
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXVI. évfolyam 8. szám

2013. augusztus

Szuhanics Albert: 

Államiságunk
ünnepe 

Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona. 
Magasztos király a nyárban, benne ős erő. 
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelő. 

Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep, 
Ezer éves királyságunk, megtart bennünket. 
Magyaroknak koronája, népünket jelenti, 
Megszentelt tárgy, jogi személy, időknek feletti! 

Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen, 
Örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen. 
Új kenyér az új búzából, szalagdíszben áll, 
Piros-fehér-zöld e szalag, s éhezőkre vár. 

Éhezzük mi szép és igaz, az emberi szót, 
Magyar létnek biztonságát, és a földi jót. 
Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk! 
Ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt! 

Legyen bőség, jövőnk nekünk, legyen sok gyerek. 
Legyen kenyér, legyen gyümölcs amit egyenek! 
Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet, 
Legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek! 

Ím augusztus üzenete, s huszadika vár. 
Ünnepeljünk újra ismét, István a király! 
Nemzedékről-nemzedékre mindig így legyen. 
Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem! 
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Megemlékezés
„Kinek gyermekének testét  

nem fedi sírhalom,
Nem is tudja mi a fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk, drága szerettünkre,

Kosztolányi Mihályra
halálának 3. évfordulóján.

Édesanyád, Gergely, 
öcséd Tibor, fiad Endre

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Ez a gyertya most érted égjen,

ki fenn laksz már a magas égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,

s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a 
testvéreknek, és mindazon közeli és távoli 
rokonoknak, ismerősöknek, szomszédok-

nak, vőfélytársaknak, akik 

id. Joó Ferenc
temetésén megjelentek, jelenlétükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszön-

jük a rengeteg koszorút, virágot, amely 
sírját beborította. Köszönjük Révész János 

úrnak a szívhez szóló búcsúztatást, és 
végül, de nem utolsó sorban Ternai József 

úrnak az önzetlen segítségét.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága szerettünk

Vigh Károlyné
temetésén megjelentek,  

sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja

PB-GÁZ  
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-17-ig,
a hét többi hétköznapján 7-8-ig 

és 17-18-ig
Targoncagáz is 

rendelhető!
PB-Gáz a napi 

legkedvezőbb áron, 
mindig a piros 

autóról.
Telefon: 06-20/252-6142

Szegvár a sajtóban
A Kurcába dobták a pénztárgépet / Hv. – 

Szentesi Élet. – 2013. július 19., 8. o. – Betörtek 
egy szegvári boltba, a rendőrök elfogtak az el-
követőket.

Búcsú Szucsán András tanár úrtól (1935-
2013) /Fábián György. – Délvilág. – 2013. jú-
lius 29., 14. o. – A Szegváron született kiváló 
pedagógus életpályáját a Batsányi-gimnázium 
nyugalmazott igazgatója méltatja

Szegváron gyakorlatoztak. – Délvilág. – 
2013. július 31., 7. o. – A Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság helyismereti gyakorla-
tot végzett községünkben

Megemlékezés
„A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.

Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is, ki bánatot szomorú szívében.

Hat éve már ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.

Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
Körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,

Szemünkből a könny naponta kicsordul.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gajda Istvánra
halálának 6. évfordulóján.

Szerető felesége és Márti

CSALÁDI ESEMÉNYEK
2013. július

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Varga Jánosnak és Lévai Edinának 
(Nefelecs u. 4.) VIKTOR, Boldizsár Csabának 
és Csikós Beatrixnek (Deák F. u. 10.) CSABA 
KRISZTOFER, Kurgyis Mátyásnak és Keller 
Évának (Epres u. 12.) MÁTYÁS

Házasságkötések: Korbel János és Kovács 
Barbara Alkotmány u. 29. szám alatti lakosok, 
Horváth Attila és Seres Annamária Anasztázia 
Ménes u. 28. szám alatti lakosok, Magyar Mik-
lós Köztársaság 20. szám alatti lakos és Gyöm-
bér Éva Kinizsi u. 9. szám alatti lakos.

Halálesetek: Hevesi János Malom u. 22. 
(67év), Horváth Dániel András József A. u. 
41. (20 év), Szőke László Mindszenti u. 56. 
(71 év), Ohratka Mihály Kontra u. 43/a (73 
év), Joó Ferenc Kossuth u. 10. (78 év), Miklós 
Szilveszterné Fodor Mária Luca Galamb u. 1. 
(74 év), Berkecz Antalné Levendovics Mária 
Terézia Ménes u. 28. (79 év), Takács Árpád Já-
nos Rákóczi u. 88. (68 év). 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ

Bacsa Józsefnének
Boldogságban, egészségben légy gazdag.  
Mindent megkapj, amit az élet megadhat.  

Tőlünk ezt a kis köszöntőt kapod, 
és kívánunk boldog 80. születésnapot!

szegvári és szegedi családod

LAPZÁRTA
2013. augusztus 31. szombat

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni a szer-
kesztőség részére, hogy legyen idő begépelni a szá-
mítógépbe.
A fenti időpontig kérjük elektronikus eszközön, 
vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt írásokat, 
hogy a szerkesztők időben összeállíthassák a követ-
kező számot.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat is 
várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640
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Szegvári Ízek Fesztiválja – FALUNAP
2013. augusztus 20. Sportpálya

Augusztus 16-17-18-19-én:
Lukács István Emlékverseny a tekepályán

Augusztus 19-én: 
20.00 órától  DJ Baiszy és DJ Kalmen Diszkó

Augusztus 20-án:
  9.00 Kispályás labdarúgó torna, nevezés a helyszínen
  9.30 Kutya-suli bemutató az edzőpályán
10.00  Futóverseny
10.00 Főzőverseny baráti társaságoknak
10.00 Paintball
 Íjászat
 Gyermek játszóház
10.00 Szőttesek kiállítása a Szélmalomban
10.00-12.00 Amatőr lovas bemutató a sportpálya melletti területen
14.00-17.00 Hagyományőrző lovas és lovaskocsi felvonulás Szegvár utcáin a néptáncosokkal együtt
14.15 Ágoston Anita gyermekműsora
14.30 Szegvár-Mindszent öregfiúk focimérkőzés
14.45 Kelet Lányai Hastánc Egyesület bemutatója
15.00 Ingyenes vércukor és vérnyomásmérés
 Kürtőskalács sütés
15.10 A szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola ugrókötél klubjának bemutatója
15.40 A szentesi 3 Cs+N Favágók bemutatója
16.25 Nótadélután a Bazsa Mári Népdalkörrel és a Magyar Nóta Klubbal
16.45 Honkyokushin Karate – Nippon Zengó bemutató
17.30 Ébredés – Katolikus Közösség pantomim műsora
18.00 Ünnepi műsor
 Gémes László polgármester ünnepi beszéde, Kenyérszentelés, Díszpolgári cím,  

Szegvárért Emlékérem kitüntetések átadása
18.45 A Dobbantó Néptáncegyüttes és a Szötyke csoport műsora
19.00-21.00-ig A fellépők vacsoráztatása
19.15 Az erdélyi vendégek műsora
 Ajándéksorsolás
 Szegvár színei fotóverseny eredményhirdetése
20.15 Az Alibi együttes zenél
22.00 Tűzijáték a Gyenes KFT felajánlásával
22.15 Folytatódik a buli

Az egész nap folyamán: kirakodóvásár, vidámpark, kisvasútozás
Étellel (frissensültek), hideg itallal várja vendégeit a Gyenes Falatozó!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Minden program ingyenesen látogatható!
Mindenkit szeretettel várunk!

Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
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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. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11.00-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: 8.00-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés január elsejétől megszűnt.

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
augusztus 5-9.   8-12 óráig
augusztus 12-15. 14-18 óráig
augusztus 16. (péntek)  8-12 óráig
augusztus 21-23.   8-12 óráig
augusztus 26-29. 14-18 óráig
augusztus 30. (péntek)  8-12 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén  
8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra

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

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
augusztus 3-4. dr. Kun Szabó István (30/568-8998)
augusztus 10-11. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
augusztus 17-18. dr. Kunszabó István (30/568-8998)
augusztus 19-20. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
augusztus 25. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
aug.31.-szept. 1. dr. Kun Szabó 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 Hivatal, EESZI
Csütörtök    8-14 óráig Iskola, Óvoda

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

Posta nyitva tartása
hétfő 8-16 óráig
kedd 8-16 óráig
szerda 7-16 óráig
csütörtök 8-16 óráig
péntek 8-15 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:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatvezető

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
06-30/624-5782 Bugyi Imre

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 a művelődési 
ház földszintjén
Megváltozott!
Nyári nyitva tartás
hétfő  9-12 13-17
kedd 9-12 13-17
szerda – 13-17
csütörtök – 13-17
péntek – 13-17
szombat 8-12

A Falumúzeum és a 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

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2013. augusztus 15. (csütörtök) – augusztus 

30-ig (péntek) 800 és 1600 között
VÍZÓRAOLVASÁST

végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az 
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Kérjük a lakosságot a vízóraaknák 
víztelenítésére és tisztán tartására, a könnyebb 

leolvasás érdekében!

Telefonos vízóra állás leadás határideje: 
2013. augusztus 30. (péntek) 1300

A megjelölt időponton túli vízóraállás 
leadásokat nem tudjuk figyelembe venni!

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Telephelycím: 

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

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

E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu

Megértésüket köszönjük!
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.
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Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szentes és Szegvár Önkormányzatainak Hul-
ladékgazdálkodási Intézményi Társulása meg-
szüntetésére vonatkozó írásos anyagot (2. sz. 
melléklet). Átadta a szót Kiss Ferencnek.

Kiss Ferenc a Szentes Városellátó Intéz-
mény képviselője elmondta, az új hulladékról 
szóló törvény, illetve annak jelentős módosítá-
sát tartalmazó minősítésekről szóló törvényt 
ezen a napon fogadták el. A közszolgáltatók-
nak az év végéig kell beszerezniük a Környe-
zetvédelmi Főfelügyelőségtől a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási engedélyt, illetve 
ez alapján az Országos Hulladékgazdálko-
dási Ügynökségtől a minősítést. Ez alapján 
válik egy cég szolgáltatóvá, és ezt követően 
kell új közszolgáltatási szerződést kötni az 
önkormányzatokkal. Álláspontja szerint az 
önkormányzatoknak nem kell felmondani a 
jelenlegi közszolgáltatói szerződést. A Szen-
tes Városellátó Intézménynek Szegvár és 
Szentes tekintetében is fél éve van arra, hogy 
az engedélyt, a minősítést beszerezze, illetve 
lebonyolítsa az új közszolgáltatási szerződés 
megkötését. Szegvár vonatkozásában és je-
len előterjesztés alapján megszűnik a közös 
intézményfenntartó társulás, ez alapján Szeg-
vár nagyközség vagy közbeszerzési eljárással 
választ ki közszolgáltatót, vagy tulajdonrészt 
szerez egy közszolgáltatónál és az alapján, 
mint saját céget, megbízhatja a szolgáltatás 
elvégzésével. A Városellátó Intézmény köz-
szolgáltatói engedély megszerzése folyamat-
ban van, kérik a minősítést. Az engedély és 
a minősítés megszerzésének a Városellátó In-
tézmény szempontjából jogszabályi akadálya 
nincs. Reméli, hogy ez az év végéig megtör-
ténik. 

R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, 
nem biztos, hogy jó ötlet a közbeszerzés. Szeg-
vár el van kötelezve a DAREH-hoz. 

Gémes László polgármester elmondta, véle-
ménye szerint a közszolgáltatók nincsenek tár-
sulásban a DAREH-hel. Nem ért azzal egyet, 
hogy az önkormányzat közbeszerzést írjon 
ki. Az lenne a lényeg, hogy az önkormányzat 
olyan szolgáltatóval kössön szerződést, akit is-
mer. Szegvár nagyközség elégedett a jelenlegi 
szolgáltatóval. 2013. december 31-ig a szolgál-
tatás folyamatos, ezt követően más megoldást 
kell keresni. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szentes és Szeg-
vár Önkormányzatainak Hulladékgazdálkodá-
si Intézményi Társulása megszüntetése tárgyú 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete kimondja a Szentes és 

Szegvár Önkormányzatainak Hulladékgaz-
dálkodási Intézményi Társulása elnevezésű 
önkormányzati társulás 2013. június 30-i ha-
tállyal történő megszűnését. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a Társulás megszűnéséhez kapcso-
lódó dokumentumok aláírására.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésére 
vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esély-
egyenlőségi Programmal kapcsolatos előter-
jesztést és a következő határozatot hozza: 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyen-
lőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 31. § értelmében Szegvár 
Nagyközség 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlő-
ségi Programját elfogadta.  

Képviselő-testület hozzájárul a Helyi Esély-
egyenlőségi Program nyilvánosságra hozatalá-
hoz, valamint gondoskodik a programban leír-
tak betartásáról. 

A képviselő-testület a helyi Esélyegyenlősé-
gi Program időarányos megvalósulását két év 
múlva áttekinti, szükség esetén azt felülvizs-
gálja, illetve a helyzetelemzést és az intézke-
dési tervet az új helyzetnek megfelelően módo-
sítani fogja. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
vagyonrendelet módosítására vonatkozó írásos 
anyagot, valamint rendeletmódosítást (4. sz. 
melléklet). 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
alkotta a 12/2013. (VI.27.) önkormányzati ren-
deletét az Önkormányzat vagyonáról szóló 
1/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az Önerő alap benyújtására vonatkozó írásos 
anyagot (5. sz. melléklet). Elmondta, az „Ivó-
vízminőség-javító célzó program Szegváron” 
projekt összköltsége 162.269.000 Ft, mely-
ből az önkormányzat 16.226.900 Ft saját for-
rást vállalt. Ezt az önerőt az önkormányzat a 
19/2013. (V.22.) BM. rendelete alapján Önerő 
Alapból kívánja biztosítani.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat fejlesztéshez szükséges saját 
forrás biztosításához a 19/2013 (V.22.) BM 
rendeletben leírtak alapján önerő pályázatot 
nyújtson be.

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: 
KEOP ivóvízminőség javítása

Pályázó: Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat

Projekt címe: „Ivóvízminőség-javító prog-
ram Szegváron”

Projekt száma: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0029
A projekt célja: az európai uniós és ezzel 

összhangban hazai előírásoknak megfelelően 
a településen szolgáltatott ivóvíz arzén és am-
mónia tartalmának határérték alá csökkentése.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzata, mint 
pályázó a projekt megvalósításához 16.226.900 
Ft saját forrást vállalt. Az Önkormányzat a 
saját forrást a 19/2013. (V. 22.) BM rendelete 
alapján EU Önerő Alapból kívánja biztosítani.

A tervezett fejlesztés összköltsége: nettó 
162.269.000 Ft

Gémes László polgármester előterjesztette a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására vo-
natkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
alkotta a 13/2013. (VI.27.) önkormányzati 
rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról szóló 24/2012. (XII.14.) önkor-
mányzati rendeletének módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az Árpád Önkormányzati Társulás létrehozá-
sára vonatkozó írásos anyagot (7. sz. mellék-
let). Elmondta, azzal a feltétellel fogadja el az 
előterjesztést, ha a társulás működési költségeit 
Szentes vállalja. A szegvári önkormányzatnak 
egy feladata van, az orvosi ügyelet ellátása. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta az Árpád Ön-
kormányzati Társulás létrehozására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 42. § 5. pontjában kapott át nem ru-
házható jogkörében eljárva kinyilatkoztatja az 
Árpád Önkormányzati Társuláshoz történő be-
lépését, részvételét.

2.) A Képviselő-testület az Árpád Önkor-
mányzati Társulás Társulási Megállapodását 
azzal a módosítással fogadja el, hogy a telepü-
lés a területfejlesztési feladatok tekintetében 
nem kíván társulni, a megállapodást egyebek-
ben a jelen határozat mellékletét képező tarta-
lommal elfogadja.

3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy az elfogadott Társulási Megállapodás 
szerinti központi orvosi ügyeleti feladat ellátá-

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  

2013. június 27-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

Folytatás a 6. oldalon
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sának megkezdése csak az erre vonatkozó en-
gedélyek birtokában lehetséges, emiatt egyet-
ért azzal, hogy az engedélyek megszerzéséig 
Szentes Kistérség Többcélú Társulása kereté-
ben történik a feladat ellátása.

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a Társulási Megállapodás aláírásá-
ra.

5.) A Képviselő-testület felkéri a Társulási 
Tanács Elnökét, hogy az Árpád Önkormányza-
ti Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzése végett intézkedjen a Társulási Meg-
állapodás Magyar Államkincstárhoz történő 
benyújtásáról.

Gémes László polgármester ismertette a 
Puszta Ötös Egyesület alapítására vonatkozó 
írásos előterjesztést (9. sz. melléklet). Elmond-
ta, a csatlakozás előnyt jelentene nagyobb pá-
lyázatokban való részvételre. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az Árpádhalom, Derekegyház, 
Nagymágocs, Szegvár és Székkutas községek 
által megalakítandó Puszta Ötös Térségfejlesz-
tő Egyesület létrehozásával egyetért, ahhoz 
csatlakozni kíván. 

A képviselő-testület a 10.000 Ft/év tagdíj, 
valamint az 5 Ft/lakosságszám összegű műkö-
dési hozzájárulás befizetésére kötelezettséget 
vállal az önkormányzat 2013. évi költségveté-
se, működési kiadások előirányzat terhére. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősíté-
se című, ÁROP-1.6-2013. kódszámú pályázatot, 
melynek Árpádhalom községi Önkormányzat 
a gesztora. A pályázat célja a közigazgatási 
és civil szervezetek kapcsolatának erősíté-
se, ennek keretében rendezvények, fórumok 
szervezése és megtartása, közszolgálati dolgo-
zók szakmai továbbképzésen való részvétele. 
Arról kell döntenie a képviselő-testületnek, 
hogy Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
a projekt végrehajtása során együttműködik 
Árpádhalom Község Önkormányzatával, mint 
gesztor településsel.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az ÁROP-1.6-2013 kódszámú 
pályázati lehetőséget megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat részt 
kíván venni az Államreform Operatív Program 
keretében megvalósuló „Közigazgatási part-
nerségi kapcsolatok erősítése” című, ÁROP-
1.A-2013. kódszámú egyfordulós pályázaton.

Az igényelt támogatás összege: 20.000.000 
Ft. 

Az elnyert támogatás felhasználásának cél-
ja: a közigazgatási és civil szervezetek kap-
csolatának erősítése, ennek keretében rendez-
vények, fórumok szervezése és megtartása, 

közszolgálati dolgozók szakmai továbbképzé-
sen való részvétele.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a 
projekt végrehajtása során együttműködik 
Árpádhalom Község Önkormányzatával, mint 
gesztor településsel.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Pa-Szent Kft. ügyvezetőjének kérelmét, mely 
a bérleti díj csökkentésére, illetve megszünte-
tésére vonatkozik (10. sz. melléklet). Az ön-
kormányzat is felelős a bevételei teljesítéséért, 
ezért a bérleti díj 50%-os csökkentését javasol-
ja a képviselő-testületnek elfogadni. Kérte a 
testület felhatalmazását a nyári hónapokra eső 
rezsi megállapításával kapcsolatban, ugyanis 
ezen időszak alatt lényegesen lecsökkent az 
ételadag, indokolt a rezsi csökkent mértékű fi-
zetése is. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a Pa-Szent Kft. 
ügyvezetőjének kérelmét, mely a bérleti díj 
csökkentésére, illetve megszüntetésére vonat-
kozik. 

A képviselő-testület az ügyvezető által is-
mertetett indokokat elfogadja, ezért 2013. jú-
lius 1-től december 31-ig terjedő időszakra a 
bérleti díj 50%-os csökkentését elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a nyári hónapokra eső rezsi 
megállapításával kapcsolatban egyeztessen a 
vállalkozóval. 

Gémes László polgármester előterjesztet-
te a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
tárgyú anyagot (11. sz. melléklet). Ez a társulás 
a szúnyoggyérítésre jött létre. A hatályos jog-
szabályoknak megfelelően ezt a társulási meg-
állapodást is módosítani kell. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a Dél-alföldi Re-
gionális Környezetvédelmi Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása tárgyú előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta:

Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi 
Társulás Társulási Megállapodás módosítását a 
határozat mellékleteként elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a társulási megállapodás aláírására. 

Gémes László polgármester előterjesztet-
te a települési folyékony hulladék gyűjtésére 
vonatkozó önkormányzati rendeletet. Az or-
szággyűlés rezsicsökkentési döntése értelmé-
ben a folyékony hulladék gyűjtésének díját is 
csökkenteni kell 2013. július 1. napjával, kérte 
a 10%-kal csökkentett díj elfogadását a képvi-
selő-testülettől. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
alkotta a 14/2013. (VI.27.) Önkormányzati ren-
deletét a köztisztaság fenntartásáról, a telepü-

lési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezé-
sével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról 
szóló 19/1998. (XII.15.) önkormányzati rende-
let módosításáról. 

Az 5. oldal folytatása

„Hálózat a közösségért 2013”
áramdíjhátralék csökkentő program

AZ EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat 2013. július 1-től újra hátralékke-
zelő programot indít az áramdíj megfizetésé-
vel küzdő háztartások megsegítésére az EDF 
DÉMÁSZ szolgáltatási területén.

A célok megvalósításához 47 millió forint áll 
a rendelkezésünkre.

Pályázatot az alábbi kategóriákba tartozó 
nehéz helyzetű családok és egyedülállók ad-
hatnak be:

- hátralékos fogyasztók:
– fogyasztásból kikapcsolt fogyasztók
- 1-60 napos késedelemmel rendelkező, de 

még nem kikapcsolt fogyasztók
- előre fizető mérővel rendelkező fogyasztók 

(30 ezer Ft feletti hátralék)
A pályázat keretében a Szeretetszolgálat a 

fogyasztó által befizetett díjhátralék összegé-
nek megfelelő összegű támogatást ad. A leg-
magasabb kapható támogatás 150 ezer Ft. 12 
havi részletfizetést lehet kérni az önrész rende-
zéséhez, de a törlesztő részlet nem lehet kisebb, 
mint 5 ezer Ft.

– rendszeresen, fizető nehéz szociális hely-
zetben levő fogyasztók (hátralék mentes)

Az utolsó kategóriában két részletben kap-
hat összesen 10 ezer Ft jóváírást a támogatott 
pályázó, amennyiben megőrzi hátralék men-
tességét 2013 szeptemberéig, illetve, 2013 de-
cemberéig.

Pályázatot benyújtani 2013. július 1. és 2013. 
október 15. között (kivétel rendszeresen fize-
tő fogyasztó ott 2013. július 31) lehetséges a 
halozat.maltai.hu weboldalon keresztül.

A támogatást egy elektronikus pályázat be-
nyújtásával lehet igényelni. A pályázati űrlapot 
a honlapunkon (halozat.maltai.hu) regisztrálás 
és annak e-mailes megerősítése után belépve 
az oldalra lehet kitölteni 2013. július 1. és 2013. 
október 15. között. A pályázatokat a következő 
címre kell elküldeni: Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Budapest 1255 Pf.: 1.

Az elbírálás folyamatosan történik, így a 
támogatási keret teljes felhasználásával a pá-
lyázatok befogadása 2013. október 15. előtt 
is lezárásra kerülhet. A nyertes pályázókkal 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támoga-
tási szerződést köt, mely létrejöttét követően 
a támogatási összeg jóváírásra kerül az EDF 
DÉMÁSZ Zrt.-nél vezetett számlán. A nyerte-
sek postai úton kapnak értesítést.

A programról bővebb információt a halozat.
maltai.hu internetes oldalon találhatnak.

A program elérhetőségei: telefon: 06-1-3914-
757, e-mailcím: halozat@maltai.hu
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Szabadtéri 
összejövetel 
bográcsossal

A szegvári Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete júniusban megtartotta a féléves értéke-
lő délutánját a szegvári Civilházban. Ezt a 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Gémes 
László polgármester úr, Gyömbér Ferencné 
jegyző asszony is. A képviselők közül most 
én kaptam meghívást, ugyanis minden ösz-
szejövetelre más-más képviselőt hívnak 
meg, ezzel mi is betekintést nyerünk az ő 
munkájukba. Arany Lajosné Katika meleg 
szeretettel fogadta a meghívottakat és üd-
vözölte a megjelent tagságot. Tóth Margit 
a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesületének elnöke is részt vett ezen a 
rendezvényen, Faragó Tamás Rehabilitáci-
ós tanácsadó, valamint Bodnár Zoltán titkár 
is. A szegvári Bodnár Zoltán nagy hozzá-
értéssel, lelkesedéssel, szervezőkészséggel 
végzi az egyesületi munkát. Kapota Mihály 
gyógycipő készítő is jelen volt még, aki sok 
lábbelit készített már a csoport tagjainak.

Ezen a délutánon sor került a névnapjukat 
ünneplők megajándékozására is. A veze-
tőség mindig valami aprósággal köszönti, 
köszöni meg az ünnepeltek munkáját. Nem 
maradhatott el a finom bográcsos gulyás, 
meg a sok finom sütemény sem. Egy nagyon 
összeszokott közösség mindennapos életébe 
nyertünk betekintést. Augusztus 3-án me-
gyei szintű KI MIT TUD lesz a helyi Műve-
lődési Házban, amelyet a Csongrád megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete szervez. 
Minden évben más-más településen rende-
zik ezt meg. Az idén Szegvárra esett a vá-
lasztás. Ide tíz településről érkeznek előadók 
és vendégek. Természetesen a helyi csoport 
tagjai gondoskodnak a vendégfogadásról, a 
helyi lebonyolításról. Most erre készülnek.

Az egyesület a munkáikból kiállítást is 
szervez. A kiállított tárgyak textilből, fából, 
gyöngyből, különleges anyagokból készül-
nek, melyeket a megyei irodából, Szegedről 
hoznak ide Szegvárra. Természetesen a szeg-
vári csoport tagjai is készítenek alkotásokat.

A falunapon sütik a finom kürtőskalácsot. 
Aki eljön a falunapra, az feltétlenül kóstolja 
meg.

Köszönjük a Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének az aktív munkát. Találkozunk 
velük a falunapon. Kívánunk a tagoknak jó 
egészséget és sok sikert a további munkájuk-
hoz.

Lukács Istvánné, képviselő

MÚZEUMI FOGLALKOZÁSOK A NYÁRI SZÜNETBEN
augusztus 8. (csütörtök) 10 óra: virágfüzér készítés

augusztus 22. (csütörtök) 10 óra: cserépfestés

A FOGLALKOZÁS DÍJA: 200 FT/FŐ ALKALMANKÉNT.

Mindenkit szeretettel várok!

Purgel Nóra
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NAGYMAMA NAP A KATOLIKUS 
KÖRBEN JÚNIUS 25-ÉN

Felvetődött egy gondolat, hogy szent Anna 
napjára a litánián, közös imádkozáson túl kel-
lene valami egész napos ünnepséget rendezni a 
nagymamák és dédmamák részére, ezzel hálát 
adva Istennek, hogy Szent Anna, mint égi, lel-
ki kapcsolat a nagyik részére biztosított.

Plébános Úr kihirdette a templomban, de 
személyesen meghívtuk a helyi Idősek Otthona 
lakóit is. Izgalommal vártuk milyen sikere lesz 
ennek a szép napnak.

Hála Istennek az Idős Otthonból 12 nagyma-
ma megjelent, de volt két kisgyermekes anyuka 
is, még két-három nagymamával együtt 16-an 
voltunk. 

Egy műsort állított össze PM. Ami szerint kb. 
az alábbiakban valósult meg /N-né/ Juci néni 
előadásában. Volt vers: az én Miatyánkom, 
Pótvizsga szeretetből, Az Úr Jézus és Én. Pró-
za: rajzolj le, a kereszt, édesapák imája, evan-
gélium fényében a türelemről idevonatkozó 
imák: áld meg Uram stb. Pihentetőül tűzdelve 
a foglalkozást lazítva volt, tűz-víz játék, moz-
gással egybekötve, szellemi vetélkedők /ami-
ben igen ügyesek voltak/. 

Meg kell említeni az egyik nagyi /Gy-né/ el-
hozta unokájától kapott a legjobb nagymama 
című mini könyvecskét miből szebbnél-szebb 
idézeteket lehetett hallani. Köszönet érte.

Eközben a kisgyermekek szobában papírra 
a szabadban járdára színes krétával rajzoltak 
szép virágokat, napfényes házakat, ők is jól 
érezték magukat, mert az ebédkészítés: a pa-
lacsinta sütése folyamatban volt és éhes gyom-
rukat csillapították nemcsak a kicsik, hanem a 
kedves nagymamáknak is jólesett a lekváros 
vagy kakaós palacsinta. 

Ugyanis K. Marika bátor vállalása révén 
ebédet főzött (paprikás krumplit virslivel és 
palacsintát sütött több mint 40 db-ot). 

Délutáni foglalkozásra változott a jelenlévők 
összetétele, mert az Idős Otthon lakói távo-
zásával, fél három órára a Kat. Nyugdíjas ta-
gok jelentek meg plusz néhány nagymamával 
együtt 15-17 fő volt.

Megkezdtük lelki programunkat Szent Anna li-
tániával és aktuális énekekkel, imákkal tűzdelve 
négy óra körül befejeztük a nagymamák napját.

Plébános Úr sajnos fontos ügy miatt nem le-
hetett köztünk, amiért elnézést kért PM által.

Befejezésül köszönjük az Idős Otthon veze-
tőjének a meghívást elfogadva megjelenésük-
kel támogatták az ötletet. Köszönjük Mariká-
nak a finom ebédet. Isten áldását és Szent Anna 
közbenjárását kérve köszönjük mindenkinek, 
aki megjelenésével megtisztelte szerény ren-
dezvényünket. 

/BM/ egyik ötszörös dédmama

SZENT KLÁRA IMÁJA

Ezt az imát Szent Klára Szent Ferenctől, mint 
mestertől tanulta meg, és naponta elimádkozta. 
Valójában nem a sebekhez, hanem Krisztushoz 
szól ez az ima, melynek hangulatához Ferenc 
stigmái is hozzátartoznak. A latin eredetit lásd 
AFH V. kötetében, 247-249. o. Fordította fr. 
Barotai Urbán.

Imádság és dicsőítés az Üdvözítő jobb kezé-
hez

Dicsőség és dicséret legyen néked szentsé-
ges jobb Kezed sebéért, Uram Jézus Krisztus. 
Ezen szent seb által engedd el minden bűnö-
met, amit ellened vétettem: gondolattal, szóval 
és cselekedettel, amikor hanyag voltam szolgá-
latodban, amikor romlott testem gyönyörkö-
dött akár aludtam, akár ébren voltam. És tisz-
teletreméltó szenvedésed által add meg nekem, 
hogy a te legkegyesebb halálodat és szentséges 
sebeidet méltóképpen emlékezetemben tart-
sam, és a te bőkezűségedből testem megfegyel-
mezésével neked örökké hálát adjak. Aki élsz 
és uralkodol, örökkön-örökké. Ámen.

Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A bal kézhez
Dicsőség és dicséret legyen néked a te bal 

Kezed szentséges sebéért, édességes Jézus 
Krisztusom. Ezen szent seb által könyörülj raj-
tam, és változtasd meg bennem mindazt, ami 
neked bennem visszatetsző. Add meg nekem 
a győzelmet gonosz ellenségeiddel szemben, 
hogy a te erőddel legyűrhessem őket. És a te 
legkegyesebb halálod által szabadíts meg en-
gem a jelen és az eljövendő élet minden vesze-
delmétől, és tégy méltóvá engem dicsőségedre 
a te országodban. Ámen.

Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A jobb lábhoz
Dicsőség és dicséret legyen néked szentsé-

ges jobb Lábad sebéért, édességes Uram Jézus 
Krisztus. Ezen szent seb által engedd meg ne-
kem, hogy bűneimért méltó penitenciát tartsak, 
és a te legkegyesebb halálod által könyörögve 
kérlek, hogy engem, a te szolgálódat éjjel és 
nappal őrizz meg a te akaratodban, és ragadj ki 

engem a lélek és a test minden veszedelméből, 
és lelkemet azon a rettenetes napon fogadd be 
a te hűségedbe és irgalmadba, és vezess el az 
örökké tartó boldogságra. Ámen.

Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

A bal lábhoz
Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges 

bal Lábad sebéért, legkegyesebb Uram Jézus 
Krisztus. Ezen szent seb által add meg nekem 
a teljes búcsút, hogy segítségeddel méltó legyek 
megszabadulni a büntető ítélettől. És a te szent-
séges halálod által kérlek téged, legkegyesebb 
Jézus Krisztus, hogy azon a napon, mielőtt e föl-
di életből eltávozom, édességes tested és véred 
szentségét bűneimnek igazi gyónásával és töké-
letes penitenciával, lelkem-testem tisztaságával 
és a szentolaj kenetével méltó legyek fogadni, és 
így elnyerni az örök üdvösséget. Ámen.

Imádság: Miatyánk... Üdvözlet: Üdvözlégy...

Az oldalsebhez
Dicsőség és dicséret legyen néked szentséges 

Oldalad sebéért, jóságos Uram Jézus Krisztus. 
Ezen szent seb és szentséges irgalmad túl-
csordulása által, melyet egykor megmutattál 
Longinus katonának, ki oldaladat megnyi-
totta, most pedig nekünk, mindnyájunknak: 
könyörögve kérlek, legkegyesebb Jézusom, 
hogy amint te engem a keresztség által az ere-
deti bűntől megtisztítottál, úgy a te drágalátos 

véred által, mely ma az egész földkerekségen 
feláldoztatik és vétetik, szabadíts meg engem 
minden jelen és jövendő bajtól, és keserves 
kínhalálod által adj nekem igaz hitet, biztos re-
ményt és tökéletes szeretetet, hogy téged teljes 
szívből, teljes lélekkel, minden erőmből szeres-
selek. Erősíts meg engem a jócselekedetekben, 
és add meg nekem a végső állhatatosságot a te 
szent szolgálatodban, hogy neked tökéletesen 
kedvedre legyek most és szünet nélkül. Ámen.

V: Istenemnek öt szent sebe
F: Legyen lelkemnek gyógyszere.
V: Krisztus, tőlem sebeiddel
F: A pusztítót távolítsd el.
V: Öt sebeddel, Krisztus, nékem
F: Add meg a te békességed.
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, ki az emberi nemet 

Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak öt se-
bével váltottad meg, add meg a téged kérőknek, 
hogy akik ezen sebeket naponta tisztelik, az ő 
drágalátos vére által a hirtelen haláltól és az 
örök kárhozattól megmenekülhessenek, ugyan-
azon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
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A KÉRÜGMA (IGEHIRDETÉS)
HAT PONTJA

Az evangéliumból hat olyan igazságot 
emelünk ki, amiből egyiket sem vethetjül el.

1. Isten szeret téged
„Most pedig így szól az Úr, a te teremtőd, 

Jákob, és a te formálód, Izrael: „Ne félj, mert 
megváltottalak! Neveden szólítottalak, az 
enyém vagy. Ha átkelsz a vizeken, én veled va-
gyok, és ha a folyókon, az ok nem borítanak el, 
ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem 
perzsel meg téged. Mert én vagyok az Ú a te Is-
tened, Izrael Szentje, a te szabadítód, odaadtam 
érted váltságul Egyiptomot, Etiópiát és Sábát 
helyetted. Mert drága vagy szememben, becses 
vagy, és én szeretlek téged, azért embereket 
adok oda helyetted és népeket az életedért. Ne 
félj, mert én veled vagyok!” (Iz 43,1-4.)

„Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az asz-
szony, nem könyörül-e méhe magzatán? Még 
ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feled-
kezem meg rólad! Íme, tenyeremre rajzoltalak 
téged, falaid előttem vannak szüntelen.”(Iz, 
49,14-15)

2. Te bűnös vagy
„Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik 

Isten dicsőségét, s így megigazulnak ingyen az 
ő kegyelméből a megváltás által, amely Jézus 
Krisztusban van, akit Isten rendelt hit által való 
engesztelésül az ő vére által, hogy így kimutas-
sa a maga igazságát, miután eltűrte az előző idő 
bűneit.” (Rom 3,23) 

„Bizony, bizony mondom nektek: Mindaz, 
aki bűnt cselekszik, szolga.” (Jn 8,34)

3. Jézus már megváltott téged
„Vele együtt titeket is, amikor halottak vol-

tatok vétkeitek és testetek körül metéletlensége 
miatt, életre keltett azáltal, hogy megbocsátotta 
minden vétkünket. Rendelkezéseivel az adósle-
velet, mely vádolt minket és ellenünk szólt, el-
törölte, eltette az útból, és a keresztre szegezte, 
lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmas-
ságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és 
diadalmaskodott rajtunk.” (Kol 2,13-14 )

„És nincs üdvösség senki másban, mert más 
név nem is adatott az embereknek az ég alatt, 
amelyben üdvözülnünk kell.” (ApCsel 4,12)

4. Higgyél és térj meg
„Íme, az ajtónál állok és zörgetek. Ha valaki 

meghallja szavamat, és kinyitja nekem az ajtót, 
bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem.”  
(Jel 3,20)

„Mivel tehát elnyertük a megigazulást a hit-
ből, békességünk van Istennel a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által. Őáltala megnyílt számunkra 
az út a hit által a kegyelemhez, amelyben ki-
tartunk, és dicsekszünk Isten dicsőségének re-
ménysége alapján.” (Rom 5,1-2)

„Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igazsá-
gos, hogy megbocsássa a bűnöket, és megtisz-
títson minket minden gonoszságtól.” (1Jn 1,9)

5. Fogadd be a Szentlelket, mint ajándékot
„Ha tehát ti, bár gonoszak vagyok, tudtok jót 

adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja 
a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik 
kérik tőle.” (Lk 11,13)

6. Csatlakozz egy keresztény közösséghez
„Azok tehát megfogadták szavát és meg-

keresztelkedtek, körülbelül háromezer lélek 
csatlakozott aznap hozzájuk. Ők pedig állha-
tatosan kitartottak az apostolok tanításában, 
a kenyérszegés közösségében és az imádság-
ban.” (ApCsel 2,41-47)

JÉZUS SZENT ARCÁNAK 
TISZTELETE

Az Úr Jézus kérésére a Jézus Szent Szíve 
ünnep utáni péntek a Szent Arc tiszteletének 
napja. Ez a nap holnap lesz.

Ima: Szeretett Jézusom imádásra méltó Arca! 
Imádlak és szeretlek téged lelkem minden ere-
jével. Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd 
helyre bennem. Tiszta szívet teremts bennem Is-
tenem! Ne vess el engem színed elől! Minden ál-
talad történjék bennem, érted, ó Jézusom, a Te 
dicsőségedre, irántad való szeretetből. Ámen.

Örök Atya! Felajánlom neked, szeretett Fiad 
imádásra méltó Arcát, Szent Neved dicsőségé-
re és / egy néven nevezette lélek, vagy lelkek / 
üdvére. Ámen. 

Előzmények: 1995 februárjában Nyugat-Af-
rikában /Cotonou-ban/ egy 18x24 cm nagysá-
gú, bekeretezett Szent Arc kép vérezni kezdett. 
1995. március 15-én kb. 17 órakor a Szent Arc 
ismét bőségesen vérezni kezdett. Úgy hogy a 
vért már fel tudták fogni. 12 tanú volt jelen. Oly 
erősen vérzett a kép, hogy a Szent Arc vonásait 
alig lehetet felismerni. A vért megvizsgálták és 
az eredmény a következő volt: emberi vér. A 
vércsoport AB Rh pozitív.

Krisztus Király: „Szeretett gyermekeim! 
Nézzétek vérrel, izzadsággal, köpésekkel, 
véraláfutásokkal borított Arcomat, s rajta ke-
resztül lássátok meg, hogy szentséges Szívem 
milyen. /…/ Valahányszor isteni Arcomat 

engesztelitek, szívem, megtelik irgalommal 
és ezáltal sok bűnös megtér. Nézzétek vérző 
Arcomat! Mi mondanivalóm van számodra? 
Van-e még mondanivalóm számodra? Valójá-
ban hallgatsz-e még rám? Van-e még részvéted 
Irántam. Amikor így látsz? ÉRTED SZEN-
VEDTEM EL.” 

Mennyei Atya: … „Kérjétek mindig, hogy 
Fiam Szent Arca bevésődjék szívetekbe.”

Szűzanya: … „ Gyermekeim! Az arc az em-
beri méltóság kifejezője. /…/ Az arc a lélek 
tükre. A Szent Arc tisztelőiként nektek kellene 
lemosni, letörölni, a töviseket kihúzni, a sebe-
ket gyógyítgatni. S hogyan? Az isteni Arc előtt 
végzett imáitokkal és áldozataitokkal. …”

„Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam, kö-
nyörülj rajtam és hallgass meg engem!”

Szívem ezt sugallta: „Keresd tekintetét!” 
Uram, a te arcodat akarom keresni.

„Ne rejtsd el előlem arcodat, ne taszítsd el 
szolgádat haraggal!

Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza, Is-
tenem, megmentőm, ne hagyj el végképp!” 
(Zsoltár 27, 7-9)

HÍREK-ESEMÉNYEK

Augusztus 8-12 között a német Testvér Egy-
házközségből látogat el hozzánk három há-
zaspár. Aug. 11-én, a reggeli szentmisén talál-
kozhatnak a szegváriak velük. Fogadjuk őket 
szeretettel.

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele, 
népszerű nevén Nagyboldogasszony ünnepe, 
vasárnapi miserend lesz templomunkban. Ez 
az év folyamán az egyik olyan ünnep mely 
hétköznapra esik, munkanap, de a katolikus 
Egyházban parancsolt ünnep, azaz a szentmi-
sehallgatás kötelező!

Augusztus 20. Szent István király Magyar-
ország fővédőszentjének ünnepe. Ez is hét köz-
ben van, délelőtt fél 9-kor este 19 órakor.

Tanévnyitó szentmise: szeptember 1-én dél-
előtt fél 9-kor kezdődik. Kérjük együtt tanulók, 
szülők, pedagógusok, hitoktatók az elkövetke-
zendő tanévre, a Szentlélek Úristen segítségét!

Templomunk búcsú ünnepe: szeptember 8-án 
Kisboldogasszony ünnepén lesz. Az ünnepi 
szentmise 10 órakor kezdődik, és a körmenettel 
fejeződik be, este 19 órakor is lesz szentmise. 
De ezen a napon fél 9-kor nem lesz szentmise!

Szeptember 9-től az esti szentmisék kezdési 
időpontja 18 óra, egészen a tavaszi óraátállí-
tásig.

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez 
évben szeptember 22-én 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, jelezze a plébánián 364-810-es szá-
mon, szeptember 18-ig!

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

Rozgonyi Mária
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SZILÁGYI LÁSZLÓ: 

MAGYAR NEMZET 
TÉRDELJ ISTEN ELÉ

Magyar nép szeresd az Istent,
hallgass szentjeid szavára
akik hitünket formálták
s szeretetükkel átadták,
figyeld meg a történelmet
mit és hogyan rontottunk el
míg másokat megátkoztunk 
haladásunkon rontottunk
térdelj Szent Erzsébet elé
kérjed Szent László szellemét
Álmosból élő ősöket
István hagyta szeretetet
Margit újító imáját
Imre herceg alázatosságát
Petőfi hős lángvilágát
Széchenyi hű munkásságát
Vörösmarty hitvallását
és Liszt Ferenc tisztességét
Juhász Ferenc eposz hősét
Nagy László ártatlan vérét,
Bartók ősi látásmódját
Kodály mély-hitű irányát
Radnóti szétmorzsolt szívét
Csontváry, csönd-szenvedését
József Attila értékét
ránk áradó becsületét
Istentől kijelölt napokat
Krisztus vértanú papokat
kérd az Isten szeretetét
a tudósok bölcsességét
legyünk nemzetünk javára
otthonaink oltalmába. 

Bruno Ferrero:  
Szeszélyes vénasszony

Az öregotthonban meghalt egy asszony. Az 
éjjeli szekrényre ki volt készítve egy boríték, 
az egyik ápolónőnek címezve. 

„Mit látsz magad előtt, amikor gondozol? 
Mit látsz, ha rám nézel? Mire gondolsz, ami-
kor magamra hagysz? Mit szólsz, ha rólam be-
szélsz? 

Legtöbb alkalommal egy szeszélyes öregasz-
szonyt látsz magad előtt, aki már egy kicsit be-
csavarodott, és amikor eszik erősen, csámcsog. 
Amikor kérdezik, akkor nem válaszol. 

Egy vénasszonyt látsz, aki nem találja ci-
pőjét, harisnyáját, és engedi, hogy úgy bánjál 
vele, ahogyan neked tetszik, akár tisztálkodás-
nál vagy az étkezésnél. 

Ezt látod.
Nyisd ki a szemeidet. Ez nem én vagyok. 
Elárulom neked az életemet. 
Tizenhárom gyerek közül én vagyok az utol-

só. 
Szüleim és testvéreim nagyon szerettek. 
Alig voltam tizenhat éves és arról álmodoz-

tam, hogy megtalálom életemben az első férfit. 
Húszéves voltam, amikor férjhez mentem. Szí-
vem erősebben megdobban, amikor az akkori 
időkre gondolok. 

Huszonöt éves vagyok és van egy gyerme-
kem, akinek nagy szüksége van rám, mert há-
zat épít magának.

Harmincéves lettem és érzem, hogy egy-
másra vagyunk utalva. Negyven éves korom-
ban tudtam, hogy hamarosan el fog hagyni. 
Férjem hűségesen kitart mellettem. Ötvenéves 
lettem és már unokák zajongnak mellettem.

Mindenki szeret. 
Jönnek a sötét napok, férjem meghal. Féle-

lemtől reszketve gondolok a jövőre. Gyerekeim 
nincsenek velem, sajátjukkal törődnek. 

Visszagondolok az elmúlt évekre, amikor 
boldog voltam és szerettem. Már megöreged-
tem. A természet durva játékos: az öregséget 
együgyűségnek állítja be. Testem szépsége 
meglöttyen, az erőm is elhagy. Haladnak az 
évek, és ahol valamikor szív dobogott, most 
egy darab kő van.

Rozzant testemmel mégis megmaradok fia-
talnak, mert érzem, hogy életem újból elkez-
dődik, mert szeretek. Átgondolom a rövid éve-
ket: milyen gyorsan elrohantak. Elfogadom a 
könyörtelen igazságot, hogy semmi sem lehet 
végtelen. 

Te, aki gondomat viseled, ne a szeszélyes 
vénasszonyt lásd bennem. Figyelj egy kicsit 
oda és meglátod!”

Óh milyen sok tekintettel, milyen sok embe-
ri tettel találkozunk nap mint nap. Mit veszünk 
észre? A ráncokat, a szeszélyt és a keménysé-
get? Milyen szép lenne, ha arra törekednénk, 
hogy átérezzük az álmokat, a meleg szív dobo-
gását és a sokszor egészen elrejtett szeretetet!

(Bruno Ferrero: Van ott fenn valaki c. köny-
véből)

A papírsárkány
Egy verőfényes és szeles augusztusi napon 

egy kisfiú a nagypapája segítségével színpom-
pás papírsárkányt eregetett a kék égre. 

A szél egyre magasabbra vitte a sárkányt, 
mígnem már csak egy egészen kicsi pontocs-
kának látszott. 

A zsinór letekeredett és követte a sárkányt a 
magasba, de a nagyapa jó erősen odakötötte a 
végét a kisfiú csuklójához. 

Odafenn a nagy kékségben a sárkány nyu-
godtan lebegett követve a légáramlatokat. 

Arra repült két fecsegő galamb, akik ráérő-
sen csatlakoztak a sárkányhoz és megcsodálták 
színeit. 

- Te aztán kicsípted magad, barátom – mond-
ta az egyik.

- Rajta, gyere velünk, versenyezzünk! – 
mondta a másik.

- Nem lehet – válaszolta a sárkány.
- Miért nem?
- Hozzá vagyok kötve a kis gazdámhoz, aki 

lenn van a földön.

A két galamb lenézett.
- Én senkit sem látok – mondta az egyik.
- Látni én se látom – felelte a sárkány –, de 

biztos vagyok benne, hogy ott van: mert néha 
érzem, hogy megrántja a zsinórt.

Légy boldog, ha Isten néha megrántja a zsi-
nórodat. Nem látod őt, de hozzá vagy kötve. És 
nem hagy elveszni. Sohasem.

(Bruno Fererro: De nekünk vannak szárnya-
ink c. könyvéből)

KÁNYÁDI SÁNDOR:

KÁNIKULA 
Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres. 

De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap. 

Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt. 

Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot. 

Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált. 
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Kiemelések az 1848-
49-es nemzetőrség és a 
hajdúság történetéből

Közreadja: dr. Mészáros Imre

Az 1848-49 nemzetőr eskü szövegét az 1848. 
évi XXII. törvénycikk fogalmazta meg. Az es-
küt a nemzeti őrsereg zászlajára kellett tenni, 
amelynek szövege a következő:

„Én NN esküszöm az élő Istenre sat. A ki-
rálynak és alkotmánynak hűséget, elöljáróim-
nak engedelmességet, - esküszöm, hogy pol-
gártársaimnak személyét és vagyonát minden 
törvénytelen megtámadás ellen, elöljáróim 
felhívására oltalmazom, a közcsendet, békét és 
nyugalmat sem nem háborítom, sem háboríta-
ni nem engedem, általában minden szolgálati 
kötelességemet, midőn tőlem megkívántatik, 
pontosan teljesítem, és leszek polgári elöljá-
róim vezérlete alatt hű őrje az alkotmánynak, 
a törvénynek és a hazának. Isten engem sat. 1

Mint a törvény szövegéből is kitűnik, a nem-
zetőrség (nemzeti őrsereg) elsődleges és fő 
feladatának a belső rend védelmét tekintette 
a törvényalkotó. Azonban április 24-én Nagy-
Kikindán, majd Ó-Becsén, Petrovoszellón, 
Moholon, Szent-Tamáson, Versecen, 
Kulpinben, Eleméren és másutt zavargások 
kezdődtek délszlávok és magyarok között. 
Kossuth Szegváron, Szegeden és másutt is 
nagyhatású toborzó beszédet mondott. Kossuth 
október 4-én Szegeden, levett kalappal és ma-
gasra tartott kézzel (talán ezt a történelmi pilla-
natot rekonstruálja a szegvári Kossuth szobor), 
tízezer ember előtt tett fogadalmat, amelyet a 
sokaság hangorkánszerűen mondott utána:

„A mindenható Istenre, ki védi az igazságot 
és megbünteti a hitszegő árulót, esküszünk: 
hogy hazánk szabadságából egy hajszálnyit 
utolsó csepp vérünkig elraboltatni nem enge-
dünk. Esküszünk, hogy hazánkat védeni fog-
juk, míg lesz közülünk egy aki karját felemel-
heti. A magyarok Istene úgy segéljen és áldjon 
meg bennünket.” 2

 Ennek a szegedi eskütételnek a szövegét 
tekinthetjük a nemzetőr eskü külső, honvéde-
lemre vonatkozó részének. A két szöveg össze-
olvasásakor teljesedik ki az 1848-49 nemzetőr 
eskü. 

A két szövegrészt jogászok, történészek 
és nyelvészek segítségével lehetséges formai 
szempontból korszerűsíteni, de tartalmilag 
nem, mert az nem hagyományos, kitaláció.

*
Hitszegő árulókból kutyaeledel
Az ország háromrészre szakadása után haj-

dú vitézeinkre hárult, magára hagyott, édes 
hazánk védelme. 3, 4 Az alábbi, brutális tör-
ténet jól példázza a hajdúkatonák tiszteletét 
a bátor ellenséggel szemben és féktelen gyű-
löletének megnyilvánulását a hitszegő áruló 
felé. A Rákóczi Zsigmond vezette hajdúsereg 
1593-ban megadásra kényszerítette a bevehe-
tetlennek hitt Füleket. A török vezérkar sza-
bad elvonulást kért a közel kétezer fős várnép 
számára. Rákóczi Zsigmond szavát adta és a 
török harcosok, családjuk tagjai, szolgáik sza-
badon távozhattak, nem úgy mint Gyula védői 
1566-ban... Azt azonban Rákóczi Zsigmond 
nemeslelkűsége sem tudta megakadályozni, 
hogy a korábban török oldalra állt árulókat: 
Murányi Hasszánt és Szaros Jakabot a hajdúk 
megsüssék, a kiéhezett várkörnyéki kóbor ku-
tyák nagy örömére... 5

1. 1848. évi XXII. törvénycikk a nemzeti őrseregről
2. Dr Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye törté-

nete II. kötet, Budapest, 1900
3. Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme Rákó-

czi Zsigmond, Zrínyi Katonai Kiadó, 1987
4. Nagy László: Hajdúvitézek, Zrínyi Katonai Ki-

adó, 1982
5. Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén, 

Gondolat, 1982

A BÖRZSÖNYBEN  
TÁBOROZTUNK

Az idén nyáron a Börzsöny hegységben, 
Törökmezőn táboroztunk július 8-12-ig. A 
kirándulásra 47 fővel mentünk, ebből 42 fő 
volt a gyermek és 5 fő a felnőtt. Remek prog-
ramot állítottunk össze a gyerekeknek.

Elfoglaltuk a szállást Törökmezőn a 
Panzióban, majd körbejártuk a környéket. 
Gyönyörű volt a táj, ami körbevett bennün-
ket. Egy csodálatos erdő közepén állt ez a 
Panzió. Mellettünk források csörgedeztek, 
ahová minden nap lejártunk friss vízért. A 
nyugalom szigete volt a mi szálláshelyünk. 

Másnap délelőtt elmentünk Királyrétre, 
ahonnan erdei kisvasúttal mentünk Kisma-
rosra. A szállásunkon megebédeltünk és egy 
kis pihenő után a törökmezői kalandparkba 
mentünk. A bátrabb gyerekek kipróbálták a 
felnőtt drótköteles pályát, illetve a junior pá-
lyát. A két és félórás pályaszakaszon minden 
jelentkező végigment. Óriási élményben volt 
részük a gyerekeknek. Vacsora után divatbe-
mutatót tartottunk, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat. Vicces, humoros öltözékbe öltöz-
tek fel a gyerekek. Nagy sikerük volt.

A harmadik napon autóbuszunkkal Szlo-
vákiába, Párkányba mentünk, ahol betér-
tünk a híres Török cukrászdába, majd a 
Vadas Termálfürdőbe mentünk. A 17-18 
ezer fő befogadású fürdő csodálatosan szép 
volt, nagyon sok medence, csúszda, rengeteg 
kirakodó sátor fogadott bennünket. Itt egy 
egész napot töltöttünk el. Mindenki nagyon 
jól érezte magát. Este a szállásunkon KI 
MIT TUD-ot szerveztünk. Jó volt látni a sok 
tehetséges fiatalt a színpadon. 

A negyedik napon délelőtt Verőcére men-
tünk, ahol egy térkép alapján bejártuk a falu 
nevezetességeit, majd továbbmentünk Vác-
ra. A Székesegyházat néztük meg, sétáltunk 
Vác főterén, vásároltunk ajándékot, majd a 
Főnix Bowling Központba mentünk, ahol 2 
órán át bowling versenyt bonyolítottunk le.

Este a szálláshelyünkön értékeltük a tá-
borunkat, kiosztottuk a versenyekért járó 
jutalmakat.

Az ötödik napon reggel összecsomagol-
tunk és már indultunk is Budapestre a Parla-
mentbe. Az Országházat már többen látták, 
de úgy gondolom, ezzel sosem lehet betelni, 
mindig nyújt valami újat és szépet az épü-
let belső varázsa. Természetesen most sem 
hagytuk ki a McDonald’-s éttermet Pesten. 

Mindenki választhatott a számára meg-
felelő menük közül. Az ebéd után hazafe-
lé vettük az irányt, az esti órákban értünk 
Szegvárra. Látni kellett volna, hogy milyen 
fáradtan szálltunk ki a buszból. A kimerült-
ség határán voltunk. A több napos éjszakai 
késői lefekvés az 5. napra teljesen lefárasz-
tott bennünket. De a tábori élet egy bizonyos 
fokon erről is szól. Kell, hogy visszaemlé-
kezzünk ezekre a jó hangulatú esti, éjszakai 
beszélgetésekre. Tele voltunk és vagyunk 
élménnyel, rengeteg mesélnivaló volt és van 
a mai napig is. A szülők boldogan fogadtak 
bennünket. Mindnyájan sértetlenül, egész-
ségesen érkeztünk meg. Mi felnőttek min-
dent megtettünk annak érdekében, hogy ez 
a tábor is ugyanolyan jól sikerüljön, mint az 
előző többi. Köszönjük a szülők adományait: 
lekvárt, zöldséget, gyümölcsöt stb. Továbbá 
köszönjük a Szegvár Nagyközség Közalapít-
vány és a Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezet helyi kirendeltségének anyagi támoga-
tását is, hiszen így sokkal kevesebbe került a 
családoknak ez a kirándulás.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a 
felnőttek segítségét. Így, Rozgonyiné Sza-
bó Mária, Lukács Adrienn, Szöllősi Ferenc 
pedagógusok jó programjait, valamint Vígh 
Tibor szülő odaadó segítségét. Nagyon jól 
éreztük magunkat a Börzsöny hegységben. 
Jövőre ismét várjuk azokat a gyerekeket, 
akik kedvet éreznek a tábori élethez. 

Köszönettel:

Lukács Istvánné táborszervező
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Még májusban leírtam a március végi erdélyi 
kirándulásunk élményeit. Azonban nem fejez-
tem be a beszámolót. 

Ezekben a forró nyári napokban még jól is 
esik visszagondolni a hóesésre, a hófödte tá-
jakra.

Az első két nap élményeivel telten kirándu-
lásunk harmadik napján reggel Parajd felé vet-
tük az irányt. Beültünk a bánya buszába, amely 
néhány száz métert befelé és enyhén lefelé a só 
hegy gyomrába vitt bennünket. Még gyalogo-
san 240 lépcsőn értük el a látogatószintet. Az 
állandóan 16 fokos, magas sótartalmú levegő 
elősegíti az asztmások gyógyulását, sokan csa-
ládostól az egész napot a barlangokban töltik. 
A hatalmas térben külön játszóház van a gyere-
keknek, hogy el tudják magukat foglalni, külön 
kis kápolnát is berendeztek, és ott jártunkkor 
egy kiállítást is meg lehetett tekinteni.

Bejártuk az egész barlangrendszert, amely-
nek só padozata olyan fényesre csiszolódott a 
rengeteg látogató cipőitől, mintha jégből lenne, 
ezért az első lépéseket mindenki óvatosan tette 
meg, mert az az érzésünk volt, hogy el fogunk 
csúszni rajta. Persze ez nem így van, a só nem 
csúszik. A látogatás végén egy másik fa lépcső-
soron kapaszkodtunk fel a buszhoz, amely fo-
lyamatosan forog, hozza és viszi a látogatókat.

Következő állomásunk Farkaslaka volt, ahol 
Tamási Áron sírjánál adóztuk az Ábel-trilógia 
írója emlékének.

Ezután Csíkszereda felé vettük az irányt. Itt 
kívül-belül megcsodáltuk a Makovecz Imre ál-
tal tervezett Millenniumi templomot, amelyet 
2003-ban Nagyboldogasszony és a magyar 
szentek tiszteletére szenteltek fel. Nagypéntek 
volt ezen a napon, így imádkozhattunk a helyi 
szokások szerint kialakított szent sír előtt.

Továbbindulva megnéztük a Csíksomlyói 
templomot, majd messziről a pünkösdi zarán-
doklat hófödte helyszínét is láthattuk.

Utunk ezután a Gyimes vidékén keresztül a 
Gyimesi-hágón áthaladva a Csángóföldre ve-
zetett. Az idevezető út egy gyönyörű völgyön 
vonul keresztül, amit meredekebbnél merede-
kebb hegyoldalak öveztek, melyeket még itt-ott 
hó takart. Nemcsak a gyönyörű tájat csodálhat-
tuk, hanem egyedülálló látványnak számítot-
tak a patakvölgyek kis szórványtelepülései, a 
porták kialakítása, az építkezés formája. Lakói 
a római katolikus vallású gyimesi csángók, 
a székelység egyik sajátos etnikai csoportja. 
Gyimes a közép- és felcsíki helységek legeltető 
tulajdona volt. 

Gyimesbükkig utaztunk, ahol az ezeréves 
határ található, amely 895-től a Trianoni bé-
keszerződésig Magyarország határa volt, ott ér 
véget az ország, melyet István király Mária ke-
gyeibe ajánlott. Többen felsóhajtottunk, hogy 
még mindig Magyarországon lennénk.

Az Ezeréves Határnál a vasúti hídon átsé-
tálva a MÁV legkeletibb őrházát jártuk kőrbe, 
majd a bátrabbak felmásztak a romos lépcső-

kön a Rákóczi-vár maradványaihoz. Mindenki 
számára nyilvánvalóvá vált, hogy miért válasz-
tották azt a helyet határvédőnek. Fentről be le-
het látni az egész vidéket: a Gyimesi hágótól 
vezető utat, az egykori határgerincet és a vas-
útvonalat.

Annak idején igazából nem is erődítésnek 
szánták, éppen ezért nem túl ellenálló anyag-
ból építették és napról napra romlik az egykori 
erődítés állapota. Most még a hó is csúszóssá 
tette a lépcsőfokokat, szinte életveszélyes volt 
közlekedni rajta. Sokan vissza is fordultunk 
néhány lépcső után. 

Még egy kicsit időztünk a Tatros patak part-
ján, majd visszaindultunk, hogy még sötétedés 
előtt megtegyük a kanyarokkal, emelkedőkkel, 
lejtőkkel tarkított utunkat.

Mint minden reggel és este a helyi kultúr-
házban fogadtak bennünket vendéglátóink. A 
Kodáros egyesület tagjai szervezték étkezése-
inket. Az itt működő konyhában sürgölődtek a 
hölgyek, készítették a reggelit, főzték a vacso-
rát. Bőségesen elláttak mindennel bennünket. 
Hagyománytisztelő volt a nagypénteki étkezés. 
Húsmentes reggelit kaptunk, majd este pedig 
a Szegvárról hozott alapanyagból sült hal ké-
szült.

Az estéket beszélgetéssel töltöttük el ven-
déglátóink társaságában. A családokkal, akik 
szállást adtak nekünk még a hazamenetel után 
is sokat beszélgettünk. A helyi viszonyokról, 
munkáról, családról, a mindennapokról.

Húsvét előtt voltunk Felsősófalván, ezért 
szóba került az ottani szokás is. Mi egy fiatal 
házaspárnál laktunk, akik 6 éves fiút és 4 éves 
kislányt nevelnek. Igaz az anyukának nem ju-
tott ideje ottlétünk alatt elkészíteni a zöldága-
kat, de elmondta, hogy mi is az a zöldágtevés.

Húsvét vasárnapján a 3-12 éves legénykék 
feldíszített fenyőágakat ajándékoznak a velük 
egykorú lányoknak. A fenyőágakat színes pa-
pírból készített díszekkel, kifúrt, pirosra fes-
tett tojásokkal díszítik fel az anyukák, az útra 
pedig rendszerint az édesapjuk kíséri el őket. 
Zöldággal és kalapáccsal a kézben érkeznek 
meg a lányos házhoz, ahol a gazda megmu-
tatja, hogy hova szegelhetik fel az ágat. Ez 
rendszerint a kapu, vagy tornácos ház esetén 
a tornác fája. Ezután mind bemennek a házba, 
ahol a legényke elmondja ünnepi köszöntőjét. 
Az ajándékért cserébe pedig ő maga is aján-
dékot kap a lánytól, amely rendszerint piros 
tojásból, zsebkendőből és egy kis pénzből áll. 
Az apukát borral kínálják meg, hogy maradjon 
ereje lemenni és segíteni a fiának a többi lá-
nyos háznál is, ugyanis egy fiúcska 8-10 ágat 
is szokott ajándékozni. Ide már másnap nem 
mennek locsolkodni, hanem akkor a nagyma-
mákat, keresztanyákat, rokonokat, szomszédo-
kat locsolják meg. Az anyukák kislányaikkal 
pedig várják húsvét hétfőn a locsolkodókat. 
Házigazdánk elmesélte, hogy régen szokás 
volt a hajnalozás. Húsvét vasárnapról hétfő-

re virradó éjszaka azok a fiúk, akik abban az 
évben mentek katonának vagy már besorozták 
őket hajnali 3-4 órakor gyülekeztek, a legé-
nyek énekelve, zeneszóval felkeresik a lányos 
házakat és megöntözik, megtáncoltatják a ház-
belieket. A hajnalozó legények katonadalokat 
énekelve reggelig bejárják a falut, majd reggel 
a kocsmában egy közös mulatságot tartanak. A 
hajnalozó fiúk életében ez volt az első alkalom, 
hogy igazán figyeltek rájuk a lányok, amikor 
már nem gyereknek tekintették őket.

A lányok szíves-örömest fogadják a hajnalo-
zókat, hiszen ez már azt is jelenti, hogy eladó 
lánysorba kerültek, s számon és szemmel tart-
ják őket a házasulandó legények.

Szombat reggel a személyes találkozás remé-
nyében bízva búcsúztunk el barátainktól, szál-
lásadóinktól. Ajándékként mindenki kapott 
egy csomag parajdi fürdősót. Amikor használ-
juk, mindig gondolunk az eltöltött szép napok-
ra, a kedves emberekre.

Hazaindultunk. Természetesen útközben 
megálltunk a nevezetes helyeken. Ugyanúgy, 
ahogy eddig is tettük, meghallgattuk az adott 
látnivalóból felkészült útitársunk ismertetését. 
Segesváron megnéztük a vár egységesen szász 
hangulatú műemlékeit.

Következő megállóhelyünk Vajdahunyad 
volt. A Hunyadiak egykori vára az elmúlt év-
századokban nagyon lepusztult, de az elmúlt 
10 évben az állam elkezdte a felújítását. A 
hatalmas várkastély vastag kőfalai dacoltak 
az idővel, a tetőzete ellenben tönkrement, ezt 
újították fel pár évvel ezelőtt. Hangulatos belső 
termeit korabeli bútorokkal rendezték be és fo-
lyik a további felújítás

Hat napos túránk legutolsó látnivalója Déva 
vára volt. Előtte hallgathattuk a Kőmíves Ke-
lemen balladát. Érdekes volt, mert én sem em-
lékeztem a történet egészére. Ahogy a ballada 
befejeződött éppen a vár aljához értünk. A tör-
ténet és vár együttese bennem egy megható ér-
zést váltott ki. Magából az egykori várból mára 
már csak romos falak maradtak, de itt is el-
kezdték a rekonstrukciós munkát. Pár évvel ez-
előtt csupán egy órás, nagyon fárasztó túrázás 
során lehetett a várhoz feljutni. Mára azonban 
építettek egy alumínium síneken kötélvonta-
tással suhanó csupa üveg kabinú siklót, amely 
az alsó indító állomás és a magasban lévő vár 
között az utat alig több mint 2 perc alatt járja 
meg. Szép, napsütéses idő volt, így a várból pá-
ratlan kilátás nyílt a környékre. 

Az utazás fáradalmaival és az élmények 
sokaságával értünk haza szombat estére. 
Gyorsan megállapítottuk, hogy rövid volt ez a 
négy nap, sok mindenre nem jutott idő. Elha-
tároztuk, hogy legközelebb csak gyalogtúrákat 
tervezünk a környék megtekintésére, a falu 
megismerésére. Több időt töltünk a helyi em-
berekkel.

Kosztolányi Sándorné

Közösségi kirándulás 2.
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Könyvtári hírek
Még van há-

rom hetünk 
arra, hogy ver-
senyezzünk!

Örömmel tá-
jékoztatjuk a ve-
lünk játszókat, 
hogy a „Dél-
Alföld legtöbbet 
olvasó települé-

se” vetélkedőt 1 hónappal meghosszabbították 
2013. augusztus 31-ig.

Szerezzenek pontot a településnek azzal, 
hogy az ajánlott könyvek közül elolvasnak 
néhányat és válaszolnak 3 kérdésre, vagy új 
beiratkozóként kölcsönöznek könyvet könyv-
tárunkból. 

A könyvek listáját a könyvtárban, valamint 
az olvasodelalfold.sk-szeged.hu internetcímen 
megtalálják. 

Gyerekek!
Töltsünk el egy kellemes délelőttöt augusz-

tus 6-án, 13-án kedden 9 órától. Gyöngyfűzés-
re várunk benneteket.

Augusztus 27-én, a nyári szünet utolsó 
keddjén minden alkotó gyereket, aki a nyári 

foglalkozásinkon részt vett 9 órakor várjuk 
egy vidám vetélkedőre. Hozzátok el a nyáron 
készült alkotásaitokat is, hogy együtt megcso-
dálhassuk azokat.

A Magyar Népmese Napja alkalmából szep-
tember végén mesevetélkedőt szervezünk 
3-4. és 5-6. osztályosoknak. Gárdonyi Géza 
író 150 évvel ezelőtt született. Az ő meséiből 
kell 4 ajánlott mesét elolvasni, majd játékos 
vetélkedőn megmutatni tudásotokat. Négy fős 
csapatok jelentkezését várjuk. Szervezzetek 
magatok mellé olyan csapattagokat, akikkel 
szívesen játszanátok ezen a vetélkedőn. Várjuk 
jelentkezéseteket!

Könyvtárunk augusztusban az alábbi nyári 
nyitva tartással várja olvasóit:

hétfő 9-12 és 13-17
kedd 9-12 és 13-17
szerda 13-17
csütörtök 13-17
péntek 13-17
szombat 8-12

Könyvtárosok

TŰFORGATÓK 
KIÁLLÍTÁSA

A Tűforgatók régóta szerettek volna ke-
resztszemes kézimunkákból kiállítást rendez-
ni, ami most végre sikerült. Összegyűlt annyi 
munka, hogy megtöltsük a kiállító termet. 18 
kiállító, 107 munkájában gyönyörködhettünk. 
Bemutattuk, milyen sokféleképpen használ-
ható fel egy öltéstechnika, milyen különböző 
hangulatot lehet teremteni egy-egy darabbal, 
gyönyörű népi ihletésű daraboktól a csodála-
tos modern darabokig. Terítők, képek, apróbb 
tárgyak kerültek kiállításra. Remélem, sikerült 
bemutatnunk mennyi minden készíthető egy 
technikával. Bemutattunk más technikával 
készült munkákat is, amit Széchenyi Jánosné 
készített. Ez a patchwork, amit nagyon kevesen 
csinálnak még, reméljük lesz, aki kedvet kap a 
készítésére.

A kiállítók közül a kész munkák elrendezé-
sében segítségünkre voltak: Bihari Gáborné 
Icu, Mészáros Jánosné Annuska, Kosztolányi 
Sándorné Veronka, és Koválcsik Sándorné Pi-
roska, és természetesen a tűforgatók oszlopos 
tagjai is képviseltették magukat kiállítóként és 
segítőként is, Majzik Jánosné Margitka, Nagy 
Ibolya, Kolberné Szőke Mária, Gyömbérné 
Csenki Mária. Nagyon köszönjük segítségü-
ket. Nélkülük nem lett volna olyan rövid idő 
alatt kész a kiállítás. 

Tartottam a Kulturális héten foglalkozást. 
Anyagra előre megrajzolt kis mintákat vit-
tem. Volt mackó, egér, szívecske, csibe, amit 
a gyerekek száröltéssel és láncöltéssel próbál-
tak kivarrni. Érdi Kata, Vígh Ildikó, Kovács 
Dzsenifer, Vígh Dorisz, Tóth Gréta, Tóth Lilla 
Éva voltak a bátrak, akik érdeklődtek. Dicsére-
tes, hogy megpróbálkoztak a sok időt és türel-
met igénylő kézimunkával.

Következő kiállításunk a falunapon augusz-
tus 20-án a malomban lesz, szőttesekből és 
rongyszőnyegekből. Akinek van ilyen és kiál-
lítaná, jelentkezzen nálam a 364-228-as telefon 
számon az esti órákban. Köszönöm.

Menyhárt Józsefné /Klári/



14. oldal XXVI. évfolyam 8. szám

LEWIN BRZESKIBEN 
JÁRTUNK

2013. július 18-25-ig kaptunk meghívást a 
lengyelországi testvértelepülésünkre, Lewin 
Brzeskibe.

Ezúttal 30 diák, négy tanár, és az önkor-
mányzati delegáció vehetett részt a tartalmas 
és csodálatos programokon.

A gyerekek családoknál, mi felnőttek pedig 
a losiowi kastélyban kaptunk szállást. A szí-
vet melengető fogadás után a diákok már nem 
sokkal a megérkezés után a lengyel családok 
szárnyai alá kerültek. Nagy kommunikációs 
problémáik nem voltak, mert angolul tudták 
megértetni magukat, ugyanis az ottani csalá-
dok gyerekei is angol nyelvet tanulnak.

Az első napon a terápiás központ szervezett 
programot a gyerekeknek, uniós vetélkedővel, 
kézműves foglalkozással és ügyességi felada-
tokkal. A felnőtt delegáció pedig a városházára 
ment és ott találkozott a helyi képviselőkkel, és 
betekinthetett Lewin új beruházásaiba.

A szombati napon felnőttek és gyerekek kö-
zös programja a kajakozás volt a Mala-Panew 
folyón, amely feledhetetlen kalandokat, izgal-
makat nyújtott.

Vasárnap délelőtt szabad program volt a csa-
ládokkal, majd délutántól mindenki bekapcso-
lódhatott a Vernissage programjába a főtéren, 
ahol országos méretű rendezvényre került sor 
fiatal, tehetséges festők munkáival. A nagy-
színpadon folyamatosan mentek a színvonalas 
műsorok, ahol nagy meglepetésünkre magyar 
zene is megszólalt. Este gyönyörű tűzijáték 
nyűgözött le bennünket.

Hétfőn egy középkori lovagi városba utaz-
tunk, Byczynába, ahol a lengyel múltba csep-
penhettünk, eredeti kosztümök, táncok, lovagi 
tornák vártak bennünket.

A kedd egy egész napos sportprogramot tar-
togatott számunkra a lewini beachen, szikrázó 
napsütésben, érdekes vízimentős bemutatóval, 
erőt próbáló kötélhúzással, strandröplabdával, 
amely területen újra hazahoztuk a kupát. A 
magyar pörkölt meg közben főtt a lengyel nem-
zeti étel a grochowka mellett.

Szerdán Opole városba mehettünk a Ka-
rolinka bevásárlóközpontba, ahol mindenki 
kedve szerint vásárolhatott. Este már a búcsú-
estre készültünk, ahol kölcsönös ajándékokkal, 
kedves szavakkal köszöntünk el egymástól. A 
gyerekeket pedig disco várta.

Csütörtök reggel a főtéren a csomagok között 
könnyes szempárok, integető kezek, mosolyok, 
baráti ölelések jelezték, hogy indulnunk kell.

Írták nekünk lengyel barátaink, hogy 
újra csendes és kicsit unalmas lett Lewin 
Brzeski nélkülünk. Mi pedig mindent „bardzo 
dzenkujemi”, nagyon köszönünk.

Rozgonyiné Szabó Mária

Polgárőr és  
Rendőr hírek

A nyárra való tekintettel felhívjuk a lakosság 
figyelmét, hogy Szegvár közigazgatási terüle-
tén az élő vizekben TILOS A FÜRDŐZÉS! 
Nagyon szeretnénk megúszni a nyarat vízi bal-
eset nélkül. Ezért kérjük a szülőket, ha látják 
gyermeküket vizesen érkezni, kérjék számon 
és hassanak rá. Az élővizek többsége fertőző 
betegségek forrása és egyéb más veszélyeket 
is magában hordoz. Az úgynevezett illegális 
strandokon nincs felügyelet, így a segítség-
nyújtás is késhet és bekövetkezhet a nem kívánt 
baj. 

Ismét történtek településünkön kerékpár-
lopások. A tolvajok feltételezhetően zárt terű 
vagy utánfutós autóval követik el a bűncselek-
ményt. Ha bárki ilyet tapasztal, kérjük, azon-
nal értesítse a helyi vagy a szentesi rendőröket 
illetve a polgárőrség bármely tagját. Jegyezze 
meg a rendszámot és az autó típusát vagy szí-
nét.

Településünkön folynak a csatornázási mun-
kálatok így sok helyen útzárak, útszűkületek 
akadályozzák a forgalmat, kérjük a közlekedők 
türelmét és megértését. 

Szegvár közigazgatási területén augusztus-
ban két alkalommal lehet sebesség ellenőrzésre 
számítani 15-én és 27-én.

B. S.

Európa trónjára
ülhetett

A Komáromi Népújság egyik cikke Kiss 
Vilmostól került szerkesztőségünkbe, amely 
az alábbiakat írja Huszka Mihálynak a konti-
nensviadalon, súlyemelésben elért sikereiről:

„A nyolcvanegy éves Huszka Mihály pálya-
futása egyik legsikeresebb megmérettetésén 
szerepelt magyar színekben Törökországban. 
Az idei masters Európa-bajnokságon az örök-
ifjú oroszlányi induló mindent elért, amit egy 
versenyen el lehet. Korcsoportjában és súlycso-
portjában magabiztosan ülhetett Európa trón-

jára. A bajnoki címet hatból hat sikeres gyakor-
lattal érte el, és ami igen ritka, hogy minden 
egyes gyakorlatával Európa, illetve világcsú-
csot ért el. A viadal utolsó napján, az esti ban-
ketten Huszka Mihályt a 2013-as kontinensvia-
dal legjobb versenyzőjének választották meg.”

(szerk.)

VERSENYKIÍRÁS
A Szegváron 2013. augusztus  

16-17-18-19-én megrendezésre kerülő
II. Lukács István Emlékverseny

Igazolt csapat és egyéni illetve
Amatőr csapat és egyéni versenyre

A verseny célja: Megemlékezni egykori já-
tékostársunkról, sportvezetőnkről, akinek 
közreműködésével sportegyesületünk több 
mint húsz éves fennállásának legsikeresebb 
időszakát élte. 
A csapatok részére versenyzési lehetőség 
biztosítása, sportbaráti kapcsolatok elmélyí-
tése.
A Verseny rendezője: Szegvári Tekézők 
Sportegyesülete
A Verseny helye: 6635 Szegvár Szentesi út. 6. 
TEKEPÁLYA
A verseny időpontja: 2013. augusztus 16-17-
18-19
A helyezések eldöntése: versenyszámok, csa-
pat és egyéni verseny
A 4 fős csapatban minden versenyző 4x30 ve-
gyes gurítást teljesít.
A bemelegítő gurítások száma: 5 



15. oldal2013. augusztus

Az egyéni sorrendet a csapatban ütött fák 
alapján állapítjuk meg. Egyenlő fa esetén a 
jobb tarolás, amennyiben ez is egyenlő ak-
kor a kevesebb üres gurítás dönt.
A Verseny résztvevői: azon csapatok vagy 
egyéni versenyzők, akik 2013. augusztus 15-
ig jelzik versenyzési szándékukat: 
Szabics Krisztiánnál a 06-30/554 87 32 tele-
fonszámon!
EGY  SPORTEGYESÜLETBŐL TÖBB CSA-
PAT NEVEZÉSE IS LEHETSÉGES!
Nevezési díj: 5000 Ft/csapatonként, egyéni 
versenyzőknek 1500 Ft melyet a helyszínen 
kell befizetni.
Díjazás: A férfi igazolt és amatőr csapatok 
1-3 helyezett kupát. Az egyéniben a legjobb 
eredményt elérő 1-3 helyezett (igazolt férfi, 
amatőr férfi, amatőr női, ifjúsági) verseny-
zők érem díjazásban részesülnek.
Költségek: A verseny rendezési költségei a 
rendező szervet, az egyéb költségek (utazás, 
étkezés) a résztvevőket terheli.
A versenybizottság elnöke: Berkecz Miklós 
tagjai: Szabics Krisztián, Rácz Róbert
Egyéb rendelkezések: a játékidő beosztásá-
val kapcsolatos kéréseket lehetőség szerint 
figyelembe vesszük. Óvás esetén a verseny-
bizottsága a helyszínen dönt, amely ellen fel-
lebbezésnek helye nincs.
Óvási díj: 3000 Ft. Az itt nem szabályozott 
esetekben az érvényben lévő Teke-verseny 
szabályok az irányadók.
Értéktárgyakért a rendező szerv felelősséget 
nem vállal!

 Sportbaráti üdvözlettel: Szegvári TSE

JÁRDAÉPÍTÉS A 
KOSSUTH-TELEPEN

Községünk Kossuth-telepi részén la-
kossági kérésre járdaépítést végez a Te-
lepülésellátó Kft. közmunkások bevoná-
sával. Az ott élők nagy megelégedésére 
végzik munkájukat ebben az embert pró-
báló hőségében is. Sokunkban felme-
rül a kérdés, nem lehetne a munkaidőt 
rugalmasan kezelni? Ha reggel 6 órakor 
kezdenék a munkát, akkor a legmelegebb 
délutáni órákat már otthon tölthetnék, hű-
vösben a közmunkáért járó pici pénzért.

Nagyszerűen előkészítik a járdaalapot, 
a kocsibejárókat mélyen kiássák, hogy 
megfelelő betonréteget tudjanak rá ten-
ni. Szépen dolgoznak, sima a beton, ke-
rekített a beton széle, a biciklitámasztók 
körbebetonozva. Folyamatosan, egymást 
biztatva, segítve dolgoznak azon, hogy 
minél jobb, minél szebb legyen az elké-
szített járda.

Az érintett lakosok ezúton is szeretnék 
megköszönni az építőbrigád fáradozását.

TÁBOROZTUNK
Idén 5. alkalommal szerveztük meg – a 

Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesületének támogatásával – a Múltunk 
nyomában, hagyományőrző kézműves tá-
bort, 41 gyermek részvételével.

Központi bázisunk most is a civil ház 
épülete volt, július első hetében. Az együtt 
töltött öt nap alatt igyekeztünk felkeresni 
számos szegvári nevezetességet. Voltunk 
a falumúzeumban, a szélmalomban, a Tűz-
köves ásatás helyszínén is szerencsét pró-
báltunk. Délutánonként főleg kézműves 
tevékenységekkel – agyagozás, vályogve-
tés, paticsfal készítés, csigatészta pödrése, 
szegvári „szerelem kalács” készítése –, és 
sok-sok játékkal múlattuk az időt. Kerék-
párral mentünk mindenhová, még Mind-
szentre is, ahol a szomszédos település mi-
énkhez hasonló múltját idéztük, edényeket 
restauráltunk, játékos feladatokon keresz-
tül „régészkedtünk”. Délután még a tiszai 
strandra is eljutottunk, ahol ragyogó nap-
sütésben, és persze a vízben is jót lubickol-
tunk, homokvár építő versenyt rendeztünk.

A táborlakók nagy izgalommal várták a 
csütörtök esti tábortüzet, amihez minden 
csapat kis műsorral készült. Az izgalma-
kat fokozta az éjszakai számháború, amit 
kétszer is újrajátszottunk. A sátorban alvás 
sokaknak jelentett új élményt, aki nem volt 
még túl fáradt, kicsit bulizhatott is. Utolsó 
napunkon (pénteken) egy játékos akadály-
versennyel, szintén kerékpáron jutottunk 
el a Tisza gátig. Minden csapat számot 
adhatott a hét folyamán szerzett tudásáról. 
Jól esett a bográcsos csirkés tarhonya, és 
még itt is volt alkalom arató koszorút, bé-
kaszéket, növény szőttest készíteni. A gát 
oldalában értékeltük a tábort. Mindenkinek 
lehetősége nyílt elmondani a legjobb, vagy 
legrosszabb (ilyen szerencsére alig akadt) 
tábori élményét. Megegyeztünk abban, 
hogy akinek tetszett jövőre is szeretettel 
várjuk, mint ahogy most is voltak visszajá-
ró táborlakóink.

A hét minden napján volt lehetőség a vé-
leménynyilvánításra, egy erre a célra elhe-
lyezett ládikóba dobhatta be mindenki írá-
sait. Íme az egyik gyöngyszem:

Köszönettel tartozom a tábor 10 fős szer-
vező csapatának, akik minden évben tud-
nak valami újat, valami egészen mást és 
mégis ugyanazt alkotni, összeszokottan, 
megbízhatóan együttműködni. Köszönöm 
továbbá a szülőknek, nagyszülőknek, és 
mindazoknak, akik önzetlenül segítettek 
a tábor szervezésében és lebonyolításában.

Rehákné Vigh Mária táborvezető
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