor, 
melyet Buda Attila szervezett. Köszönet érte! 
Ezután kihirdettük a Szegvár színei fotóver-
seny eredményét, melyet Pólya Sándor tett 
közzé. A Honkyokushin karate csoport tagjai 
látványos bemutatót tartottak a sportpályán. 
Közel 60 fő fiatal mutatkozott be. Köszönjük 
Erdei Sándor és Vastag Ferenc felkészítő mun-
káját.

Az ünnepi műsor este 18 órakor kezdődött. 
Beszédet mondott Gémes László polgármester 
úr, majd az új kenyeret Zsadányi József plébá-
nos úr szentelte meg.

Gyömbér Ferencné jegyzőasszony és a pol-
gármester úr kitüntetéseket adott át. Az idén 
díszpolgári címet kapott Magyar Imre néptánc 
oktató. Szegvárért Emlékéremben részesült 
Szűcs Ilona és férje Dr. Zbigniew Gluszczak, 
valamint Gila György a Kurca TV Agrárper-
cek műsorának szerkesztője. Szívből gratulá-
lunk mindenkinek! 

Az ünnepségen részt vettek a nálunk ven-
dégeskedő lengyel és erdélyi barátaink is. A 
110 vendég egy hetet töltött községünkben. (A 
közös programokról a Szegvári Napló e számá-
ban olvashatnak.)

A Lewin-Brzeski lengyel testvértelepü-
lésünk 15 éves évfordulóját is ezen a napon 
ünnepeltük. Nálunk tartózkodott a város pol-
gármestere, alpolgármestere az önkormányzati 
delegáció tagjai, pedagógusok és a gyerekek. 
Az erdélyi polgármester és az alpolgármester 
úr is tiszteletét tette községünkben. Több csa-
lád is elkísérte őket. Állampolgársági esküté-
telre is sor került ez alkalommal. Köszönjük 
Gyömbér Ferencné szervező munkáját.

A Dobbantó néptáncegyüttes csodálatos mű-
sort adott. A közel 50 táncos fergetegesen tán-
colt a színpadon. Köszönjük a táncosoknak, va-
lamint Magyar Imrének és Magyar Imrénének 
a felkészítést. A Szötyke tánccsoport is bemu-
tatkozott ezen az estén. Ők is nagy sikert arat-
tak. Köszönjük Magyar Nóra munkáját.

Este 19.30 órakor a lengyel gyerekek szép 
énekkel kedveskedtek a közönségnek. Az 
egész nap folyamán közreműködők, segítők 
megvendégelését a Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete vezényelte le Arany Lajosné vezetésé-

vel. A finom gulyást Szécsényi György főzte 
a gulyáságyúban 600 fő részére, melyhez az 
alapanyagot a Tonomár KER és a Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet ajánlotta fel. A 
hozzávalók előkészítését a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói vállalták. A sok-sok kenyeret a 
Hunor COOP biztosította. A Gyenes KFT ital-
lal kedveskedett. Köszönet érte.

Az ajándéksorsoláson sok-sok nyeremény 
talált gazdára. Köszönjük a tombolaárusok se-
gítő munkáját. 

Nótás Jana 45 perces műsorral szerepelt a 
színpadon. Sok mulatós nótát hallhattunk tőle. 
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.

A tűzijáték az idén is a Tonomár KER fel-
ajánlásával valósulhatott meg. Gyönyörű volt 
az egész. Köszönjük.

A nap zárásaként az Alibi együttes zenélt. 
Sokan táncoltak a kiváló zenékre. Köszönjük, 
hogy elvállaltátok a zenélést. 

Az egész nap folyamán 2000-3000 ember lá-
togatott ki a sportpályára. Öröm volt nézni az 
emberáradatot. Sok elszármazott megfordult 
ezen a rendezvényen. Megtiszteltek jelenlét-
ükkel a környező települések polgármesterei 
és Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr is. 

Ezen a napon sokan kipróbálhatták a kisvo-
natozást a Kendergyár területén. Nagy élmény-
ben volt része annak, aki felült a vonatra. Kö-
szönjük a szervezők munkáját. 

Zsombó Zoltán körzeti megbízott segítsé-
gével az érdeklődők Szegvár emblémás érmet 
készíthettek. 

Az egész napon a hangosításról Hegyi László 
gondoskodott, a programokról felvételt a Kurca 
TV készített. A színpadi dekorációt Ráczné 
Purgel Ilona állította össze. Köszönet érte!

Köszönjük a polgármester úr, a jegyzőasz-
szony, a Polgármesteri Kabinet, a Hivatal 
dolgozói, a Falufejlesztő KFT, a sportkör, a 
rendőrség, a polgárőrség, a vadászok, a könyv-
tárosok, a segítők, a civil szervezetek aktív 
munkáját. Köszönjük a vállalkozások anyagi 
támogatását.

Örülünk, hogy velünk tartottak.
Találkozunk jövőre ugyanitt.

Köszönettel:
Lukács Istvánné, főszervező

Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét, 
hogy a Hitélet-rovatban szereplő írásokért a 
továbbiakban a rovat szerkesztője felel. Az 
Olvasókat felkavaró írást azonban nem áll 
módunkban közölni. (A szerkesztők)

Folytatás a 12. oldalon

„Tanulj civilül európai 
szinten!”

E mozgósító témát sejtető címmel szervez-
tünk Nemzetközi Ifjúsági Találkozót a szeg-
vári Művelődési Házban augusztus 5-12-ig. A 
projekt a Fiatalok Lendületben Program kere-
tében zajlott az Európai Bizottság támogatásá-
val.

A résztvevők 3 országot képviseltek. 
Szlovákiából 8, Romániából 11, Magyaror-
szágról (Szegvárról, Hódmezővásárhelyről, 
Marosleléről) 11 fiatal, 18 és 30 év közöttiek.

A fiatalok csoportjához országonként 2-2 
felnőtt csatlakozhatott, kik mintegy háttér-
munkásként segítették a projekt zavartalan 
megvalósulását. (Szegvárról Márton Rozi álta-
lam felkért segítőként, illetve én szervezőként 
kerültünk be a Találkozó forgatagába.)

A fiatalok a nem-formális tanulás módsze-
reivel, játékosan, tapasztalati úton ismerték 
meg, majd elemezték a szegvári viszonyokat, 
kiemelten figyelve a civilségre.

A Találkozó fő vonala a szervezeti lehetősé-
gekre, a közösségi és állampolgári kompetenci-
ák elsajátítására, a közösségi képviseletre össz-
pontosított, miközben igyekezett megfelelni a 
Fiatalok lendületben Program Uniós és egyéb 
prioritásainak.

Az alábbiakban egyik aktív szegvári részt-
vevő fiatal, Simon Gabriella beszámolóját ol-
vashatják.

Egy, az EU által kiírt pályázat keretein belül 
kis településünk huszonhárom románinai és 
szlovákiai fiatalt látott vendégül egy héten át. 
Kapcsolatok szövődtek, kalandoztak, ismer-
kedtek a demokráciával, a csapatmunkával, 
nyelvet gyakoroltak és Szegvár fejlesztésére 
tettek lehetőséget. 

2012. augusztus 5.
Késő délután rég várt vendégeink egy hosz-

szú út után megkönnyebbülve érkeztek meg 
Szegvárra. Elfoglalták előre elkészített szál-
láshelyeiket a helyi Művelődési házban, majd a 
hivatalos köszöntés következett. A vendéglátók 
részéről, az egyik főszervező, Nagy Sándorné, 
és a falu jegyzője, Gyömbér Ferencné valamint 
Simon Gabriella köszöntötte a vendégeket. Ro-
máninai és szlovákiai barátainkkal együtt ül-
tünk asztalhoz, hogy elfogyasszuk a vacsorát. 

A csomagok kipakolása után elindult az is-
merkedés, melyet olykor megnehezítettek a 
nyelvi, vagy nyelvjárási különbségek. A mon-
datok többször visszacsengtek a levegőben, 
mintha csak a tihanyi echot hallanánk.

Szóesett az utazás nehézségeiről és fáradal-
mairól és kitértek a heti programokra. 

A téma, vagy inkább az energia fogytával 
mindenki nyugovóra tért, hogy fitten és frissen 
vághasson majd bele az előtte álló hét kaland-
jaiba.

2012. augusztus 6.
A csapat fél nyolckor lett riadóztatva. Erdé-

lyi barátaink könnyebben, míg szlovák ven-
dégeink döcögősebben vették a reggel okozta 
akadályokat.

Bőségesen megreggeliztek az ebédlőben, 
majd elindultak felfedezni Szegvárt.
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JÓSLÓ LÉLEK
Televízió adásaiban többször is felfigyeltem 

olyan műsorokra, amely mellett a lelkipásztor 
nem mehet el szótlanul. Kötelessége figyelmez-
tetni az embereket akár hívő – akár nem. Aki 
elfogadja, a jó tanácsot az megmenekül valami 
rossztól.

Most már „élőben, egyenes adásban” közve-
títik a jóslásokat és az okult praktikákat. Asztro 
Center adásában: Pénzforrás rituáléhoz fordulhat 
az, akinek nincs pénze, nem megy az üzlete, nincs 
egészsége, rossz a párkapcsolata, anyagi gonddal 
küzdenek. Az ott levő varázsló /jós/ aki bátorítja 
az embereket, hogy hívják őket. Elég ennyi isme-
ret: neve és az életkora és már is küldi a pozitív 
energiát. Indul a maximális, tiszta energia. Tegye 
meg a lépést a jobb élet felé. Adás vége felé: most 
már innentől fogva két nevet is mondhat. Hát ez 
ám az üzlet!

De itt nem csak erről van szó! Honnan tudja, mi 
módon segítsen, annyi ismeretlen emberen? Hon-
nan tudja a problémák megoldását? Sokaknak be-
jön valami, mert ha nem akkor nem fordulnának 
ezekhez az okult emberekhez. Hogy megértsük, 
hozok egy példát a Szentírásból: ApCsel 16, 16 
-19-ben.

Történt pedig, hogy amikor az imádságra men-
tünk, egy jósoló szellemtől megszállott lánnyal 
találkoztunk, aki jövendöléseivel nagy hasz-
not hajtott gazdáink. Ez nyomon követte Pált és 
mindet, és így kiáltozott: „Ezek az emberek a 
magasságbeli Isten szolgái, akik asz üdvösség út-
ját hirdetik nektek.” Több napon át így tett. Pált 
bántotta ez, azért hátrafordult, és azt mondta a 
lélekinek: „Jézus Krisztus nevében parancsolom, 
menj ki belőle.”  Ki is ment belőle abban az órá-
ban. Mikor azonban a gazdái látták, hogy oda van 
a reményük a bevételre megragadták Pált és Szi-
lást, és elvitték a piacra az elöljárókhoz.

Ugyanez történik itt is. Jósló lélek /gonosz lé-
lek/ megszállja az embert és ő közvetít, vagyis 
súg. Amikor a TV-ben szolgáló jóshoz fordulunk 
benne is egy ilyen /lélek/ van. Valamikor be-
hívta az életébe és az ő segítségével van tudása. 
Nagyobb tudása van, mint az embernek. Az-az 
ember, aki odafordul a jósló személyhez az bál-
ványimádást végez. Tőle várja az eligazítást, az 
egészséget, gyógyulást, a gazdagodást. Isten 
utálja, amikor mi hűtlenek leszünk hozzá és nem 
tőle, hanem az ördög csatlósaitól várjuk életünk 
vezetését. Már az ószövetségben a Leviták 15,26 
versben olvassuk.

„Ne jósoltassatok, álmokra ne adjatok. Ne for-
duljatok a halottidézőkhöz és semmit se kérdez-
zetek a jósoktól, hogy tisztátalanná ne tegyétek 
magatokat általuk. Én, az Úr, vagyok a ti Istene-
tek!”

Az embert a jövő megismerésének vágya arra 
vezeti, hogy varázslókhoz és jósokhoz járjon, = 
más istenhez forduljon. Következménye a halál.

Aki jósokhoz /okult erő embereihez/ fordul, az 
azt kapja, amit ő adni tud. A jós az ördöggel /go-

nosz lélekkel/ van kapcsolatban, onnan a tudása, 
hatalma. Ő azt adja, ami az övé. A gonosz hosszú 
távon semmi valódit maradandót nem akar adni. 
Az ember vesztét, halálát, kárhozatát akarja, 
hosszútávon. Tehát amikor hozzáfordulunk, egy 
csatornát nyitunk önmagunk és az ördög között. 
Egy kötelék jön létre és ezen a köteléken keresz-
tül, tud zaklatni, elnyomni /nyugtalanság, rémál-
mok, félelem, eltompultság stb./ és tönkretenni. 
Ezen a köteléken keresztül kapja az ember a po-
zitív energiát a feltöltést. Egy darabig lehet, hogy 
segít és jó érzem magam, talán sikeres életre is 
elvezet. Ez a sikeres élet tart addig, amíg te nem 
akarsz Istenhez fordulni. Mihelyt te úgy döntesz, 
hogy mégis Istenhez fordulsz, azonnal elkezdő-
dik a harc. 

Meggyötör, zaklat és még az is elképzelhető, 
hogy az életedre tör /öngyilkossági gondolatok, 
kényszer/ és fogva tart.

A sátán és szolgái az örök tűzben végzik, te-
hát mit sem használ ez neked. /Sok száz megtör-
tént példát lehetne itt felhozni./ Ez így működik.  
Ne fordulj még a TV-ben, s máshol sem, a jósok-
hoz, kártyavetőkhöz, szellemgyógyászhoz, szám-
misztikához, cigánykártyáshoz, asztrológushoz, 
ingáshoz, kártyajóshoz mert ezek az ördög csat-
lósai, sok esetben nem is tudják, vagy nem vallják 
be, de egy biztos Istenhez semmi közük. Néme-
lyik mondja, ha te hiszel, akkor hívd a Szűzanyát, 
Jézust. De ő nem azzal van összeköttetésben, ő 
csak azt tudja adni, ami az ördögé, mert vele van 
összeköttetésben.

Természetesen ebből jól megélnek. Két nevet 
is mondhat. Gyanútlanul még a házastársát, gyer-
mekeit, vagy ismerőseit is megkötözi az ember, 
amikor a jósnak ajánlja. Anyai, apai vagy házas-
társi tekintélyével rendelkezhet a másik fölött és 
az ördögnek ajánlja. Ezek a varázslók jól kihasz-
nálják a tudatlanságot és hangzatos kijelentésük-
kel megtévesztik az embereket, hogy ők minden-
kin segíteni akarnak.

JÉZUS ÚGY TANÍTOTT, 
MINT AKINEK 

HATALMA VAN!
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton 

bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki na-
gyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította 
őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint 
az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit 
megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi 
közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöt-
tél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az 
Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, 
és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre össze-
vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással 
kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. 
Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új 
tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lel-
keknek is parancsol, és azok engedelmeskednek 
neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész 
vidékén. Mk 1,21-28

„Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas!” Így 
csodálkoztak az emberek Jézus tanításán, amikor 
a zsinagógában tanított és kiűzte a gonosz lelket. 
Ez nem csak egyszer és először történt Jézussal, 
hanem az egész élete során. Születésétől kezdve 
a jelenlétével, tetteivel, szavaival igazolja az Ő 
identitását, ahogyan a gonoszlélek is megismer-
te: „Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Vajon mi 
az új? Az új az, hogy Ő nem csupán Isten szavát 
hordja az ajkán, hanem Ő maga a megtestesült 
Szó, akinek hatalma van a mennyben és a földön. 
Ő az új ember, aki, azért tudja megújítani a vilá-
got, mivel Ő az Istenember. Ő az Isten Fia, aki 
megszünteti a gonosz hatalmát, és elhozza Isten 
országát a földre. Íme, a régi elmúlik, és az új ér-
kezik.

Amikor Bibliát olvasol, vagy prédikációt hall-
gatsz vasárnapi szentmisén, hogyan reagálsz az 
Isten szavára? Találsz-e valami újat? Elcsodálko-
zol-e rajta? Jézus szavainak és tanításának nem az 
a célja, hogy elcsodálkozz, hanem, hogy új erőt, 
új utat és új életet adjon neked. Ha szükséged van 
új erőre, fejlődésre, és ha új életet keresel, meg-
találod azt Jézusban. Isten hatalma ma is árad. 
Nyisd ki szívedet és fogadd el, mert ez a hatalom 
nem uralkodás, hanem élet, szeretet és szolgálat. 
„Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, 
hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik 
hisznek az Ő nevében, akik nem a vérből, sem 
a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem 
Istenből születtek.” (Jn 1,12-13) Hidd el, ha Jézus 
tanítása szerint élsz, az isteni hatalomban, sokan 
fognak csodálkozni szavaidon és tetteiden: Mi ez! 
Valami új, és milyen hatalmas! Engedd, hogy Is-
ten vezethessen égész életedben az üdvösség felé.

Zsadányi József

ARANYMISE  
SZEGVÁRON

2012. Augusztus 5-én vasárnap a reggeli szent-
misén nagy meglepetéssel egy kedves régi hang, 
-bár fátyolosan, halkabban, - nagy szeretettel kö-
szöntötte a megjelent híveket templomunkban. 
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Sokan eljöttek volt tanítványai, régi hívei, hogy 
együtt adjunk hálát az elmúlt 50 év kegyelmeiért, 
és jelenlétünkkel is köszöntsük: ZSELEPSZKI 
GYÖRGY Fábián atyát. Ő 1964-68 között, mint 
káplán szolgált a szegvári hívek körében. Sok 
lelki nehézség, megpróbáltatás között, de nagy 
szeretettel és igaz szívvel tette lelkipásztori kö-
telezettségeit.

Mi, akik akkor kis alsó tagozatos iskolások, 
vagy éppen már nagyobbakként a hittanóráira 
jártunk az iskolákban, kedves emlékeket őrzünk 
erről az időről. Igaz nem volt érdem, sem jó pont 
egyikünknek sem, hogy hittanosok vagyunk, de 
kárpótolt mindenért az, hogy Ő velünk volt, taní-
tott, játszott, futballozott ha ideje engedte. Szép 
és igaz történetei megfogták szívünket, képzele-
tünket, és még ma is sokszor abból élünk egy-egy 
nehéz pillanatban, amit akkor kaptunk, hogy lel-
künk megerősödjön, a viharnak ellenálljon.

Most amikor aranymisét mondani jött el 
hozzánk, meghatódottan és sok-sok emlékkel 
gondolatainkban lehettünk együtt. Jó volt fel-
idézni magunkban azokat a kedves emlékeket. 
Hálát adtunk. Ő is, aki igen nagy szeretettel 
gondol mindig Szegvárra, az itt töltött időre, a 
Kórógyszentgyörgyi kápolnában tartott szentmi-
séire, hittanóráira – meghatódottan, és nagy-nagy 
szeretettel mutatta be ezt a szentmisét. 80 éves, 
egészsége, ereje gyengül, hite, szeretete erősödik. 
Homíliájában arról beszélt, hogy az Isten Szerete-
te Irgalma végtelen, és  Országába mindenkit vár. 
Igyekezzünk ezt az életet megtalálni….

A szentmise végén gyönyörű áldást mondott, 
és kért a jelenlévőkre, az otthon maradottakra, és 
az egész falu lakóira, a nem hívőkre, és az ellen-
ségekre is. Isten nagy szerető áldását adta ránk, 
melyet alig lehetett könnyek nélkül hallgatni. Aki 
itt volt ezen a szentmisén lelkiekben nagyon gaz-
dagon tért haza. Isten áldja, és őrizze továbbra is 
a jó atyát, hogy még sokáig dicsőíthessük a Meny-
nyei.Atyát. 

(PM) 

VENI SANCTE
„Jöjj el Szentlélek Úristen!” --- kérjük ekkor 

tanév elején az égi segítséget. Minden évben így 
kezdjük az iskolát. Gyermekek, tanárok, nevelők, 
hitoktatók egyaránt rászorulunk az Isten áldására, 
segítségére. Még nem elég, ha mi mindent megte-
szünk, ha Isten nem segít nekünk, bizony sehová 
ne jutunk el. szükséges kérni, nyitott szívvel vár-
ni az Ő hathatós támogatását egész iskola évben. 
Ha látnánk mennyi minden bajról, nehézségtől, 
vagy „katasztrófától” óvott meg Isten gondosko-
dó szeretete bizonyára még többen lennénk ezen a 
szentmisén, amelyet erre a szándékra ajánlottunk 
fel. Most szeptember 2-án a reggeli szentmisén 

együtt kértük a kicsikkel, és felnőttekkel, hogy a 
2012/20 13-as tanévben is adja áldását, kegyelmét 
munkánkra. A szentmise elején a gyermekek ver-
set mondtak, elénekeltük a Szentlélek hívást a fel-
ajánláskor, és a plébános Úr homíliájában hallhat-
tunk, arról milyen 
fontos, hogy egész 
évben nem csak testi 
szükségleteinkre, a 
tudásra, hanem a lel-
ki gyarapodásra is fi-
gyelemmel legyünk. 
Nem elég csak tudni, 
felkészülni a világi 
életünkre, szakmá-
ra, hanem az örök életre is készülni kell. Ezt a hit-
tanórákon, és a szentmiséken, a biblia olvasással, 
imádságainkban kaphatjuk meg.

Minden hittan év tartogat érdekességeket, 
meglepetéseket. Idén is lesz biztosan sok ilyen ér-
dekesség. Most meglepetés, hogy új hitoktatóval 
is találkoznak a gyerekek: Bánfiné Sajtos Lolita 
személyében, akiről még fogunk írni a tanév so-
rán. Köszöntjük Őt, és kérjük számára a Szent-
lélek Úristen kegyelmét, hogy tanulmányaiban, 
családi életében, de főleg az új munkakörében 
vezesse, segítse meg az Úr. 
„Újra itt a hittanóra, tiktakol a falióra. 
Úr Jézushoz jó gyerekek, a hittanra siessetek!
Pihentetek, játszottatok? Most hát rajta, tanuljatok. 
Mintha Jézus hangja szólna: kezdődik a hittanóra! 
Gyermek ajkak elcsitulnak, rózsás arcok kipirulnak, 
S mint egykor a táborhegyén, Jézus lépked, halad 
felénk. 
Szava cseng már, hangja édes, szívünkig ér, csupa 
mézes. 
Mint beteghez az orvosság, úgy ér szívünkhöz a jó-
ság
Újra itt a hittanóra, tiktakol a falióra..
Mi fölszívjuk szomjas szívvel, tanítását valljuk hit-
tel. De jó is az Úr Jézusnál, hittanóra szeretlek már!”

(BM: Kezdődik a hittanóra) /PM!

HÍREK-ESEMÉNYEK
Templomunk búcsú ünnepe: szeptember 

9-én lesz, az ünnepi szentmise 10 órakor kez-
dődik, melyet Fabisz Ákos újmisés atya mutat 
be, aki Csongrádról érkezik hozzánk, és a kör-
menetet is ő vezeti. Ezen a napon fél 9-kor nem 
lesz szentmise!

Szeptember 10–től az esti szentmisék kez-
dési időpontja 18 óra, egészen a tavaszi óra-
állításig.

Szeptember 10-én elkezdődik a hitoktatás 
minden osztályban, tisztelettel kérjük a kedves 
szülőket, kísérjék figyelemmel gyermeküket, 
ne maradjanak el az órákról, és a szentmisén 
is igyekezzenek részt venni, a tanultakat azzal 
váltják gyakorlattá, és életté! Aki az előző év-
ben nem részesült hitoktatásban az is bekap-
csolódhat, szándékát jelezze a hitoktatónak. Ha 
vidéken tanul valaki és nincs katolikus vallás 
szerinti hitoktatás az iskolában, a plébánián je-
lentkezzen szeptember 20-ig!

A Kórógyszentgyörgyi keresztnél: Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepe alkalmá-
ból, szentmise lesz szeptember 16-án, 16 órai 
kezdettel. Előtte 15.30-tól rózsafüzér imádsá-
got végzünk közösen. Ezen a vasárnapon 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 
10-ig. Aki valami oknál fogva nem kapja meg 
a meghívót, sürgősen jelezze a plébánián 364-
810-es számon!

Ezen a vasárnapon is elmarad a fél 9-es 
szentmise!

Október 1-től minden este 17.25-kor közös 
rózsafüzér imádságot végzünk, utána szentmi-
se. A gyerekek részére ez évben is meghirdet-
jük a versenyt. Részletes tájékoztatás a hitok-
tatóknál.

Szentkenet ünnepélyes felvétele október 
7-én 15 órakor. Előtte 14.25-től rózsafüzér 
imádság. Kérheti a szentség felvételét mindaz, 
aki bármilyen testi-lelki betegségben szen-
ved. Feltétele a szentgyónás elvégzése, erre jó 
alkalom hétközben a rózsafüzér imádság ide-
je, vagy azon a vasárnapon a szentmise előtti 
időben, 14 órától. Aki akadályoztatva van, és 
nem tud már a templomba eljönni, jelentsék a 
hozzátartozók a plébánián 364-810-es számon, 
egyeztetett időpontban a Plébános úr a lakásán 
meglátogatja a beteget.

Ezen a vasárnapon este már nem lesz szent-
mise!

Temetői szertartás, sírkőszentelés: novem-
ber 1-jén, Mindenszentek napján lesz. Újfalusi 
temetőben 10.30, Öregfalusi temetőben 14 óra. 
Mindkét helyen igeliturgia a keresztnél, majd a 
bejelentett sírkövek megszentelése. Sírkőszen-
telést lehet kérni a plébánián, vagy szentmisék 
előtt és után a sekrestyében.

Rozgonyi Mária
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XIV. Nyári kézműves 
tábor a Katolikus Körben

Július 31-től augusztus 3-ig tartott a Katoli-
kus Körben a már hagyományos kézműves tábor. 
Naponta 65-70 gyermek részvételével zajlottak 
a foglalkozások: horgolás, szövés, makramézás, 
gyöngyfűzés, hímzés, gipsz- és gyurmafigurák 
készítése, üvegfestés volt programon. De ké-
szültek termény- és sziromképek, fűfejek, volt a 
szokásos bábozás, bábkészítés. Igényes papírál-
latkák, madarak, virágok, katicák, díszes doboz-
kák születtek a gyerekek keze nyomán. Újdonság 
volt a tűnemezelés, ezzel a technikával most is-
merkedtünk, mindenki elkészíthette a kedvenc 
állatfiguráját. A tábor programját szentmisével 
kezdtük és a templomban fejeztük be hálaadással.

12 foglalkozásvezető szakember, tanárok, óvó-
nők, hitoktatók, nagyszülők segítették munkán-
kat. Karitászcsoportunk néhány fiatal munkatár-
sa segédkezett az étkeztetésnél, a foglalkozások, 
az akadályverseny lebonyolításában. A tábor 
idén az Egyházmegye támogatásával jött létre. A 
Karitászcsoport a foglalkozások szervezését vé-
gezte, anyagokat vásárolt illetve kalácsot süttetett 
a táborozóknak. Isten áldjon minden jó szándékú 
segítőnket.

Álljon itt néhány gondolat, ahogy a gyerekek 
látták: „Imádom ezt a tábort! Sok jó dolog van 
itt. Én eddig 8 dolgot készítettem. Az egyik egy 
réti tündér, két pillangót, magból készült képet, 
fűfejet, katica-vonalzót, dugóvirágot és végül egy 
ujjbábot is készítettem.” (Doris, 3. osztályos) – 
„Elmentem a Katolikus Körbe a nyári táborba. 
Annak ellenére, hogy csak pár napos volt, nagyon 
jól éreztem magam. Rengeteg dolgot megtanul-
tam az idősebbektől és a kisebbektől is, annak 
ellenére, hogy nagy vagyok. Mert így szól a mon-
dás: senki sem elég idős ahhoz, hogy tanuljon. Én 
a szeretet mérhetetlen erejét tapasztaltam meg, 
mert a szervezők nagy odaadással rendezték meg 
a tábort, hogy nekünk napról-napra élményekben 
gazdag legyen az együtt eltöltött idő.” (Valentina, 
9. osztályos)

Szabó Judit

Táborozás 
Máriabesnyőn

Karitász-vezetőknek szerveztek továbbkép-
ző tábort Máriabesnyőn augusztus 6-tól egy 
héten át. A nyitó-szentmise olvasmányában 
hangzott el, jó nekünk itt lenni. Ez a mondat 
végigkísérte tábori napjainkat, jó volt a Szűz-
anya lábánál elcsendesedni, új barátokat sze-
rezni, jó ötleteket begyűjteni, töltekezni. Jó 
volt Écsy Gábor atya – a Katolikus Karitász 
országos igazgatója – bölcsességét nap mint 
nap hallgatni. Bíztatott minket: aggodal-
maskodás nélkül bízzuk magunkat Istenre, 
hogy mi is táborhegyi boldogságra leljünk. A 
Karitász történetéről hallottunk ismertetőt, va-
lamint – korunk „árvízi hajósa” Árvai Ferenc 
atya – szintén a szívemhez szólt: optimizmusa, 
humora magával ragadó. Ő mondta, az Egyház 
üzenetét a világban a Karitász teszi láthatóvá, 
ez a hittel szolgáló szervezet, mely szeretettel 
próbál segíteni. Kérte tegyük újra jóvá a vilá-
got az irgalmasság cselekedeteivel, olyanná, 
amilyennek Isten alkotta. Ébredjen hát minden 
Egyházközség! 

A keddi nap a lelki töltekezés ideje volt. 
(Úgy hiszem erre volt leginkább szüksé-
gem…) E napot Hollai Antal atya vezette, és 
kérte, ajándékozzuk meg egymást a csenddel, 
mely megszólalásunkat teszi értékessé. Kérte 
továbbá, hogy figyeljünk Máriára, aki mindig 
tudta mikor kell csendben maradni, és mikor 
megszólalni. A Hit évére készülünk, a szeretet-
ben való újjászületésre. Azt is kihangsúlyozta, 
hogy az új evangelizáció nem új evangéliumot 
hirdet, hanem új dinamikát ad, lendületesebbé 
teszi az evangélium hirdetését, megélését. A 
mi hitünk lényege, hogy Jézus meghalt, de föl-
támadt és érdemes Vele élni, hogy Vele együtt 
mi is feltámadjunk. Hollai atya beszélt arról 
is, hogy hitünk legszebb kifejezési módja az 
imádság. Csöndesedjünk el, hogy az élet értel-
mét megvilágosító útmutatásokra oda tudjunk 
figyelni, ahogyan Márta és Mária – hogy ér-
telmes legyen a szolgálata – leült Jézus lába-
ihoz, hallgatta Őt. Jézus is sokat imádkozott. 
Tanulnunk kell Tőle imádkozni, időt szánni 
imádságainkra, hogy tudjuk teljesíteni köte-
lességünket, hogy bírjuk az élet terheit. Isten 
megpróbálja hűségünket: akkor is szeretjük-e, 
ha embert-próbáló dolgokat ad elénk? 

A tábori napok alatt kiscsoportokba rende-
ződtünk és átbeszéltük a hallottakat, közösen 
dolgoztunk ki projekteket, csoportos előadás-
ra készültünk, szóval nem volt szusszanásnyi 
időnk. Nagyon jól összerázódott a csapatunk. 
Az ország szinte minden szegletéből jöttünk és 
megosztottuk gondolatainkat, átadtuk tapasz-
talatainkat, amit igyekszünk majd lakóhelyün-
kön Isten dicsőségére használni.

Hálás köszönet az országos Karitász Köz-
pontnak a lehetőségért, a szervezőknek fára-
dozásukért. Isten erősítsen és áldjon mindnyá-
junkat!

Szabó Judit

Bruno Ferrero:  
A jó példa

– A mikor a serdülőkorba értem – meséli 
egy ember a barátjának – apám figyelni kezdte 
merre járok, mit csinálok. Mindig azt mondta: 
– Fiam, soha ne menj diszkóba.

– Miért ne, papa? – kérdeztem.
– Azért, mert olyan dolgokat látsz ott, ami 

nem neked való.
Ez természetesen felkeltette az érdeklődése-

met és az első adandó alkalommal elmentem a 
diszkóba.

– És láttál valami olyasmit, amit nem kellett 
volna? – kérdezte a barátja.

– Persze – válaszolta ő. – Láttam az apámat.

Egy gyermek piros pizsamában, lábujjhegy-
re állva az ágyában, mutatóujját anyjának sze-
gezi és azt mondja: 

– Én nem akarok okos lenni. Nem akarok jól 
nevelt lenni. Olyan akarok lenni, mint a papa!

A példamutatás nem az egyik a sok nevelési 
elv közül, hanem az egyetlen, amely működik 
is!

LAPZÁRTA
2012. szeptember 29. szombat 12 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

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

Emlékezem  
dr. Verdon Lajos 
főesperes úrra és  

halálára
Fiatalon kezdte papságát, munkáját a Szeg-

vári Római Katolikus templomban 1918-ban. 
Szigorúsága, egyenessége, emberi szeretete 
nyilvánult meg Szegvár lakossága felé. Több 
nyelven való beszéde, magas szintű filozófiája, 
tanítása tanári szintű volt. Akkori társadalom-
ban egyéniségéhez kötődött a nem meghajlás. 
Templomi beszéde hívők felé elismerő volt. 
Nagyszüleim, szüleim felé hosszú évek folya-
mán kötötte barátság, melyet szeretet övezett. 
Sokat voltak együtt megértő beszélgetéssel, 
gondolatokkal. Szegvárról való elkerülése 
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– Az 1892/93-as tanévben az iskola ne-
velői az alábbi témákból tartottak előadást, 
felolvasást délutánonként, a tanítás után.

Keviczky Ferenc: Néhány szó olvasó-
könyveinkről

Hatvani Endre: Az iskolai magánfoglal-
kozások

Sághy Lázár: Álom és valóság
Muszil Vilmos: A hivatás és pályavá-

lasztás
Stancz József: Alkalmazzuk nevelésün-

ket a gyermek egyéniségéhez
Muszilné Vízy Erzsébet: A leányok ne-

velése és tanítása
Veverán Lajos: A beszéd- és értelem-

gyakorlatokról
Galla Endre: A gyermekek szellemi ne-

velése a népiskolában
Tóth Imre: A természetszerű testi neve-

lésről
Nedelka Andor: A beszéd- és értelem-

gyakorlatok, tekintettel az értelem fejlesz-
tésére

Sághy Lázár: A Vass Mátyás-Fergina 
Gy.-Kerékgyártó-féle olvasókönyv 2. osz-
tály részére, ismertetése

Tulajdonképpen az év minden hónapjá-
ban tartottak ilyen továbbképzést. Ezek-
hez az előadásokhoz több esetben gyakor-
lati tanítást is tartottak:

Muszilné Vízy Erzsébet tanítónő 3.-4.-
5. leányosztály iskolájában számtant a 3. 
osztályban, majd a 4.-5. osztályban tanított 
az egyik napon, földrajzot a 3. osztályban, 
nyelvtant a 4. osztályban, gazdaságtant a 
4.-5. osztályban a másik napon. A bemu-
tató tanítást óraelemzés követte, ahol a 
tantestület tagjai véleményt mondtak az 
óráról. Elmondták tapasztalataikat. 

– 1896-ban millenniumi ünnepség 
megtartására került sor. Már az év janu-
árjában bizottságot alakított a tantestület 
az ünnepség programjának az összeállí-
tására. 1896. május 9-énre tűzték ki az 
ünnepség időpontját. A külső iskola kö-
zépső termében és udvarán szándékoz-
tak megtartani. A külső iskola – a ma is 
meglévő épület – új építésű volt. Elsőként 
a hálaadó templomi misére gyülekeztek a 
tanulók tanítóikkal úgy, hogy iskoláikból 
elindulva négyes sorokban vonultak. Úgy 
intézték a dolgokat, hogy egyszerre érje-
nek a különböző iskolákból a templomhoz. 

A templomból ugyancsak négyes sorokban 
vonultak az ünnepség helyszínére, a külső 
iskolába. Útközben hozzájuk csatlakoztak 
a szülők és az elöljáróság vezetői, az isko-
laszék tagjai.

A külső iskola udvarára érkezve a tanu-
lóifjúság és a szülők közösen elénekelték 
a Himnuszt, majd a tanító testület elnöke 
beszélt az ünnep jelentőségéről, a honfog-
lalásról. Ezt követte a Szózat eléneklése.

Majd hazaengedték az 1.-2.-3. osztályos 
gyermekeket. A 4.-5.-6. osztályosok adták 
a műsort, mely állt szavalatokból, kiselő-
adásokból, énekszámokból. Az előadások 
szövegét a történelem- és olvasókönyvek-
ből vették. A tanítók közül Muszil Vilmos 
tartott rövid értekezést. A Szózat eléneklé-
sével záródott az emlékműsor.

– A millenniumi ünnepség alkalmából 
Vass Mátyás hajdani szegvári tanító, arany 
érdemkereszt kitüntetést kapott tankönyv-
írói munkásságáért, amihez testületileg 
gratulált a tanítói fiókegylet. Vass Mátyás 
ekkor már Szegeden tanított az alsóvárosi 
iskolában 

– Az ünnepséget követő években a fel-
nőttek oktatása is előtérbe került. Sok volt 
az analfabéta a faluban. December első 
hetében kezdték az esti iskolát, hetente két 
napon, 17-21 óráig folyt a tanítás, a köz-
ponti iskolában, újfaluban, és három tanyai 
iskolában. Az öt helyen 1023 felnőtt járt 
esti iskolába a századfordulót megelőző 
két évben.

A felnőttek oktatásába bevonták a plé-
bánost, aki történelemből adott elő, Dr. 
Sebők Adolf orvost, dr. Gombos Sándor 
állatorvost is, aki az állatok különféle be-
tegségéről tartott előadásokat.

– 1900 áprilisában a községi fürdő és 
fürdőház felépítésére tettek javaslatot, a 
községi ártézi kút fölösleges vizének hasz-
nosítására. Ugyanebben az évben tárgyalt 
a képviselő-testület a tandíj megváltásáról 
(ebben az időben 1-2 korona volt a tandíj 
az elemi iskolákban), a polgári kör előtti 
út kijavításáról, a szegények összeírásáról, 
újabb ártézi kút fúrásáról, a váci püspök 
fogadásáról.

Kovács Lajos István

1948-ban történt. Vácott dolgozott, tanított, dr. 
Verdon Lajos főesperesként.

Akkori fekete bőrcsizmások egyéniségét, 
munkáját mélyen elítélték. Nem jó embernek 
tartották. Közel volt 1953-ban püspöki kineve-
zéséhez, mikor meghalt.

Dr. Verdon Lajos egyenes emberként halt 
meg, halálát politikai homály fedi. A mai tár-
sadalom rétegeiben fél évszázad múltán is, sze-
mélyem előtt is dr. Verdon Lajos főesperes él.

Tisztelettel: Száraz József

Események, tények a község múltjából
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Szegvári fiatalok
A következő interjút Simon Gabriella készí-

tette, aki a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium tanulója, és az iskola 
újság riportere. A cikk odakészült, ez a hang-
nemből is látszik. Nagy örömmel fogadtuk, 
hogy a Szegvári Naplóban is leközölhetjük az 
írást. Megismerhetünk egy szegvári fiatalem-
bert, aki a választott pályájáról, az egyetemi 
életről nyilatkozik. Remélem több szegvári 
fiatalt is bemutathatunk ilyen formában a ké-
sőbbiekben is.

(a szerk.)

Élet a Bethlen után – Vass Zoltán
Interjú

Belegondoltatok már, hogy mi lesz, ha 
egyszer a kezetekben az érettségi? Ha meg-
kapjátok a felvételi visszajelzéseket? A je-
lenünk túl gyorsan el fog repülni, s minden 
igyekeztünk ellenére mégis leköti szinte 
minden energiánkat, kevés időnk marad 
tervezgetni, tájékozódni. Vannak azonban 
olyanok, akik már túlestek ezen…

Vass Zoltán iskolánk biológia-kémia sza-
kos tanulója volt Deákné Szabó Magdol-
na tanárnő osztályában. Sikeres érettségi 
vizsgát tett 2010-ben, azóta a Szegedi Tu-
dományegyetem Gyógyszerésztudományi 
Karának hallgatója. 

Zoltán, a Bethlenben szerzett tanulmá-
nyaid, versenyeid segítettek a tovább tanu-
lásban?

A Curie kémia versenyen vettem több-
ször részt, egészen jó helyezéseket érve el. 
A további tanulmányaim során a gimiben 
szerzett biológiai és a kémiai ismereteim, 
amit jól megtanítottak, segítettek az első, 
második félévben.

Pontosan milyen szakon is tanulsz most 
és azzal hol tudsz majd elhelyezkedni?

A karon csak egyetlen egy szak van, a 
gyógyszerész, jórészt patikába szoktak ál-
lásokat meghirdetni, asszisztensnek, vagy 
szakgyógyszerésznek. Olykor gyárakba is 
keresnek ilyen végzettségű embereket la-
bormunkára.

Mikor és miért döntöttél úgy, hogy ezt az 
utat választod?

Nagyjából az utolsó évben dőlt el, akkor 
volt Hódmezővásárhelyen az összegyetemi 
börze. Utána jöttek is ide a karról, és meg-
tetszett.

Milyen az egyetemi élet?
Sokkal szabadabb, nincsen annyira meg-

kötve, hogy mikor vannak az órák, talán 
több a szabadidő is, mivel van egy albér-
letem, nem kell az utazással sok időt eltöl-
tenem.

Mi a helyzet az ügyintézéssel, az önálló-
sággal?

Eleinte bonyolultnak és nehéznek tűnt 
mindent magunknak intézni, aztán ahogy 
összeszokott a társaság, megismertük egy-
mást, sok mindenben segítettünk egymás-
nak. Sokat segít a Hallgatói Önkormányzat, 
melynek tagja vagyok én is.

Mesélnél kicsit általánosan a karodról, 
szakodról? Egy kis kedv csinálásként? 
Vagy csak úgy az egyetemről... Miért pont 
Szeged?

Ott volt megfelelő a ponthatár, másrészt 
közel is van, az albérlet egy szintén szegvá-
ri ismerősömé, így jól összejött minden. Az 
évfolyamban jelenleg 70-80 fő van, ebből 
nagyjából 15-20 fiú, szóval egész jó arány. 
Év közben annyira nem nehéz a tanulás, 
van rá idő bőségesen, még amellett is, hogy 
szinte minden nap szerveznek valami bulit, 
aki akar, elmehet rá. Viszont a félév végi 
1-1,5 hónap, a vizsgaidőszak sokkal nehe-
zebb, és sajnos sokan elbuknak.

Üzennél valamit azoknak, aki hasonló 
pályára készülnek, mint te?

Idén a ponthatár egészen alacsony volt, 
sokan bejutottak, de bennmaradni egészen 
más tészta. Ha rossz a félév végi átlagod, 
akkor könnyen átkerülhetsz költségtéríté-
sesre, aminek elég borsos az ára. Az emelt 
szintű érettségit biológiából és kémiából ér-
demes tenni, de elfogadják a fizikát is (igaz, 
az kevésbé jelentős a tantárgyak között).

Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál 
rám. További szép sikereket kívánok neked!

A Csóró Bringások jegyében telt a nap. A 
túra különlegessége, hogy mindenkinek rend-
kívül oda kellett figyelnie a falu jellegzetessé-
geire. Ezeket az észrevételeket később feldol-
goztuk. A Kontra utcán, mely a község egyik 
legöregebb utcája, megtekintették a régi pa-
rasztházakat, valamint, hogy az újépítésű há-
zakban hogyan lehet esztétikusan alkalmazni 
elődeink hagyományait.

Az utca végén kis csapatuk a helység egyik 
legkülönlegesebb épületét és büszkeségét, a 
szélmalmot ismerhette meg Purgel Nóra tárlat-
vezetésével. A régi lisztes, dohos illat, az öreg 
fa látványa, a visszacsengő hangok igazán nosz-
talgikus hangulatba ringatták a vendégeket és 
helybélieket egyaránt. A nagy bicikli túra má-
sodik állomása a református templom volt. A ma 
is aktív gyülekezet két tagja ismertette a tudni-
valókat. Az egyszerű, mondhatni puritán stílusú 
épület mély nyomot hagyott túrázóinkban. A 
kastélyon és a Kurca parti sétányon is végigve-
zették a látogatókat. Az egykori Vármegyeháza 
hűvös falai lenyugtatták a nagy melegben alapo-
san felforrósodó kedélyeket. A katolikus temp-
lom is tárt kapukkal várt mindenkit. Piti Mag-
dolna tolmácsolásában tudhattunk meg többet 
erről az épületről, mondhatni nevezetességről is.

Vadászaink közreműködésével kocsikázós 
határnézés várt a csapatra, ahol tanyákkal, me-
zőgazdasági trükkökkel és különböző állatok-
kal ismerkedhettek meg a fiatalok. A Lándor-
tónál kis játékra került sor. Vízbe rejtettük a 
hűtött dinnyét, s csak kihalászás után fogyaszt-
hattuk el. Mondhatni ez volt az étvágygerjesz-
tő fogás.

Minden kis, vagy nagy ismertetőnek fontos 
szerepe volt a továbbiakban is.

Az ebédet követően jégtörő játékok követ-
keztek. Persze senkinek nem esett baja, ez csak 
egy aranyos szójáték az ismerkedést elősegítő 
programokkal kapcsolatosan. Mindenki kapott 
egy kis névjegy kártyát, hogy megkönnyítsük 
egymás megszólítását. Korra, nemre és szár-
mazásra való tekintet nélkül bárki részt vehe-
tett és részt is vett a mókában.

Először egy érdekes gyakorlatot próbálhat-
tunk ki. Egy nagy körbe ültünk, kettesével 
párokba állítottak minket. Feladatunk az volt, 
hogy mutatkozzunk be pár mondatban, míg 
társunk a hátunk mögött áll és figyel. Mesél-
tünk származásunkról, hobbinkról, tanulmá-
nyainkról, az életünkről. A következő játék-
körben párunknak kellett bemutatnia minket. 
Így sok mindent megtudhattunk egymásról, 
mely a továbbiakban újabb és újabb beszédté-
mára adtak ötletet.

Még egy érdekes feszültségoldó feladatunk 
akadt. Szembetalálkoztunk egy játékosnak 
tűnő problémával. Dobáljunk egy labdát, de 
mindenki csak egyszer érhet hozzá, egyszerre 
csak egy embernél lehet, illetve a körnek zá-
ródnia kell. Egyszerűnek hangzik nem?! Ele-
inte tényleg az. Egy idő után apró nehezítések 
kerülnek a feladatok közé. Például mérjünk 
egy köridőt. Ez már feszültséget okoz, az em-
berek izgulni kezdenek, a lehető legjobban sze-

A 7. oldal folytatása



13. oldal2012. szeptember

retnének teljesíteni, kapkodnak és szép lassan 
kialakul egy nagy káosz. Későbbiekben csök-
kenteni kellett a köridőt, bármilyen ötlettel. A 
társaság többnyire nyitott volt az újításokra. A 
kitűzött egy másodperces köridőt nem sikerült 
a nap végére megvalósítani, de mégis minden-
ki sokat fejlődött, a gátlások oldódtak s kapcso-
latok kezdtek szövődni.

Vacsora után mindenki megismerhette a má-
sik kultúráját. Minden nemzet egy kis kiállítást 
rendezett az otthonára jellemző motívumok-
ból, tárgyakból a hagyományaikat őrző doku-
mentumokból.

2012. augusztus 7.
A performance nap keretein belül zajlott a 

délelőtt. Vicces szituációs gyakorlatok, szójá-
tékok és szerep cserék során tehették próbára 
magukat az érintettek. Megtervezték a prog-
ram hivatalos logóját, melyeket pólókra és 
zászlókra rajzoltak, festettek. Minden nemzet 
készített egy nagy, saját zászlót, melyet haza-
vihet emlékbe. A foglalkozások során elcsípett 
beszélgetésekben szó esett mindenről: fejlesz-
tésekről, a mindennapokról, szórakozási lehe-
tőségekről, tanulásról és gasztronómiáról.

Ebéd után ismét előtérbe kerülhetett min-
denki kreatív oldala, a Szót kérek! játékos 
kommunikációgyakorlatok során

A délután folyamán elkészítettünk egy véle-
ménytérképet. Külföldi vendégeink és a hely-
béli fiatalok közös erővel mutattak rá kis fa-
lunk erősségeire (kiemelve a vendégszeretet, a 
gondozott háztájakat és a sok civil szervezetet), 
gyengeségeire (mint a sok kiaknázatlan termé-
szeti kincsre), lehetőségeire (például vízi sport 
egyesület létrehozása) és veszélyeire (különö-
sen nagy hangsúlyt fektetve a munkalehetőség 
hiányára).

Szlovák barátaink által készített sztrapacs-
kát ehettünk vacsorára. Mely igen kalóriadús, 
ez mégsem okozott gondot a diétázóknak sem, 
hiszen Magyar Nóra, Csurka Nándor, Szőke 
Edina és Koszó Alexandra alaposan megmoz-
gatott mindenkit az esti táncházban, hol igye-
keztek a Kárpát-medence minden tájegységére 
jellemző lépéseket, későbbiekben, koreográfiá-
kat megtanítani a résztvevőknek.

2012. augusztus 8.
Reggeli után nem dobtunk ki semmit. A 

környezet tudatos gondolkodást gyakoroltuk. 
Ásványvizes üvegeink, régi teásdobozaink és 
kiolvasott újságaink nyertek új formát. Min-
denki készíthetett kis mütyüröket, dísz- vagy 
ajándéktárgyakat. A sok maszatolás, vágás, ra-
gasztás, illesztés csak még erősebb csapatokat 
kovácsolt. 

Ebéd után ismét nem sok idő maradt az ej-
tőzésre. A szegvári tekések jóvoltából egy kis 
versenyt szervezhettünk. Bár volt, aki még 
életében soha nem ragadott tekegolyót, az első 
szárnycsapások után csak úgy taroltak a csapa-
tok. Már messziről hallani lehetett az örömuj-
jongatásokat, akárhány bábut is sikerült kiütni. 
A közel kétórás bajnokság után kiegyeztek egy 
egységes döntetlenben.

A véleménytérkép továbbfejlesztéséről sem 
feledkeztünk meg. A társaság ’összekevered-
ve’ két csapatra vált szét. Az egyik csoport 
Szegvár erősségeit, s az azokra építhető lehető-
ségeket elemezte ki, míg a másik a falu gyenge-
ségeit, s az azokból származó veszélyeket vette 
górcső alá.

Izgalmas este következett. Az extrémsport 
egyesületünk, a Szeg-ex látta vendégül fiatalja-
inkat a piactéren. Bemutatójuk után egy rövid 
tájékoztatót hallhattunk róluk, majd rohantunk 
is vissza a szállásra, mert tudtuk, hogy másnap 
érdekes napunk lesz, ránk fér a pihenés. 

2012. augusztus 9.
A „napfény” városa, s megyeszékhelyünk 

a magyar kultúra hű őrzője. Szecessziós épü-
letek tömkelege, a langymeleg tiszai szél és 
az évente megrendezésre kerülő Hungarikum 
fesztivál hangulatába csöppentek kalandora-
ink. A Dóm és Dóm tér hűvös menedékkel, 
elvarázsoló freskókkal és szobrokkal tarkította 
a város egyébként sem fakó arculatát. A zenélő 
óra játéka után mindenkinek jól esett a hűvös 
meggyleves. Legújabb bevásárló központunk, 
az Árkád is széles körben megmozgatta a tár-
saság apraját, nagyját. A sok leárazás, a tetőtéri 
strandpálya és az olimpiai óriás kivetítő között 
mindenki találhatott magának elfoglaltságot. 

Délután egy igazi magyar forgatag sodorta 
magával vendégeinket. Testközelből nézhették 
végig a Hungarikum fesztivál díszes megnyitó 
ünnepségét. A kirakodó vásárban erdélyi ba-
rátaink saját ízekre is találtak a kürtöskalács 
pultnál. Sok vásárfia kacsingatott a látogatók-
ra. A külföldi delegáció szuvenír gyanánt be is 
vásárolt a rengetegben.

Este a mindszenti halászcsárda látta ven-
dégül egy vacsora erejéig kis csapatunkat. 
Szlovák és román barátaink megízlelhették az 
igazi, csípős, mondhatni méreg erős alföldi ha-
lászlé és gulyás leves okozta ’gasztrobombát’.

A hosszú nap végén még egy kis éneklős, 
viccmesélős összejövetelre futotta az energiá-
ból.

2012. augusztus 10.
A délelőtt folyamán végre kicsit kihasz-

nálhattuk vizeinket. A csoport apraja nagyja 
vizibiciklire pattant s megcsodálta Kórógy ta-
vunk gyönyörűségét. Az aktív pihenést köve-
tően szerencsénk volt meghallgatni a Fiatalok 
Lendületben Program egyik képviselőjének elő-
adását, melyben szó volt az Európai Unió nyúj-
totta pályázati illetve ösztöndíj lehetőségekről. 
Minden pályakezdő fiatalnak hasznára válhat, 
aki nem tud friss diplomásként elhelyezkedni 
vagy csak világot látna. (Részletes információ a 
http://www.mobilitas.hu/flp/ oldalon érhető el.) 

Ebédre Nagy Sanyi bácsi jóvoltából kolbá-
szos lecsót fogyaszthattunk.

A délután állatbarát hangulatban telt. Meg-
látogattuk településünk jegyzőjét, hol vendé-
geink megcsodálhatták a játékos struccokat, 
valamint tiszteletünket tettük a helyi kutya-
menhelyen is. A szeretetre éhes, farkukat csó-
váló ebek mindenkit meghatottak.

A menhelyről egyenesen Szentesnek vettük 
az irányt, egy rövid városnézést és vacsorát kö-
vetve örömmel vetettük magunkat a habokba. 
A ligeti strand éjszakai fürdőjében felfrissül-
hettek a fiatalok. A dj fesztivállal és hastánccal 
színesített programoknak csak a hajnali záróra 
vetett véget.

2012. augusztus 11.
Ópusztaszer várt ránk. A skanzen és a Feszti 

körkép elvarázsolta a fáradt társaságot. Pille-
dő szemhéjukkal küzdve csodálták az alföld 
egyik leghíresebb képsorát. A parkban meg-
tekintették az állandó kiállítást, mely régi esz-
közökből és érdekességekből állt. A jurtákban 
sokan kedvet kaptak egy kis jelmezes bemuta-
tóhoz. Magyarország különböző tájegységeire 
jellemző házakat láttak. A szegedi árvíz terep-
asztalos bemutatása megérintette szlovákiai 
vendégeinket, hiszen ők is tapasztaltak már 
hasonlót.

A rövid, bár nagyon fárasztó út után minden-
kinek jól esett a vacsora, melyet a már meg-
kezdett tekebajnokság zárása követett. Tapasz-
talataikat kamatoztatva taroltak a csapatok. 
Nyertest most sem hirdettek, hiszen ez már ré-
gen csak a játék öröméről szólt. Rövidre zárták 
az estét, hisz a vendégekre és vendéglátókra 
egyaránt ráfért már egy kis pihenés.

2012. augusztus 12.
Elérkezett a táborzárás napja ám még sok 

feladat várt a táborlakókra. Egy gyors reggelit 
követően a hét folyamán, a faluról elkészített 
véleménytérképből álló projektet kezdték ki-
dolgozni. Két csapat dolgozott, egyikük lehe-
tőségeink kiaknázására adott ötleteket (mint 
a szabadidőpark fejlesztése s bővítése), míg a 
másik csapat gyengeségeinkből próbált előnyt 
kovácsolni.

Délután Gémes László polgármester úr fo-
gadta a fiatalokat. A polgármesteri hivatal 
nagytermében lehetőséget kaptak ötleteik pre-
zentálására. Az egyik terv, szelektív hulladék-
gyűjtő projekt során szerezne pénzt a falunak, 
ez felkeltette a vezetőség figyelmét is, remélhe-
tőleg erről még hamarosan hallunk. A sok ötlet 
és vélemény csak hasznára válhat, vált falunk-
nak. Szó esett a vízi sporteszközeink nyújtotta 
lehetőségek teljesebb körű kihasználásáról, a 
bicikliút meglétéről s esetleges bővítéséről va-
lamint ismét kiemelték, milyen vendégszerető 
közösség vagyunk.

Rendhagyó táborzárással lett vége ennek a 
s eseménydús hétnek, melynek szerves része 
volt a szalonnasütés, a hét folyamán készült 
képek megtekintése, az emlékek felidézése va-
lamint a hajnalig tartó karaoke és disco.

Örülünk, hogy ennyit tanulhattunk, tanít-
hattunk. Sosem fogjuk elfelejteni ezeket az 
embereket és a velük együtt átélt kalandokat, 
nehézségeket. Érettebbek és nyitottabbak let-
tünk egy röpke hét alatt. Bízunk benne, hogy 
bár ez volt az első, de nem az utolsó alkalom 
arra, hogy civilül tanulhassunk, együtt, euró-
pai szinten.
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Ma egy rövid betekintést nyerhettetek a falu 
életébe a bicikli túra során. Mi az első benyo-
másod Szegvárról?

Nagyon kellemes a környezet, meglepő, 
hogy a házak előtt, az út mentén gyümölcsfa 
van. Ez nálunk nem jellemző. Minden tiszta 
és virágos. Ez nekem nagyon tetszett. (László 
Tímea)

Eltelt egy nap. Milyen a társaság? Hogyan 
érezted magad?

Nagyon tetszett a vendégszeretet, a fogadta-
tás. Az emberek egyre inkább kitették a szívü-
ket, a lelküket értünk. Az első lépések voltak ne-
hezek, de aztán mindenkivel összebarátkoztunk.

(László Krisztina Katalin)
Alaposan megmozgattak titeket ma fizikailag 

és mentálisan is. Hogyan tetszenek a progra-
mok?

Szerintem jó volt. Én még ilyen biciklis vá-
rosnézésen nem vettem részt. Nálunk a faluban 
nem nagyon lehet biciklizni a dombok miatt. 
A jégtörő játékok során nem csak párunkra, 
hanem mindenkire odafigyeltünk, sok mindent 
megtudtunk. A problémamegoldó játék kicsit 
kihozott a sodromból, a végére már feladtam, 
hogy megtaláljam a megoldást. (Orza Borbála)

Ma már kicsit többet is láthattatok a faluból. 
Mi a hasonlóság és a különbség a ti lakóhelye-
itekkel összevetve?

Nálunk a kertből az erdőbe lépsz, itt nagyon 
erdőt sem találtunk. Szegváron fejlettebb az 
úthálózat. Otthon nem nagyon találunk szóra-
kozóhelyet, civilszervezetünk se sok van, sőt, 
szinte csak a nagyobb városokban akad egy-
egy. Nálunk az emberek nem vállalkozó szelle-
műek, a kezdeményezéseket gátolják, lenézik. 
(László Tímea, László Krisztina Katalin, Orza 
Borbála)

Van valami, amit szívesen csinálnál, otthon 
is, csak nincs rá lehetőséged? Hogyan valósí-
tanád meg?

Egy mesterséges tavat szeretnék otthon, 
hogy legyen strandunk. Megpróbálnék pá-
lyázni egy ilyen projectre, hogy legyen saját 
tavunk, vagy ha nyernék a lottón, kifizetném. 
(Gáspár Tihamér)

Mi a véleményed a hagyományőrző kiállítás-
ról? Neked mi tetszett legjobban a másik két 
ország hagyományai illetve dísztárgyai közül?

Szerintem nagyon jó ötlet volt ez a kiállítás, 
mivel fényderült arra, hogy milyen különbsé-
gek és hasonlóságok vannak a nemzetek kö-
zött. A hasonlóságok azok, amiket szívesebben 
emlegetünk. Szegvár kiállításából a civilszer-
vezetek fogtak meg legjobban, mint például a 
Csóró Bringások, mert lenyűgöz, hogy rendkí-
vül kevésből is nagyon sokat ki tudtak hozni 
már évek óta. Románia kiállításában figyelem-
re méltó volt, hogy habár leválasztották a nagy 
Magyarország területeit, érezhetők az anya-
ország nyomai az ő kultúrájukban is. (Forrai 
Gabriella)

Láthattátok a határt, valamint betekinthet-
tetek egy tanyagazdaság működésébe. Milyen 
benyomásod támadt a tanyával kapcsolatban?

Nem láttam nálunk ilyen tanyákat, mert nem 
annyira jellemző, mint Magyarországon. Szin-
te nincs is, vagy minimális. Az állattartás sem 
jellemző felénk, leépülőben van, örülök, hogy 
itt ilyet láthattam.(Tóth Tihamér)

Betekinthettél a mezőgazdaságba, mit láttál, 
mik az erősségek, gyengeségek stb.?

Az egyik probléma, amit felfedeztem, az ön-
tözés. Többször láttam, hogy a földek ki van-
nak száradva. Rengeteg folyó van, amit erre 
nem használnak ki, biztos drága a berendezés 
ehhez, de ennek érdekében jó lenne tenni va-
lamit. Látszott, hogy nagyon figyelnek az ál-
latokra, ami mindenképpen pozitívum. (Babos 
Gerzson)

A Lándor-tó milyen hatással volt rád? Te 
mire használnád fel?

Halastónak használnám, sporthalászati tu-
risztikát építenék. A tó környékét jobban karban 
lehetne tartani, szolgáltatásokat lehetne indíta-
ni, ha bevonnák a turisztikába. Ha megőriznék 
a természetes természetjáró jellegét, akkor is 
ráférne egy kis csinosítás.(Tóth Tihamér)

Mi a véleményed a mai rendhagyó határláto-
gatásról? Mit tapasztaltál?

Nálunk erre nincs lehetőség és még nem is 
hallottam róla, hogy ilyen lett volna, vagy akár 
kísérlet rá. De meglepően jól éreztem magam. 
Ez úgy, ahogy van, egy jó kereseti lehetőség az 
itt lakóknak Bizonyos tanyákat modernizálnék 
szél-és naperőmű segítségével. (Tóth Tihamér)

Hogyan tetszett a csapatépítő tréning (teke)?
Igazából nekem nagyon tetszett, mert még 

soha életemben nem tekéztem. Összeálltunk 
csapatokba, de teljesen vegyesen minden nem-
zet, ha rövid időre is, de összekovácsolódtuk, 
mint egy nagy csapat. Kitörő örömmel fogad-
tuk az apróbb sikereket is. Sikerült jobban egy-
másra hangolódnunk. Remélem, hogy ez kitart 
a hét folyamán és tovább is. (Forrai Gabriella)

Te mint, vendéglátó hogyan látod ezt a két 
napot, ami mögöttünk van?

Nem túl sokszor voltam eddig ilyen sze-
repben, de tetszik ez az oldala is annak, hogy 
rajtunk múlik mások szórakozása. Igyekszünk 
ezért mindent megtenni.(Csurka Nándor)

Elemzitek a falut. Erősségek, gyengeségek, 
lehetőségek és veszélyek. Hogyan halad a véle-
mény térkép? Hogyan állnak hozzá?

Igazából ennek a feladatnak még nagyon az 
elején vagyunk, de a vendégeink hozzáállása 
nagyon pozitív, ebből még bármi lehet. Ma a 
folytatásból kiderül, hogy hogyan is alakul 
majd.(Csurka Nándor)

Hogyan érezted magad a táncházban? Sze-
rinted összehozta e jobban az embereket?

Számomra egy nagy élmény volt, jó lehető-
ség arra, hogy jobban összerázza a csapatot. 
Én nagyon élveztem, megismerhettem az itteni 
néptánc kultúrát. (Orza Borbála)

A párcserélős tánc volt a legjobb, mert nem 
egy embert ismerhettem meg, érdekes volt sok 
emberhez közel kerülni. (Nagy Edit)

Eddig melyik program kötött le legjobban a 
hét folyamán? Miért?

A határjárás tetszett a legjobban, mert lehe-
tőségem volt megismerni a gondolkodásmódot, 
az összetartó közösséget. Ez mind kiderült ab-
ból, amit láttunk a faluban, hogy a vezetőség 
nagyon ügyes fiatalokkal van körülvéve, a tá-
mogatás kétoldalú. (Tóthová Rozália)

Mi a véleményed a véleménytérképes pro-
jectről? 

Ez az egyik legfontosabb program, mert ez-
által mi is egy olyan világnézetet alakítottunk 
ki Szegvárról, amit a falusiak is felhasználhat-
nak. Az alpolgármester jelenléte nagyon jó volt, 
örültünk, hogy meghallgatott minket és reagált 
a mondandónkra. Egyet is értett velünk sok 
mindenben. Mi kicsit jobban kifejtettük a látot-
takat, mint ti, itt élők meritek, vagy lehetősége-
tek van rá. Szegvár egy nagyon szép település, 
gondozott kertek, civilizált emberek, nagyon 
nagy jövőt látok a turizmusban, ha a Kurca vi-
zét jobban kihasználják majd. (Babos Gerzson)

Te miben látod itt a legnagyobb erősségünk 
és gyengeségünk?

Nagy erősség, hogy az emberek barátságo-
sak, jól esik, hogy így fordulnak hozzánk. Min-
denben támogatnak minket. A házak nagyon 
szépek, karbantartottak. A műemlékek nagy 
kedvenceim, szép nagy területű a falu. A me-
zőgazdasági területek jól karban vannak tartva, 
kiválóak a halastavak. Az ovifalu külön nagy él-
mény volt számomra. „Apraja falva” kicsiknek 
és nagyoknak is szórakoztató. (Gáspár Tihamér)

A Swot-analízist ismerhettétek meg a minap. 
Szerinted mennyire hasznos, tudnád e máshol 
is hasznosítani?

A használatát megértettem, de használni 
nem tudom, hogyan lehetne a mindennapok-
ba. Ha adódna két munkalehetőségem, akkor 
tudnám esetleg használni, megtekinteném a 
szempontokat, hátha megkönnyítik a döntést. 
Ha mindent fel tudnék vázolni, akkor tisztáb-
ban látnék. (László Tímea)

Te, mint helybéli, hogyan érzed itt magad? 
Eddig milyen élményekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodtál?

Összességében jól érzem itt, a táborban ma-
gam. Örülök, hogy ennyi embert megismerhet-
tem. Nagyon kedves számomra, hogy ennyire 
érdeklődőek és nyitott szemmel, sok dolgot 
észrevettek, amit mi nem, ahogy ez a foglalko-
zások alkalmával is kiderült. Remek lehetőség 
volt ez a nyelvgyakorlásra. Néha be kellett vet-
nem az angoltudásom, hogy szóba elegyedhes-
sek pár vendégünkkel. (Gila Virág)

Milyen érzés volt vezetni a táncházat? Mit 
tapasztaltál, hogyan érezték magukat?

Én úgy láttam, hogy tetszett nekik, aktívan 
részt vettek a táncokban. A fiúk különösen 
élvezték, főleg, aki már rendelkezett táncos 

Gondolataink a Tanulj Civilül Európai Szinten  
nemzetközi ifjúsági találkozóról
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múlttal. A kevésbé rátermettek is próbálkoz-
tak és jól érezték magukat. A nehezebb csár-
dásokat is aktívan követték. A páros tánc nagy 
sikert aratott. A párok rugalmasan alakultak. 
A SZÖTYKE is eljött és színesítette a hangula-
tot. A cigány táncra külön kíváncsiak voltak. Jó 
érzés volt, hogy ennyire érdeklődtek.(Magyar 
Nóra)

Itt általában te bütykölsz sok mindet, nálad 
van a kábelek, s az eszközök nagy része. Meny-
nyire köt le téged a tábor technikai háttere?

Kevesebb időm van a programmal foglal-
kozni a sok állítgatás miatt, de ennek ellenére 
szerintem ki tudom építeni a kapcsolatot a ven-
dégeinkkel. Szeretek vele foglalkozni, ezért is 
vállaltam el. (Koczka Dávid)

Hogyan érezted magad a mai napon, megye-
székhelyünkön? (Szeged)

Nekem nagyon tetszettek a régi épületek, fő-
leg a Dóm és a kupolája. A szép magyar lányok 
káprázatosak. (Gáspár Tihamér)

Szóval ez az első, hogy itt vagyunk és csak 
pozitív élményem van a városról, hiszen renge-
teg kulturális és modern épülettel találkoztam. 
(Babos Gerzson)

A hidak és a Dóm elképesztően gyönyörű. 
Ilyen sok szobrot nem sok helyen láttam, de na-
gyon tetszettek.(Gáspár Benjamin)

Összefoglalnád pár mondatban, hogy te, 
mint a szegváriak egy koordinátora, hogyan 
látod az ötletek kibontakozását?

Nagyon jó ötletnek tartom ezt, hogy a fiata-
loknak kikérjük a véleményét, az ötleteit, sok 
jó elhatározás született, melyek megvalósítása 
idő és némi pénz kérdése. Sok olyan dologra 
hívták fel a figyelmünket, mely adott és elha-
ladunk mellette. Más településről ideutazó fia-
talok más szemmel nézik a falunkat, mint mi. 
Ami nekünk természetes és nem látunk benne 
fantáziát, abból sokkal többet ki tudtak hozni, 
gondolok itt a vizeink hasznosítására például 
sport terén. Köztudott, hogy Szegvár a vizek 
falva és ezt a témát lehetne még inkább tovább 
vinni. Volt egy ötlet, vízi sportegyesület létre-
hozásáról, melyhez a legfontosabb, a víz már 
adott. A Kórógy tavunkat lehetne fürdésre al-
kalmassá tenni. Ez abból az apropóból merült 
fel bennünk, hogy az olimpián egy megyei fi-
atal nyerte el az aranyat a nyílt vízi úszásban. 
Adott a Tisza, a Kurca és különböző kanálisok 
és persze a legfontosabb ’alapanyag’, a fiatalok. 
Itt gondoltunk az úszás, kajak, kenu beveze-
tésére akár órarendi szinten, az iskolában is. 
Nyáron vízi táborokat szervezhetnénk, melyre 
alkalmas lenne a szabadidő parkunk, melyet 
három természetes víz határol, a Kórógy tó 
és kanális valamint a Kurca folyó. Jelenleg az 
általános iskola fenntartója az önkormányzat, 
mely valószínű a járások bevezetésével változ-
ni fog, de a jelenlegi vezetés úgy gondolom nyi-
tott a témára és mindenképpen támogatni fog-
ja az ötletet. A vízi sport ötlete már korábban 
felmerült az önkormányzat részéről, mivel egy 
tanmedence megvalósítási terve elkészült, pá-
lyázati úton lehetett kivitelezni, most arra vá-
runk, hogy a végleges megvalósításra is talál-
junk forrást, az ötlet már magjaiban meg van. 

Ha mindkét ötletet meg tudjuk valósítani, úgy 
gondolom, hogy teljes mértékben kimerítjük 
lehetőségeinket e téren a gyermekek továbbfej-
lődése érdekében. (Márton Rozália)

Mint a pályázat írója, szerinted hogyan sike-
rült ez a program?

Azt gondolom, hogy minden úgy sikerült, 
ahogy terveztük, voltak, amik még annál is 
jobban. A szegvári szervezőcsapat aktivitá-
sa maximálisan jó volt. Meglepő önállósá-
guk van, amiről a dolgok intézésében vagy a 
projektszervezésében, amiben más alkalmak 
során nem volt lehetőségem meggyőződni, de 
mindent nagyon jól csináltak. Nagy volt az 
egész találkozót átölelő összetartás, az egy-
más munkáját segítő hozzáállás. Tanúja voltam 
barátságok kialakulásának, annak is, hogyan 
szőtték a folytatás lehetőségeinek rendszerét. 
Sok ötlettel járultak hozzá a program sikeréhez. 
Tudatosan terveznek, terveztek. Azért találom 
különösen hasznosnak a projektet, mert a szlo-
vákiai és romániai vendég fiatalok elmondták, 
hogy náluk minimális a civil szerveződés és 
megcsodálták a mi szervezettségünket, a civil 
öntudatunkat. Elmondták, hogy szándékukban 
áll hasonló érdeklődési területek köré szerve-
ződő csoportokat alkotni. A további kapcsolat-
ápolást interneten oldanánk meg. Ezen csator-
nán át szeretnénk megszervezni a következő 
közös projektünket is, mely valószínűleg vala-
melyik együttműködő országban közösségépí-
tő témájú lesz. (Nagy Sándorné)

Az interjúk egy részét fordította Rakosy Ka-
talin tanárnő és Tóth Tihamér. Segítségüket 
ezúton is nagyon szépen köszönjük!

Lukács István Emlékverseny 
a szegvári tekepályán

A Szegvári Tekézők Sportegyesülete a három 
éve elhunyt Lukács Istvánnak, a férjemnek állított 
emléket az augusztus 16-20-ig tartó 5 napos teke-
verseny megszervezésével. A verseny célja volt: 
megemlékezni egykori játékostársukról, a sportve-
zetőről, akinek közreműködésével a sportegyesület 
több mint húsz éves fennállásának legsikeresebb 
időszakát élte. 

Az ország több településéről érkeztek tekézők, 
így Szentesről, Mezőtúrról, Ceglédről, Gyuláról, 
Szankról, Földeákról, Törökszentmiklósról, Hódme-
zővásárhelyről, Szerbiából, Szegedről és Szegvárról. 

30 csapat 120 tagja mérettette meg magát csütör-
töktől-hétfőig, illetve a lengyel és az erdélyi ven-
dégek is gurítottak, s ezzel a versennyel egy olyan 
embernek állítottak emléket, aki egész életében a 
családjának és a sportnak élt, aki meghatározó sze-
mélyisége volt a szegvári teke megalapításának, a 4 
sávos tekepálya megépítésének. 

Köszönöm, hogy hagyománnyá szeretnék tenni 
ezt a versenyt, hasonlóan a Sinkó László sakkver-
senyhez, a Csatordai Mihály focikupához, a Krauser 
Gyula és a Reichardt János horgászversenyhez.

Szeretném megköszönni ezt a kezdeményezést 
a Szegvári Tekézők Sportegyesülete minden tagjá-
nak, de legfőképpen Zsibók Zoltán játékosnak, aki 
megszervezte és kivitelezte ezt az Emlékversenyt. 

Köszönöm a sporttársaknak, hogy megtisztelték 
jelenlétükkel ezt a rendezvényt, s adóztak a férjem 
emlékének. 

Köszönettel
Lukács Istvánné

Lukács István Emlékverseny, Szegvár 2012. 08. 16-20.
EREDMÉNYEK

IGAZOLT CSAPAT
Hely. Csapat  Teli Tarolás Üres Ütött Fa

1. Debeljaca I.  1372 701 13 2073
2. Szegvári TSE I.  1367 698 12 2065
3. Földeák TC  1387 658 23 2045

AMATŐR CSAPAT
Hely. Csapat  Teli Tarolás Üres Ütött Fa

1. Füstös B K.  1375 593 43 1968
2. Privát SC.  1350 600 30 1950
3. Santé  1345 593 38 1938

IGAZOLT EGYÉNI FÉRFI
Hely. Név Csapat Teli Tarolás Üres Ütött Fa

1. Soós Tamás Debeljaca I. 357 200 1 557
2. Sápi Tamás Ceglédi VSE. I. 355 189 2 544
3. Angyal Péter Földeák TC 367 174 4 541

AMATŐR EGYÉNI FÉRFI
Hely. Név Csapat Teli Tarolás Üres Ütött Fa

1. Péter Norbert Hódmezővásárhelyi FTK 364 159 9 523
2. Monostori Béla Füstös B K 359 160 9 519
3. Schmidt László Horváth Cipó Kft. I. 352 164 6 516

IFJÚSÁGI EGYÉNI
Hely. Név Csapat Teli Tarolás Üres Ütött Fa

1. Rácz Róbert Szegvári TSE I. 317 197 1 514
2. Házi Márk Gyula SE 333 160 2 493
3. Pordán Ádám Ceglédi VSE. II. 330 159 10 489

NŐI EGYÉNI
Hely. Név Csapat Teli Tarolás Üres Ütött Fa

1. Tóth Bagi Zsuzsanna Szentesi TE III. 331 148 6 479
2. Bozsóki Anett Szentesi TE III. 325 152 2 477
3. Törteli Mária Füstös B K 330 142 10 472
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