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Szegvár Díszpolgára: Huszka Mihály
Szegvárért Emlékérem kitüntetettje: Puskásné Halál Ágnes

Benedek Elek:

Reggeli dal

Felébredt a nap, kapuját kitárta,
Nótával köszönti a dalos madárka.
Ébredez az erdő, már a rét sem alszik,
Madár dalolása messzire elhallszik.

Harmat rezeg az ágon, fénye meg-megcsillan,
Rásüt a napsugár s egyszerre elillan.
Ragyog az áldott nap, a szellő se lebben.
S dalol a kis madár mindig ékesebben.

Fölkelt a méh is, döngicsél a réten,
Zümmög a bogárka, röppenésre készen,
Szárnyát szárítgatja meleg napsugárban,
Megfürödvén előbb harmatos virágban.

Dalolj madár, dalolj, örvendezz a nyárnak,
Dalolj, amíg a szép napok le nem járnak.
Majd jön az őszi szél, elhervad a virág...
Dalold, amíg lehet! Ó, de szép a világ!
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Szegvár a sajtóban
Mit szól hozzá Pólyáné Téli Éva? – Szentesi 

Élet. – 2013. augusztus 2., 2. o. – A Szegváron 
dolgozó tanárnőt kérdezik néhány Szentesen 
közérdekű témáról

Mit szól hozzá Nagy János. – Szentesi Élet. – 
2013. augusztus 16., 2. o. – A szegvári szárma-
zású Nagy János véleménye néhány közérdekű 
Szentesi témáról

Egészséges ivóvíz lesz Szegváron. – Délvi-
lág. – 2013. szeptember 2., 4. o. – Az önkor-
mányzat az ivóvízminőség-javító programra 
146 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert.

Megemlékezés
„Még reggel szemembe néztél,
erős kezeddel megérintettél,

Arcodon mosollyal búcsúztál.
Kezed kezemből kicsúszott,

arcod megnyugodott,
így búcsúzott.

Lelked, remélem békére talált,
Te már a temetőből vigyázol reánk.

Soha nem felejtünk el,
szívünkben szeretünk,  

örökké emlékezünk rád.”

Fájdalommal emlékezünk
Bihari Mátyás

halálának 1. évfordulóján.
Szerető családod

Megemlékezés
„Annyira fáj, hogy el sem mondhatom!
Nem látom többé, s nem is hallhatom.

Hiába érzem őt itt bent élénken.
Kezét felém nyújtva esdőn, félénken.

Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek,
S mikor elmentél, nem fogtam kezed.”

Fájó szívvel emlékezünk
Nánási Kálmánra

halálának 1. évfordulóján.

Gyászoló felesége és gyermekei
Szegvár, Szentes, Debrecen

Családi események
2013. augusztus

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Fehér Balázsnak és Hajzler And-
reának Kurca u. 4/a. DÁVID BALÁZS, Mészá-
ros Csabának és Piti Zsuzsannának Rozmaring 
u. 2/d. MÓR

Házasságkötés: nem volt.
 
Halálesetek: Vígh Károlyné Horváth Anna 
Szegvár, Ady E. u. 22. (88 év), Ludányi Mi-
hály Pál Szegvár, Bem J. u. 2. (86 év), Tulipánt 
Andrásné Rácz Irén Mária Szegvár, Jaksa J. u. 
9. (85 év), Gila Márton Szegvár, Rozmaring u. 
29. (55 év), Nedelkovits Miklós Szegvár, Ká-
rász u. 12. (77 év), Olasz József Szegvár, Nefe-
lejcs u. 19. (80 év).

LAPZÁRTA
2013. szeptember 30. hétfő

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640

Megemlékezés
„Ha fejfád mellett ég a gyertya,  

látjuk benne arcod,
Odaföntről, messzeségből  

karod felénk nyújtod,
Vigyázol ránk most is, tudjuk,  

ugyanúgy mint régen.
Drága édesanyánk  

soha nem feledünk téged!”

Fájó szívvel emlékezünk
Piti Józsefné

halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja

Polgárőr és  
Rendőr hírek

Augusztusban a Szegvári Polgár-
őr Egyesület Polgárőrnapot tartott a 
Kórógy-tónál. A rendezvényen több 
polgárőr társunk kapott elismerő okle-
velet, és a leköszönő tagjaink munkáját 
emléklappal köszönte meg a vezetőség. 
A támogatók hozzájárulását egy szerény 
vacsorával próbáltuk viszonozni amel-
lett az áldozatos munka mellett, melyet 
kollégáim végeznek.

Szeptember a betakarítás hava, sajnos 
nem csak a gazdák takarítják be termé-
nyeiket, sok esetben illetéktelen sze-
mélyek is élvezik más áldozatos mun-
kájának gyümölcsét. Ezt elkerülendő, 
kérem a gazdákat, földtulajdonosokat, 
hogy ha ismeretleneket látnak a föld-
utakon, vagy olyan személyt, akiről 
tudják, hogy nincs ott birtoka, szóljanak 
a rendőröknek vagy a polgárőrség bár-
mely tagjának. Szeretnénk megelőzni a 
terménylopásokat. Sokan már téliesítik a 
birtokaikat, mindenkit kérek, hogy érté-
keit vigye haza jól őrizhető lakott helyre, 
és ott tárolja.

Közlekedés szempontjából települé-
sünk egyre kaotikusabb képet mutat a 
csatornázást végző munkások igyekeze-
te ellenére. Sajnos ha beköszönt az esős 
évszak, utjaink, utcáink a felhordott föld 
miatt egyre sárosabbak, csúszósabbak 
lesznek. Kérem a közlekedőket figyel-
jünk egymásra! Annál is inkább, mert 
megkezdődött az iskola, és rengeteg 
gyerek közlekedik önállóan a faluban. 
Itt hívnám fel a szülők figyelmét a lát-
hatósági eszközök használatának elő-
nyeire. Amelyik gyerek fényvisszaverő 
matricát, karszalagot, pántot, övet vagy 
mellényt használ, a közlekedő autósok 
sokkal messzebbről észreveszik, így na-
gyobb biztonságban van. Kérem a szü-
lőket ellenőrizék gyermekük (és saját) 
kerékpárjuk felszereltségét, mert a kö-
telező felszerelések hiányát a rendőrök 
szankcionálják. 

Ugyanez vonatkozik a kerékpárút 
használatára. A meglévő szakaszon a ke-
rékpárút használata kötelező. Aki nem a 
kerékpárúton közlekedik kerékpárjával 
szintén büntethető.

B. S.



3. oldal2013. szeptember

KITÜNTETÉSEK – 2013. augusztus 20.
Szegvár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete 2013. évben a 
„Szegvár Díszpolgára” kitüntetést – a 
falunapi rendezvénysorozaton belül – 
Huszka Mihálynak ítélte oda a követke-
ző indokok alapján:

 
Huszka Mihály 1933-ban született 

Csongrádon. Egy éves korától kezdő-
dően Szegváron nevelkedett. Gyermek 
és ifjúkorát településünkön töltötte.

1950-ben ismerkedett meg a súly-
emeléssel. Szegvárról egy alkalommal 
Budapestre ment egy jó ismerőséhez 
látogatóba, és ekkor egy kb.: 70 kg-os 
csillekerék emelgetésével kezdte súly-
emlő pályafutását. 1951-ben a tanulmá-
nyai miatt felköltözött Budapestre. A 
tanulás melletti folyamatos, szorgalmas 
edzéseknek köszönhetően 1952-ben 
már junior magyar bajnokságot nyert és 
magyar rekordot írtak a neve mellé. 

1957-ben a kemény edzésmunkának 
köszönhetően a magyar válogatott tag-
ja lett. 1957-1965 közt minden évben 
megszerezte a bajnoki címet, számtalan 
rekordot tartott. 1959-ben világbajnoki 
kilencedik helyezett volt. 

1960-ban Rómában az olimpián köny-
nyűsúlyú kategóriában hatodik helye-
zést ért el. 

1963-ban Budapesten a Világbajnok-
ságon a verseny utáni mérlegelés alap-
ján ezüst érmes lett váltósúlyban. 

1963-ban Stockholmban a Világbaj-
nokságon szintén második lett.

1964-ben a Tokióban az olimpián ha-
todik helyezést ért el.

1965-ben az abszolút ranglistán a má-
sodik volt.

1965-1967 közt Bécsben edzősködött. 
1967-ben jutott ki az Amerikai Egye-

sült Államokba, de a nemzeti színekben 
nem indulhatott, mivel az amerikai ál-
lampolgárságot a törvények alapján öt 
év után kaphatta csak meg. Ameriká-
ban az 1993-évi nyugdíjba vonulásáig 
edzőként számos jó nevű versenyzőt 
nevelt és számtalan nemzetközi sikert 
ért el. 

Versenyzőként 1976-tól indul a 
Masters bajnokságokon. Huszonöt 

nemzeti és tizenöt Világbajnoki érmet 
nyert az Amerikai Egyesült Államok 
színeiben. Mint amerikai, elnyerte az 
évszázad legjobb amerikai masters 
súlyemelője címet a Grand Masters-t. 

Lényegében soha nem hagyta abba a 
súlyemelést. Nyugdíjba vonulása óta is-
mételten magyar színekben versenyez, 
és a világbajnokságokon és masters 
játékokon Magyarországnak szerzi az 
aranyérmeket. Feleségével visszatele-
pedett hazánkba, Oroszlányban élnek. 

Szegvárhoz egész életében hű maradt. 
Rendszeresen visszajár településünkre, 
így volt szerencsénk megismerni. Élete, 
szerénysége példaértékű. Bebizonyítot-
ta, hogy kitartással, szorgalmas mun-
kával folyamatos sikereket lehet elérni 
egy életen át.

A község lakossága tisztelettel követ-
te és követi Huszka Mihály életútját, 
aki példaképül szolgál a felnövekvő 
nemzedékek számára.

Elsőként mondott igent a szegvári 
olimpikonok emléktábla avató ünnepsé-
gen való részételre. Azóta – közremű-
ködésével – a Forray Máté Általános 
Iskolában is sor került egy emléktábla 
avatásra, így nem csak az idősebb kor-
osztály, hanem a fiatalabb nemzedék 
előtt is ismertté és példaképpé vált élete. 

Huszka Mihály köztiszteletben álló 
személy, aki kiemelkedő munkájával, 
egész életművével olyan elismerést 
szerzett mind országosan, mind pedig 
nemzetközi szinten, mely hozzájárult a 
nagyközség hírnevének öregbítéséhez. 

Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2013. évben a 
„Szegvárért Emlékérem” kitüntetést – 
a falunapi rendezvénysorozaton belül 
– Puskásné Halál Ágnesnek ítélte oda a 
következő indokok alapján:

Puskásné Halál Ágnes Szentesen 
született 1973. április 25-én. Házas, két 
kiskorú gyermek édesanyja.

Általános Iskolai tanulmányait Szeg-
váron végezte el.

Szegeden Szakközépiskolában álta-

lános ápoló, asszisztensi végzettséget 
szerzett.

1995-ben szerezte első diplomáját a 
Szentgyörgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem főiskolai kar általános szo-
ciális munkás szakán, majd 2002-ben 
az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán egyetemi 
szintű szociális munkás végzettséget 
szerzett.

1996-tól dolgozik Szentes Város 
Gondozási Központjában: előbb mint 
klubvezető, intézményvezető helyettes, 
2006. szeptembere óta az intézmény 
vezetője.

Munkaköréből, hivatásából adódóan 
kapcsolatba került a szegvári emberek-
kel, akiknek mindig önzetlenül, lelkiis-
meretesen segített megoldani a problé-
májukat.

Folyamatosan közvetíti Szentes Város 
Gondozási Központja és a város más 
szociális intézményei szolgáltatásait, 
amelyeket a városon kívül élő lakosok 
is igénybe vehetnek. 

Szívügyének tekinti a Szegvári em-
berek bevonását a közéletbe. Ő maga 
is képviselő volt 2 választási cikluson 
keresztül. A Szociális Segélyezési és 
Egészségügyi Bizottság elnökeként te-
vékenykedett.  

A 2004-ben alakult Szegváriak 
Szegvárért Közösségfejlesztők Egye-
sületének vezetője volt hosszú éveken 
át: nevéhez fűződik közösségfejlesz-
tő mozgalom kiépítése, fejlesztése, a 
szomszédsági vetélkedők, főzőverse-
nyek szervezése, lebonyolítása.

A településen munkálkodó szociális 
ellátással foglalkozó civil szervezeteket 
folyamatosan segíti, támogatja. Holland 
kapcsolatai révén számos gyógyászati 
segédeszköz, mozgáskorlátozottak köz-
lekedését biztosító eszköz került a szeg-
vári emberekhez.

Mind hivatását, mind a közösségi éle-
tet tekintve rendkívül gazdag értékek-
kel rendelkezik, amely példaként szol-
gál minden generáció számára.

A közösségért végzett munkája, em-
beri magatartása alapján érdemes a 
Szegvárért Emlékérem kitüntető címre. 
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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-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 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
szeptember 2-6.   8-12 óráig
szeptember 9-12. 14-18 óráig
szeptember 13. (péntek)   8-12 óráig
szeptember 16-20. 8-12 óráig
szeptemner 23-26. 14-18 óráig
szeptember 27. (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
szeptember 7-8. dr.Lehoczky János (30/945-3764)
szeptember 14-15. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
szeptember 21-22. dr. Kun Szabó István 
(30/568-8998)
szeptember 28-29. dr.Lehoczky János (30/945-3764)

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
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 telefonszámai:
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!
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

VÍZDÍJ FIZETÉS
2013. szeptember hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS

A Vízmű telephelyén:

2013. szeptember 9. (hétfő) 8.00 – 12.00
2013. szeptember 10. (kedd)  8.00 – 12.00  
 és 13.00 – 15.00 
2013. szeptember 11. (szerda) 8.00 – 12.00
2013. szeptember 12. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2013. szeptember 13. (péntek) 8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén 
(Régi Iskola):

2013. szeptember 16. (hétfő)  8.00 – 12.00
2013. szeptember 17. (kedd) 8.00– 12.00 
 és 13.00 – 15.00 
2013. szeptember 18. (szerda)  8.00– 12.00
2013. szeptember 19. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2013. szeptember 20. (péntek)  8.00 – 12.00
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40 éves a Szegvári Múzeum

A szegvári múzeumról 1973 szeptem-
berében a fenti cikkek jelentek meg a 
Csongrád Megyei Hírlapban. Nagy ese-
ménynek számított akkoriban, hogy egy 
kis faluban múzeumot avattak fel, hiszen 
az országban nem sok község dicseked-
hetett a múltat méltón szemléltető kiál-
lítóhellyel.

NYÁRI MÚZEUMI  
DÉLELŐTTÖK

Az idén nyáron négy alkalommal jöhet-
tek a szegvári iskolások múzeumi foglalko-
zásra.

Júliusban szappanöntés, augusztus hó-
napban parasztház és virágfüzér készítés, 
végül cserépfestés volt az órák témája. Va-
lószínűleg a pihenés és a nagy meleg mi-
att csökkent a résztvevők száma, de voltak 
diákok, akik szinte mind a négy alkalom-
mal készítettek valamit. Egy-egy foglal-
kozás díja 200 Ft/fő volt, melyért cserébe 
vetítést láthattak a témához kapcsolódva, 
megnézhették a múzeumot és elkészíthet-
ték hazavihető művüket. Mosolygós arcok, 
sok beszélgetés és nyári élménybeszámolók 
tarkították az órákat. Az egyik órán Svéd-
országból érkezett egy szegvári származá-
sú hölgy kisfia, aki még birkózott a magyar 
nyelvvel, de a foglalkozás végére egészen 
bátran szólt hozzá a témához és társaihoz 
is.

Augusztusban a Katolikus Körben meg-
rendezett nyári tábor résztvevői is elláto-
gattak a múzeumba egy akadályverseny 
keretében. Közel 80 fő vett részt a nyolc 
helyszínen, melyeken különböző feladato-
kat kellett megoldani. A múzeumban Szent 
István korabeli aláírását és Szent Imre jel-
képét, a liliomot, domborítással vázolták 
fel egy kitűzőbe. Élvezettel, aprólékosan 
rajzolták meg a mintákat, majd tűvel rögzí-
tettük a ruhájukra, vagy a táskájuk fülére a 
kész munkákat.

Az alábbiakban néhány pillanatképet 
adok közre, melyek az órákon és a táborban 
készültek.

Purgel Nóra
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Újra használhatják a 
gyerekek a szentesi 

gyógyfürdőt
A tisztiorvosi szolgálat a jogszabá-

lyi előírások miatt tavaly ősszel tiltot-
ta meg, hogy 14 évesnél fiatalabbak 
orvosi beutaló nélkül használhassák 
a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórházhoz tartozó gyógyfürdőt – em-
lékeztetett az előzményekre sajtótájé-
koztatóján a politikus.

A szentesiek körében azonban nagy 
igény mutatkozott arra, hogy a családok 
együtt használhassák a fürdőt, illetve, 
hogy újraindulhasson az úszásoktatás. 
Az érintett szervek együttműködésé-
vel sikerült megoldást találni – közölte 
Farkas Sándor országgyűlési képvi-
selő. A kórház kivonta a fürdő udvari 
medencéjét az egészségügyi ellátásból, 
a vízkeverés módját pedig megváltoz-
tatta. A medencébe továbbra is kerül 
termálvíz, ugyanakkor a hozzá kevert 
hideg vízzel együtt már a jogszabályi 
előírások alapján nem minősül gyógy-
víznek, így gyerekek is fürödhetnek 
benne.

Kéthetente bakterológiai vizsgálatot 
végeznek

Kalmár Mihály, a kórház főigazgató-
ja elmondta, a fürdő medencéit minden 
este leeresztik és kitakarítják, kéthe-
tente pedig bakteriológiai vizsgálatot 
végeznek, így garantálva a megfelelő 
vízminőséget. Az egészségügyi intéz-
mény egyeztet a város iskoláival arról, 
hogy miként szeretnék igénybe venni 
úszásoktatásra a fürdőt – tette hozzá. 

(MTI – fidesz.hu)

„A legvégén nem az fog 
számítani, hogy mennyi év 
volt életedben, hanem, hogy 
mennyi élet volt éveidben.” 

(Abraham Lincoln)

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, 
a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottsága az idén is augusz-
tus 20-án szervezte meg a falunapi ren-
dezvényt a sportpályán.

Már 16-án elkezdődött a Lukács 
István Emlékverseny a tekepályán 
(amely négy napos program volt). Az 
ország több településéről érkeztek 
hozzánk csapatok 100 fővel. Itt vol-
tak Szerbiából, Torontálvásárhelyről, 
Törökszentmiklósról, Szegedről, 
Szankról, Gyuláról, Mezőtúrról, Hódme-
zővásárhelyről és Szegvárról. Köszönjük 
Zsibók Zoltán, Berkecz Miklós, Szabics 
Krisztián szervező munkáját.

Augusztus 19-án este diszkót szervez-
tünk a sportpályán. A DJ. Baiszy és DJ 
Kalmen volt.

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

lyás labdarúgó mérkőzések Bihari László 
és Szűcs László vezetésével. Sok csapat 
nevezett be a versenyre.

Ezzel egyidejűleg futóversenyt is hir-
dettünk felnőtt, ifjúsági és gyermek kate-
góriában Erdei Sándor szervezésével. Itt 
is sokan vettek részt.

A Piactéren került sor a sakkversenyre 
is Holozsai Albert szervezésével. Kutya-
suli bemutató volt az edzőpályán Farkas 
Zoltán vezetésével.

Köszönjük mindannyiuk munkáját.
Több csapat jelentkezett a főzőverseny-

re, finomabbnál finomabb ételek készül-
tek. Az erdélyi vendégek is részt vettek és 
megnyerték a töltött káposzta elkészítésé-
vel a versenyt. A gyermekeket a Beleva-
ló Klub tagjai arcfestésre várták Huszka 
Anita vezetésével. A Mindszenti Íjászok 
Baráti Köre is várta az íjászatot kedvelő 
és szerető embereket.

Csatordai Endre és társai Paintballra 
hívták az érdeklődőket a sportpályára, so-
kan éltek ezzel a lehetőséggel. 

Köszönjük valamennyiük segítségét.
10.00 órától a Szélmalomban szőtte-

sekből, rongyszőnyegekből nyílt kiállítás. 
Köszönjük Menyhárt Józsefné és Nagy 
Sándorné munkáját.

Szegvári Ízek Fesztiválja  
(FALUNAP) összegzése

10-12 óráig amatőr lovas bemutatóra 
került sor a sportpálya melletti területen, 
majd délután 14 órától hagyományőrző 
lovas és lovas kocsi felvonulás vette kez-
detét. Szegvár főutcáján vonultak végig 
a néptáncosokkal együtt. Nagyon sokan 
vettek részt lovasok, hajtók ezen a délutá-
non. Köszönjük Pölös Attila, Magyar Pál, 
Kovács Béla, Bihari Mátyás és a Szente-
si Lovas Klub tagjainak segítő, szervező 
munkáját, valamint a Szentesi Rendőrka-
pitányság szolgálattevőinek a fölvezetést. 
Nagyon szép volt ez a program.

14.15 órakor Ágoston Anita lépett a 
színpadra egy remek mulatós műsorral. 
Köszönet érte! 

Ingyenes vércukor és vérnyomásmé-
rést szervezett Határné Bottyán Erika és 
Pitiné Szabó Éva védőnő. Sokan éltek a 
lehetőséggel. Köszönjük!

Ugyanebben az időpontban került sor 
a már hagyománynak számító Szegvár-
Mindszent öregfiúk focimérkőzésre. 
Mindszent győzött 4:2-re. Köszönjük 
Buda Attila szervező munkáját. 

A Kelet Lányai Hastánc Egyesület tag-
jai is felléptek a színpadon. Köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat. Külön 
köszönjük Gyovainé Rácz Éva segítségét.

Szintén 15.00 órától kezdődött a kür-
tős kalácssütés, melyet a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületének tagjai készítettek 
Arany Lajosné vezetésével. Köszönet 
érte.

Az idén a Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjai nem sütöttek fánkot be-
tegség miatt, de néhányan ott ültek a né-
zők soraiban és figyelemmel kísérték a 
műsort.

A szentesi Kiss Bálint Református Ál-
talános Iskola ugrókötél klubjának be-
mutatója is kiválóan sikerült. Köszönjük, 
hogy itt voltak velünk. Külön köszönjük 
Mihályné Gitta tanárnő szervezését.

A szentesi 3 CS+N favágók is remek be-
mutatót tartottak. Nagyon örültünk, hogy 
Szegváron is bemutatkoztak. Köszönjük 
Csapi László szervező munkáját, vala-
mint Piti Tibor fa adományát.

Nótadélutánra hívta a közönséget a 
Bazsa Mári Népdalkör Gila László és a 
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Magyar Nóta Klub ifj. Ternai József veze-
tésével. A gyönyörű nótákkal és népdal-
okkal elbűvölték a közönséget. Köszönet 
érte!

A Honkyokushin karate csoport tag-
jaitól látványos karate mozdulatokat és 
Nippon Zengót láthattunk a sportpályán. 
Közel 80 fiatal mutatkozott be. Köszönjük 
Erdei Sándor és Vastag Ferenc felkészítő 
munkáját.

A szegvári katolikus közösség tagjai 
pantomim műsort adtak elő Ébredés cím-
mel Gémes Anita szervezésében. Köszön-
jük. 

Az ünnepi műsor este 18 órakor kez-
dődött. Beszédet mondott Gémes Lász-
ló polgármester úr, majd az új kenyeret 
Zsadányi József plébános úr szentelte 
meg. Köszöntötte a nézőket Farkas Sán-
dor országgyűlési képviselő úr is. Kispál 
Rita Gabriella és Vígh János Márk gyö-
nyörű dalokat énekelt. Gyömbér Ferencné 
jegyzőasszony és a polgármester úr ki-
tüntetéseket adott át. Az idén díszpolgári 
címet kapott Huszka Mihály súlyemelő 
olimpikon, Szegvárért Emlékéremben 
részesült Puskásné Halál Ágnes. Szívből 
gratulálunk mindkettőjüknek. 

Az ünnepségen részt vettek a nálunk 
vendégeskedő erdélyi barátaink is. Krall 
László megköszönte a meghívást.

Köszönjük a szervezők, közreműködők 
munkáját.

A Dobbantó Néptáncegyüttes és a 
Szötyke csoport szép műsort adott. A kö-
zel 50 táncos fergetegesen táncolt a szín-
padon. Köszönjük a táncosoknak a fellé-
pést, valamint Magyar Imrének, Magyar 
Imrénének és Magyar Nórának a felkészí-
tést. 

Este 19.15 órakor az erdélyi vendégek 
szép énekkel, zenével, tánccal kedvesked-
tek a közönségnek. Köszönet érte. Örü-
lünk, hogy velünk voltak.

A Szegvár színei fotóverseny ered-
ményhirdetésére is sor került ezen az 
estén. Köszönjük a zsűri, Dr. Zbigniew 
Gluszczak, Rácz Attila és Magyar Antal 
fotósok, valamint Pólya Sándor munkáját.

Az idén is bemutatta tánc tudományát 
Bánfi Richárd. Nagy tapssal köszönte 
meg a közönség. Köszönjük Richárd!

Az egész nap folyamán közreműködők, 
segítők, a közel 600 fő vacsoráztatását a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete vezé-
nyelte le Arany Lajosné irányításával. 

Köszönjük a munkájukat. 
A finom gulyást Szécsényi György főz-

te a gulyáságyúban. A hozzávalók előké-
szítését a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
vállalták. A sok-sok kenyeret a Hunor 
COOP ajánlotta fel. Köszönet érte.

A Gyenes KFT itallal, frissen sültekkel 
kedveskedett. Köszönet érte.

Az ajándéksorsoláson sok-sok nye-
remény talált gazdára. Köszönjük 
Kerekesné Bovatsek Ágnes, Kosztolányi 
Sándorné és Korbelné Szőke Mária tom-
bolaárusok segítő munkáját, valamint 
Váczi Csaba felajánlását.

A tűzijáték az idén a Gyenes KFT fel-
ajánlásával valósulhatott meg. Gyönyörű 
volt az egész. Köszönjük.

Ezután az Alibi együttes szórakoztatta 
a közönséget. Sokan táncoltak az ismert 
dallamokra. Köszönjük, hogy elvállalták 
a zenélést. 

Az eső ellenére a buli folytatódott a 
sátorban hajnali fél 3-ig Gajda Gergő, 
Kószó Norbert diszkósok jó zenéivel. Kö-
szönjük fiúk!

Az egész nap folyamán kb. 2000 ember 
látogatott ki a sportpályára. Öröm volt 
nézni az emberáradatot.

Sok elszármazott megfordult ezen a 
rendezvényen. 

Ezen a napon sokan kipróbálhatták a 
kisvonatozást a Kendergyár területén. 
Köszönjük az önkéntes fiatalok segítsé-
gét. Nagy élményben volt része annak, 
aki felült a vonatra. 

Az egész napos hangosításról Hegyi 
László gondoskodott, a programokról fel-
vételt a Kurca TV készített. 

A színpadi dekorációt Huszka Anita és 
Szűcsné Ábrahám Mária állította össze. 
Köszönet érte!

A gyerekek szórakozását Vidámpark 
biztosította, a kirakodók játékkal, édes-
séggel várták az arra látogatókat. 

Köszönjük a Polgármester úr, a Jegyző-
asszony, a Hivatal dolgozói, a Polgármes-
teri Kabinet, a Falufejlesztő KFT, a köz-
munkások, a sportkör, a helyi rendőrök, a 
polgárőrség, a vadászok, a segítők, a civil 
szervezetek aktív munkáját.

Örülünk, hogy velünk tartottak. Talál-
kozunk jövőre ugyanitt.

Köszönettel: Lukács Istvánné,  
főszervező

Könyvtári hírek
A nyári szünet utolsó keddi napján lel-

kes kis csapat vett részt a játékos nyárzáró 
vetélkedőn. Jó hangulatban, vidáman ért 
véget a nyári foglalkozások sorozata.

Szeptember 30.
A Magyar Népmese Napjára szervezett 

mesevetélkedőre szeptember 15-ig lehet 
jelentkezni. 3., 4., 5., 6. osztályos gyere-
kek négy fős csoportjait várjuk. Gárdo-
nyi Géza meséiből kell 4 ajánlott mesét 
elolvasni, majd játékos vetélkedőn számot 
adni az olvasottakról. 

Október 8-13. Országos Könyvtári Na-
pok

Az idén is bekapcsolódunk az országos 
őszi könyvtári programokra. A család, a 
baráti kapcsolatok, az egymás, elsősorban 
az idősek segítése, a lakóhelyünk múltjá-
nak megismerése lesz a téma a hét rendez-
vényein.

Programok
- Együtt a család
- Játékos foglalkozás a jó barátságról, 

óvodásoknak
- Beszélgetés az idős korról, versek, mű-

alkotások megtekintésével, alsó tagozato-
sokkal

- Rajzkészítés: Segítség az idős embe-
reknek címmel. Az elkészült alkotásokból 
kiállítás.

- Receptcsere az olvasók között
- Október 13-án vasárnap helyismereti 

vetélkedő Szegvárról családok, közösség, 
civil szervezetek 5-10 fő csapatának rész-
vételével.

Szeretettel várunk mindenkit a könyv-
tárba és rendezvényeinkre.

Könyvtárosok

Helyesbítés, 
név kiigazítás!

„Nagymama nap a Katolikus Körben 
június 25-én” című írásomban megjelölt 
neveket részlegesen, hiányosan említet-
tem. Emiatt ezúton elnézést kérek Piti 
Magdolnától, Kirschner Marikától, Nagy 
Mihálynétól.

Utólagos helyesbítésem elfogadását kér-
ve, köszönöm megértésüket.

(BM), egyik ötszörös dédmama
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100. SZÜLETÉSNAP

A minap a szomszédokkal beszélgetve felme-
rült egy kérdés bennünk? Ki a legidősebb Szeg-
váron? Találgattunk, találgattunk, mondtunk 
egyre idősebb férfiakat, nőket, mire eszembe ju-
tott a nagybátyám. Igaz Ő nem itt lakik, de szívé-
ben mindig is szegvári maradt bárhol járt, bárhol 
is élt. Neki is feleségének is nagyon-nagyon ked-
ves a mi templomunk, hiszen ott kötötték össze 
életüket több mint 70 évvel ezelőtt. Mindig nagy 
ünnep volt számukra, ha eljöhettek haza, és azt 
mindig úgy tették, hogy előbb a templomba men-
tek. Amíg erejük engedte a búcsúra minden évben 
hazalátogattak. Már bizony koruk, és gyengülő 
lábuk ezt nem teszi lehetővé, de várják a beszá-
molót, a híreket, az eseményeket Szegvárról. 

Most Szegvár kaphat egy szép hírt, egy szép 
eseményről. Bizony nem csak a házasságkötésük 
évfordulója magas szám, hanem Bárány István 
születésnapja is: 100 éves lett augusztus 20-án. 
Szarvason, szerény otthonukban megjelentek 
gyermekeik, unokáik, dédunokáik, és bizony már 
ükunokájuk is meglátogatta őket. 

Pista bácsi nagyon hűséges olvasója a Szegvári 
Naplónak. Nem telik el hónap, hogy ne bogarász-
ná át az újság minden sorát többször is, hogy újból 
itt lehessen – legalább lélekben – Szegváron. Na-
gyon nagy kérése a szerkesztőkhöz, hogy: „írjá-
tok már nagyobb betűkkel azt az újságot, hogy mi 
öregek is eltudjuk olvasni”!

Tehát az írók és olvasók nevében gratulálok, és 
boldog születésnapot kívánok mindannyiunk ne-
vében – utólag – szeretettel. 

PM

MÁRIALÉGIÓSOK TALÁLKOZÓJA  
SZEGVÁRON

A Katolikus Körben aug. 17-én, szombaton dél-
előtt kedves, mosolygós arcú, főleg idősebb höl-
gyek üdvözölték egymást, amikor éppen belép-
tem, mások szorgoskodtak a süteményes tányérok 
fölött. Így kezdődött számomra ez a találkozás 
vidékről is idelátogató Mária Légiós tagokkal. Mi 
is ez a Légió?

Püspök Úr által engedélyezett több mint 20 éve 
működő imacsoport, mely tettekben is jeleskedik. 
Központi, könyvben meghatározott időpontban 
a tisztségviselők havonta találkoznak Szegeden, 
közös imán túl megbeszélik beszámolókon ke-
resztül a végzett munkát, illetve további teen-
dőiket az emberek lelkigondozása érdekében, 
figyelembe véve a lelkivezető által javasoltakat. 
A tetteket mindig a háttér-imádkozás segíti, tá-
mogatja.

Ilyen imacsoport Szeged-Csanádi Egy-házme-
gye területén 69 Praesidium (csoport) működik. 
Ezek 6 Curiára (kisebb területre, városra) van 
felosztva. Mi Szenteshez tartozunk, úgy, mint: 
Mindszent, Mártély is.

A települések imacsoportjainak tiszt-ségviselői 
szintén havonta találkoznak a megyei összejöve-
tel szerint, de működésük óta (több mint 10 éve) 
3-4 évenként tagjaikkal háttérimádkozókkal 
együtt meglátogatják egymást, hogy ismerke-
dés és további munkájukban megerősödést, in-
formálódást kapjanak, a mindenkor jelenlévő 
lelkivezetői tanácsok révén, papi áldással kapott 
kegyelmek segítségével. 

Ilyen találkozó volt a 12 év alatt második Szeg-
váron aug. 17-én 9 órától. Megjelent: Mindszent, 
Szentes képviselői, tagjai szegváriakkal együtt 25 
fő. Dr. Perlaki György plébános a Comitium (Sze-
ged és Curia Szentes) lelkivezetője, és Zsadányi 
József helyi plébános úr papi áldásával erősítette 
meg a jelenlévőket, miután lelkiolvasmányt, és 
biztató szavaikat meghallgattuk. Minden össze-
jövetel papi áldással – így most is – fejeződött be.

Végül a hivatalos imanap szeretetvendégség-
gel zárult, amit kedves személyes beszélgetéssel, 
egymást örömmel körülvéve töltöttünk együtt.

Azt sok finomabbnál finomabb süteményt vé-
gig sem lehetett kóstolni, amit a szorgos, ügyes 
kezű asszonyok szeretettel összehoztak ide.

Minden jelenlévő örömmel, szívesen volt ott, 
nagyon fegyelmezett, de ugyanakkor mély imád-
sággal, és sok lelki-haszonnal távoztunk. 

Köszönjük a kedves naponta hűséggel imád-
kozóknak, hogy ők segítik min-dennapjainkat 
háttér imáikkal, beteg-látogatásaikkal, és egyéb 
segítségeikkel egyházközségeink munkáját.

Ha valaki szívesen kapcsolná egyéni imáit a 
közösséghez, bátorítanám, hogy minél előbb je-
lentkezzen ebbe a kedves csoportba, hogy a Szűz 
Anya szeretetét továbbítva, együtt imádkozva kö-
zösségükbe tartozzon. 

Nagyon hasznos, hogy mindig lelkivezető se-
gítségét igénybevéve zajlanak a találkozók, és 
sok hasznos segítséget kaphatnak a jelenlévők, 
de az otthon maradottak is, hiszen mindenkit 
tájékoztatnak a következő ima-összejövetel al-
kalmából. Mi is sokat köszönhetünk a szegvári 
Légiós csoport tagjainak, amit itt is szeretnénk 
megköszönni, hiszen imádkoznak nem csak papi 
és szerzetesi hivatásokért, de családjainkért, hit-
tanosainkért, betegeinkért, minden szükségünk 
megoldásáért. Isten áldja és segítse további imái-
kat, munkájukat, és a lelkivezetőket. 

(M Kné adatközlése nyomán – PM)

BESZÁMOLÓ EGY KARITÁSZ PROG-
RAMRÓL

Ez év tavaszán a Szegvári 
Karitász Csoport pályáza-
tot nyújtott be az Egyház-
megyei Karitászhoz „Tedd 
és edd – befőzés közösen” 
címmel. A program célja ne-
héz körülmények között élő 
családjainkkal közösen dol-
gozni befőzésben, lekvárok 
és savanyúságok, lecsó elké-

szítésében. A család apraja-nagyja tanulja meg, 
hogyan mentsük el a nyár kincseit a téli ínséges 
napokra. Célunk már gyermekkortól megtanítani 
a gondoskodást a jövőről, átadni tapasztalatain-
kat, takarékoskodni a természetadta kincsekkel. 
Tudjuk milyen jó érzés belépni egy eltett gyümöl-
csökkel, zöldségekkel teli kamrába, amely köny-
nyíti a napi főzés gondját.

Lépten-nyomon hallhatunk a gyümölcsök, zöld-
ségfélék szerepéről az egészséges táplálkozásban. 
Gazdag vitamin-, ásványisó, gyümölcscukor tartal-
muk főleg a betegek és gyermekek, de mindannyi-
unk számára elengedhetetlen az egészséges táplálko-
zásához. Reggelire, uzsonnára, vacsorára egy-egy 
szelet lekváros kenyér, néhány szem befőtt vagy 
éppen savanyúság egészséges hatást gyakorol az 
emésztésre úgy a gyermekeknél, mint a felnőtteknél.
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A cikk elkészültéig 3 alkalommal gyűltünk 
össze a Katolikus Körben, ahol először szilva-
befőttet készítettünk, majd lekvárt főztünk és 
augusztus 22-én lecsót tettünk el. (Egyházköz-
ségünk német vendégei el is álmélkodtak azon, 
milyen nagy munkát vállaltunk.) Eddig összesen 
70 üveg befőtt készült, 30 üveg lekvár és 31 üveg 
lecsó. Egy-egy alkalomra 4-5 rászoruló családot 
hívunk meg, ahol 3-4 Karitász-munkatárs segít-
ségével folyt a szorgos munka. 

A Megyei Karitásztól kapott pénzbeni támo-
gatás mellett a helyi Karitász Csoport is hozzájá-
rul a program végrehajtásához úgy anyagiakkal, 
mint a Karitász aktivisták munkájával. Hála Is-
tennek vannak jó lelkű támogatók is, akik segítik 
munkánkat – a programhoz eddig kaptunk kb. 80 
kg szilvát, közel 30 kg paprikát és paradicsomot. 
Isten áldja meg Őket érte.

Folyamatban van az őszibarack beszerzése. 
Ennek eltevése a következő feladat, de tervezünk 
még savanyúság készítést és a hagyományos szil-
valekvár főzést üstben.

Isten segítségét kérjük a program sikeréhez!
Szabó Judit

NYÁRI TÁBOR 15. ÉVE

Augusztus 6-9-ig idén is örömmel volt együtt 
a kis csapat a Katolikus Körben. Szegváron igen 
gazdag nyári program várta a gyerekeket már az 
iskolai tanév végétől egészen augusztusig bezáró-
lag. Sokféle elfoglaltságot találtak a horgász-tá-
bortól, az alkotó-táborig, az egyéb kis és nagyobb 
kirándulásig. 

Mi eredetileg a hittanos gyermekek részére 
kezdtünk el minden nyáron tábort, vagy kirándu-
lást, vagy mindkettőt szervezni. Immáron 15 éve 
van kézműves foglal¬kozással egybekötött egész 
napos elfog¬laltság: játék, akadályverseny, hogy 
hasznosan töltsék el a szabadidőt a kis lurkók a 
nyár közepén is.

Évek óta, 60-80-100 gyermek jön el, és már 
nem csak a hittanosok, nem csak a Szegváron 

élők, hanem vidéki, sőt külföldön élők is. Idén 70 
gyermek, és 20-25 segítő, ill. foglalkozás vezető 
vett részt ezeken a szép meleg nyári napokon tá-
borunkban.

Az első napon az udvaron egy szent-misé-
vel kezdtük, ahol gyertyát gyújtottunk azokért, 
akik már nem lehettek velünk (Tégla Katalin, 
Rozgonyi Pál…) a nagyobbak dramatizációjában 
megjelent előttünk az evangélium. Atya köszön-
tötte a megjelenteket, és szép útravalót adott a to-
vábbi napokra, s elkezdődött a közös foglalkozás, 
játék. Volt: nemezelés, játékvarrás, karkötő-mak-
ramézás, papírfigurák, virágok, bohóc készítése, 
de volt még gyöngyfűzés, vágás, ragasztás külön-
böző díszeknek. Idén először volt szalmafonónk, 
akivel tutajokat, hajókat, különféle fonásokat ké-
szítettek. Agyagos, gipszkiöntés, festés, szőnyeg-
szövés, ping-pongozás, egyéb játék. A 3. napon 
volt az akadályverseny, melyen megismerték a 
templomunkban lévő szobrokat, illetve a szentje-
ink életét. Sok jópofa akadályt legyőzve verseng-
tek a csapatok. A 4. nap örömmel vettek részt ki-
csik-nagyok egyaránt a lovas kocsikázáson.

Soha ilyen sok kicsi óvodás, vagy ennél kisebb 
korú gyermek nem volt még, mint most. Szemmel 
láthatóan jól érezték magukat.

Istennek legyen hála, mindenkinek rövid volt a 
hét, szívesen folytattuk volna még…

Mi felnőttek, szervezők, hitoktatók hálásan kö-
szönjük meg ezúton is a sok kapott segítséget, me-
lyet szülők, nagyszülők, és más támogatók adtak. 
Így a paprikát, paradicsomot, a fagylaltot, a dinnyé-

ket, a gyümöl-csöket, (szilvát, almát), a süteménye-
ket, német vendégeinknek a játékokat, ceruzákat. 
Köszönjük az Óvoda dolgozóinak az ebédeket, az 
odaszállítást Zolinak, Krisztinek az ebédkiosztá-
sát. Nagyon sok örömet hozott, és köszönjük Bihari 
Nándoréknak a lovas kocsizást, Rácz Jánosnak a 
párkaput. Szülőknek, a Karitász és a Szeged-Csaná-
di Püspökség pénzbeli támogatását. Meg-köszönjük 
a kézműves foglalkozást vezetők munkáját, a hit-
oktatók szervezését, és vezetését, a fiatalok közre-
működését, az Atyának a jelenlétét, és mindenki 
munkáját, főleg a gyermekek részvételét, és rendes 
viselkedését. Nem szeretnénk senkit sem kihagyni. 
Mindenkit Áldjon meg és vezessen tovább életútján 
az Úr Isten, szeressen minket Szentlelkével, hogy 
jövőre is együtt lehessünk. 

(PM)
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Szeptember elsején szülők, gyermekek és ne-
velők imádságra jöttünk össze az Isten házába. 
Jöjj, Szentlélek Úr Isten éneket zengtük. Gyerme-
kek szavalatát halhattuk.

Miért is fordulunk az Úr felé? Azért mert Ő a 
Bölcsesség. Mert mi teremtmények a teremtőtől 
akarunk tanulni. Mert az Ő gazdagságából aka-
runk meríteni. Azért mert Ő az élet forrása és mi 
élni akarunk, nem csak egy-két évet-évtizedet, 
hanem örökké. Alázattal borulunk le előtted. 

Köszönjük a nyarat, a szünidőt, a játékot, a 
munkát, a szabadságot, a kikapcsolódást, a kirán-
dulásokat a pihenést, a töltekezést. Újult erővel 
látunk a munkához. Áraszd ki Szentlelkedet az 
új tanévre is. Teremtsen bennünk rendet, világos 
látást, hogy felismerjük akaratodat és azt meg is 
cselekedhessük. Nem az megy be a mennyek or-
szágába, aki azt mondja: Uram, uram, hanem az, 
aki megteszi akaratomat. Tisztítsd meg a szívün-
ket és add, hogy jót befogadjuk. 

Nemet mondunk a lustaságnak, a mulasz-
tásnak, kényelemnek, csúnya beszédnek, a ha-
zugságnak, a veszekedésnek, az irigységnek, az 
önzésnek, a szeretetlenségnek. 

Nemet mondunk a bűnnek! 
Kérjük egy szívvel lélekkel a hit ajándékát, 

az élő hit ajándékát. Add, hogy örömmel tudjuk 
végezni a munkánkat mi tanárok, tanítók és hit-
oktatók. 

Add, hogy be tudjunk fogadni téged a mi szí-
vünkbe. Hogy ne csak egy tantárgynak tekint-
sünk téged, hanem élő Személynek, jó Barátnak, 
aki velünk van, ismeri szükségleteinket.

Növeld bennünk a szeretetet az egymásra fi-
gyelés készségét, a segíteni akarást. Áraszd ki ke-
gyelmeidet tanárainkra, nevelőinkre, szüleinkre, 
fáradozásuk ne legyen hiábavaló, hanem testünk-
lelkünk javára váljék.

Megújítjuk jó elhatározásainkat és a te kezed-
be helyezzük életünket. Ígérjük: rád figyelünk, 
hallgatunk lelkiismeretünk szavára, éberek 
leszünk és kedvedben járunk, küzdünk a bűn 
ellen. Tanulunk a hittanórákra is, cselekedete-
inkben is megmutatjuk, hogy Hozzád tartozunk 
Jézusunk.

Zsadányi József

HÍREK –ESEMÉNYEK

Elkezdődött az iskolában tanítás és vele együtt 
a hitoktatás is elkezdődik. Tisztelettel kérnénk 
a kedves Szülőket, Nagyszülőket kísérjék figye-
lemmel gyermekeik hitre nevelését. 

Szeptember 9-től az esti szentmisék kezdési 
időpontja 18 óra!

Szeptember 14-én Szent Kereszt Felmagaszta-
lásának ünnepe, ezen az estén az ünnepi szentmi-
se 17 órakor kezdődik. 18 órakor hálaadó szent-
mise lesz osztálytalálkozó alkalmából.

Szeptember 15-én délután 16 órai kezdettel a 
Kórógyszentgyörgyi kápolna helyén álló kereszt-
nél lesz szentmise. Ezen a vasárnapon már este a 
templomban nem lesz szentmise.

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje szep-
tember 22-én 10 órakor kezdődik, ezen a vasárna-
pon fél 9-kor nem lesz szentmise. 

Október 1-jétől elkezdődik a rózsafüzér imád-
ság 17.25-kor. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a temetői szer-
tartás ez évben november 1-jén Mindenszentek 
ünnepén lesz megtartva, délelőtt az Újfaluban, 
délután az Öregfaluban.

Október hónap folyamán lehet jelenteni a sír-
szenteléseket a plébánián hivatalos időben.

(Rozgonyi Mária)
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Pálmonostorán 
táboroztunk

Felkerekedtünk kilencen egy hétvégét 
együtt tölteni Pálmonostorán. Az ifjúsági hit-
tanos csoport nem első alkalommal táborozott 
a nyári szünetben, hiszen néhány éve Bokro-
son „nyaraltunk”. Igaz, csak két-három napra 
jutottunk el most is, de ez a kis idő együtt segí-
tette a közösség összetartását, kiszakasztott a 
sürgő-forgó hétköznapokból. Nagyokat beszél-
gettünk, sokat nevettünk, finomakat főztünk-
sütöttünk. 

Elzarándokoltunk gyalogosan Petőfiszállás-
Szentkútra, ami kimerítő túra volt a nagy me-
legben. A testi-lelki pihenő a szép és hűvös 
templomban eltöltött elmélkedés volt. 

Köszönettel tartozunk Antal Péter gyógy-
szerész úrnak és kedves Feleségének, fárado-
zásaikért és nagy-nagy vendégszeretetükért, 
mellyel biztosították kirándulásunk központ-
ját, a hangulatos és békés tanyát. Ez a kedves 
hely többek között kis halastavakkal, jurtával, 
kemencével várt minket. 

Ha rövid időre utaztunk is el, gyakorolhat-
tuk az önzetlen szeretetet, a türelmet és az 

elfogadást, töltekezhettünk ebben a nyugodt 
környezetben. Mindannyiunk számára kelle-
mesen teltek a napok, ahol a közös imádságok, 
beszélgetések mellett sokat társasjátékoztunk, 
valamint az ebédet, reggelit, vacsorát is közö-
sen készítettük. Kipróbáltuk a kemencét és sü-
töttünk palacsintát is. 

Reméljük, hogy az idei tanévtől a továbbta-
nulókkal újra bővül a csoport és ők is szívesen 
bekapcsolódnak az ifjúsági hittanosok életébe, 
a kirándulásokba is.

Kovács Gabriella

Mit kell tudnunk?
Egy filozófus, aki végtelenül büszke volt 

nagy tudására, egyszer át akart menni a szé-
les folyón a túlsó partra. Csakhogy sehol a 
közelben, de a távolban sem volt semmi erre 
alkalmas dolog egy egyszerű halászcsónakon 
kívül. Ezért a filozófus odament a halászem-
berhez és arra kérte:

– Ember, vigyél át a folyón, busásan megju-
talmazlak ezért!

A halász szívesen eleget tett a kérésnek. Be-
ültette a filozófust a csónak végébe, és csen-
desen evezni kezdett. A filozófus azonban 
megunta a nagy csendet és faggatni kezdte a 
csónakost:

– Tudod-e, mennyi csillag van éjszaka az 
égen, és hogy az ember sorsát hogyan befo-
lyásolják?

– Nem tudom, uram – felelte a halász –, 
csak azt tudom, hogy a csillagok szépek. Cso-
dálom is bennük Isten nagyságát, aki alkotta 
őket. De még azt is tudom, hogy a csillagok 
nem tehetnek mást, mint amit Isten rendelt a 
számukra, hogy tegyenek.

– Akkor te nem tudsz semmit – állapította 
meg a filozófus –, és ezzel életed negyed ré-
szét elvesztetted!

A csónak szép csendesen úszott tovább. A 
filozófus nemsokára újabb kérdést tett fel a 
halásznak:

– Hát azt tudod-e, hogy királyaink mikor 
uralkodtak, és mi mindent tettek a nép érde-
kében?

– Sajnos, uram, azt sem tudom – hangzott 
a felelet, de nem is akarom tudni. A királyok 
jönnek és mennek, Isten azonban örök, és Ő jó 
hozzám. Segít és kegyelmez nekem.

– Ha a történelmet nem ismered – felelte a 
filozófus –, életed második negyedét is elvesz-
tetted.

Kisvártatva ezt kérdezte a filozófus:
– Mit tudsz az Istenről? Ki Ő, hol van, és 

hogyan lehet Őt megismerni?
– Nem tudom, uram – felelte a halász. – 

Csak azt tudom, hogy van, hogy itt van mel-
lettem. Érzem, szeret engem. És ez elég ne-
kem.

– Ostoba vagy – ítélkezett a filozófus. – Éle-
ted harmadik negyedét is elvesztetted.

A halász nem szólt semmit. Csak figyelte a 
vizet, amely egyre nagyobb hullámokat vert a 
csónak körül. Kis idő múlva megszólalt:

– Uram, mindjárt kitör a vihar. Tudsz-e úsz-
ni?

– Jaj, nem tudok, dehogy is tudok – jajve-
székelt a filozófus.

– Látod, ez nagy baj – válaszolta csendesen 
a halász. – Könnyen meglehet, hogy akkor 
egész életedet elveszíted.

(Idézet Csanád Béla (szerk.): A bölcsesség 
iskolája c. könyvéből)

Reményik Sándor: 

Templom és iskola 

Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá. 
De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná. 
Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul. 
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?! 
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron, 
S hűtöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

A koldusnak, a páriának, 
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 
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Vendégek  
Németországból

2013. augusztus 8.-án csütörtökön három né-
met házaspár érkezett Szegvárra a St. Marien 
egyházközségből Salzgitterből. Öröm töltötte 
el szívünket, amikor a gépkocsijuk begördült a 
Castellum elé (ahol megszálltak ittlétük alatt). 
Barátként üdvözöltük egymást, hiszen 2010-
ben öt család járt náluk Németországban, és 
most az érkezésükkor ezeknek a családoknak 
a képviselői fogadták a német testvéreket a plé-
bános úrral együtt. Szavainkat Farkas Lakatos 
Rita tolmácsolta. Este az atya a plébánián fo-
gadta a német vendégeket.

Pénteken reggel a katolikus körben a gye-
rektábor meglátogatásával indult a nap, ahol 
látható volt milyen önfeledten szórakoznak a 
gyerekek. Ezután Szegedre és Ópusztaszerre 
kirándultunk. Szegeden megnéztük a Zsina-
gógát és a Dómot, ebédre jóízűen elfogyasz-
tottuk az itthon elkészített szendvicseket és 
fagyival próbáltuk enyhíteni a rekord meleget. 
Ópusztaszeren megnéztük a Feszty körképet, 
a Panoptikumot és sétálgattunk az emlékpark-
ban. A hosszú nap után jólesett a vacsora: a 
bográcsban főtt halászlé, a túrós csusza és a 
palacsinta. Vendégeinknek nagyon ízlett ez a 
magyar specialitás és ízlett a magyar Arany 
Ászok sör is.

Szombat reggel Farkas Tibiéknél volt a gyü-
lekező. Náluk történtek az előkészületek, a ki-
rándulások utáni étkezések, és a beszélgetések 
is az udvaron felállított sátorban.

Ezen a napon Szarvas volt az úti cél. Út-
közben megálltunk a Ternai hűtőházban, ahol 
Ternai János úr részletesen ismertette a paprika 
és egyéb zöldségek útját a termelőtől a fogyasz-
tóig, melyet nagy érdeklődéssel hallgattunk 
mindannyian. A Ternai család zöldségekkel 
kedveskedett a salzgitteri egyházközösségnek.

Szarvason az arborétumba mentünk, ahol 
hajókiránduláson vettünk részt, és gyönyör-
ködtünk az arborétum növényeiben; megnéz-
tük a mini Magyarország kiállítást.

Az estét közös grillezéssel és vidám beszél-
getéssel zártuk.

Vasárnap reggel szentmisén vettünk részt, 
ahol Dieter köszöntötte a szegvári híveket. 
Mise után német testvéreink csomagot adtak át 
az óvoda részére, utána ismerős családokkal ta-
lálkoztak otthonukban, illetve a katolikus kör-
ben. Ebédre finom bográcsos őzpörkölttel lep-
tük meg őket, ami szintén nagyon ízlett nekik 
is és nekünk is. Este a plébánián volt találkozó 
az egyháztanács tagjaival és a vendéglátókkal. 
Itt az egyházközség részére pénzadományt ad-
tak át a katolikus kör felújítására, illetve gyer-
mekprogramok szervezésére.

Ezek a német családok szervezték meg a 
2011. év végén küldött tárgyi adományok gyűj-
tését és szállítását is. Az adomány kiosztásáról 
megörökített fényképekből és a köszönő leve-
lekből albumot készítettünk, melyet most átad-
tunk német testvéreinknek, akik nagy öröm-

mel és érdeklődéssel nézegették és láthatták, 
hogy milyen sok embernek szereztek örömet.

Sajnos hétfő reggel elérkezett a hazautazá-
suk ideje. A Castellum előtt volt a búcsúzás az 
egyház képviselőitől és a vendéglátó családok-
tól. Búcsúzáskor elmondták, hogy mennyire 
jól érezték itt magukat és mindkét fél reményét 
fejezte ki a folytatásról.

Hazaérkezésük után a salzgitteri templom 
búcsú ünnepén (08.15.) már beszámoltak szeg-
vári élményeikről.

A német házaspárokat vendégül látták: Far-
kas Tibor és neje, Agócs Emília és családja, 
Halál Pál és családja, Németh Zsolt és család-
ja, Vass Tibor és családja, a szegvári egyház-
község képviselői.

Egy nap Szegváron  
a kendergyári  

kisvasúton
Részletek egy blogbejegyzésből

Szegvár önkormányzata augusztus 20-
án rendezi meg minden évben a falunapot, 
melynek 2010 óta része a volt kendergyá-
ri kisvasúton való vonatozás is. Lelkes 
önkéntesek tartják karban a pályát és a 
járműállományt. A kisvasúti napra a moz-
donyt az Alföldi Kerti Gazdasági Vasutak 
adta kölcsön.

A szegvári gazdasági vasút és a kender-
gyári kisvasút története részletesen meg-
található a Wikipédián.

Idén először sikerült nekem is eljutni a 
rendezvényre, késő délelőttől késő délutá-
nig kint voltam és természetesen egész nap 
fényképeztem és videóztam.

A kisvasút innen indult, eléggé eldugva 
a falunapi rendezvényektől, minden tájé-
koztatás és útbaigazítás hiányzott, a foci-
pálya mögött elég tág fogalom, főleg, hogy 

két focipálya is van. Ezen jövőre érdemes 
lesz javítani, filléres tétel pár kinyomta-
tott A4-es papír nyilakkal megjelölve az 
irányt, hogy arra tessék menni a vonathoz.

Indulás a kendergyár felé. Egy teljes kört 
kb. 45 perc alatt tesz meg a vonat.

 A pályaállapotok hagynak kívánnivalót 
maguk után, itt éppen azért álltunk meg 
pár perc kényszerpihenőre, mert az önkén-
tes pályafenntartó brigád, talpfákat cserél. 
A rögtönzött talpfacsere használt, a forgal-
mat egész nap fent lehetett tartani.

Végállomás felé közeledve az áztató me-
dencék között halad a vonat.

Végállomás, a kendergyár területe. 
2008-ben zárt be véglegesen, addig a kis-
vasúti hálózat is használatban volt, a kis-
vasúti kocsikat traktor húzta, üzemképes 
mozdony hiányában.

Kenderszállító lórék. A háttérben lát-
ható épületet mozdonyszínnek és karban-
tartó műhelynek használják. Sajnos a nap 
folyamán is szükség volt rá, erre majd ké-
sőbb még visszatérek egy másik képnél.

Folytatás a 12. oldalon
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A 11. oldal folytatása

A kisvasúti nap másik érdekessége egy 
MIB kuli motor. Sajnos nem sikerült mű-
ködésre bírni.

Teljes életnagyságban az egyik vonat, a 
Vörös Október becenevű téglagyári kuli 
mozdony és a volt kendergyár személy-
szállításra átalakított lóré kocsik. A kuli 
végsebessége kb.10 km/h, a kisvasútháló-
zatra bőven elegendő.

Itt leszálltam és gyalog indultam vissza 
a végállomásra.

Szegvári Aquapark. :) Tűzoltáshoz hasz-
nálták a medencét.

Indulás visszafelé.

Kenderáztató medencék között megy a 
vágány, azok a korlátok a medencében is 
vasúti sínekből vannak.

Az egyik medencében víz is van.

Áztató kitérő. A jobb oldali sínpáron jött 
visszafelé a vonat, a bal oldali a kender-
gyári megálló felé. Egy hurokvágányon 
fordul vissza a vonat.

Áztató térközőr és váltókezelő hely. Ter-
mészetesen itt is önkéntesek dolgoztak. 
Az induló állomás és a másik térközőrhely 
között a kommunikációt CB rádiókkal ol-
dották meg.

Egy már nem használt kiágazás. A kis-
vasúti hálózat teljes hossza kb. 10 km volt, 
sok kiágazással és hurok ill. deltavágá-
nyokkal. A teljes járható pálya kb. 4 km 
hosszú, beleértve a belső hurkot és az ún. 
áztató alagúti szakaszt és a telephelyre ve-
zető vágányokat is.

Egy szintén nem járható kiágazás, a 
háttérben látható volt kenderföldekre ve-
zetett, és több irányba is elágazott. A föld 
végén többvágányú rendezőpályaudvar is 
működött.

Hamarosan elérünk a vonal egyetlen 
hídjához. Kiváló fotóhely ez a kissugarú 
íves szakasz. Háttérben látható a szentesi 
tv torony is. Akárcsak a kendergyár a tv 
torony is múltidéző, alig pár hete szűnt 
meg a toronyból az analóg tévé adások su-
gárzása, közel 50 év után, a digitális átállás 
részeként. Majdnem teljes Békés megyét 
ez az adótorony szolgálta és szolgálja ki a 
jövőben is (igaz tavaly óta Békéscsabán is 
működik egy digitális átjátszóállomás).

Egy belső hurok kiágazás, járható pá-
lyaszakasz, a nap vége felé az egyik sze-
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Folytatás a 14. oldalon

relvény végig is járta. Erre lehet eljutni az 
áztató alagúthoz, amit az itteni önkéntesek 
viccesen szegvári 4-es metrónak hívtak. :)

A vonal egyetlen műtárgya ez a vasúti 
híd egy patak felett. Háttérben látható az 
áztató alagút felé tartó kiágazás, deltavá-
gány.

 A híd térközőrhely, a vonal másik tér-
közőrhelye a Vörös Októberrel.

Egy lassújel a reggeli talpfacsere helyén. 
A 10 km/h-s „száguldás” itt végetér, a vo-
nat lépésben haladhat át ezen a szakaszon.

Az induló állomás. Gyűlnek az utasok, 

így a volt békési téglagyárból származó 
szürke Kuli mozdony is forgalomba állt, itt 
épp a személykocsikért megy.

Hamarosan pedig már az utasokat is fel-
vette és megkezdte az első körét.

 Később még a hídnál, térközőrhelynél is 
találkoztam ezzel a szerelvénnyel. Itt épp 
menesztik a vonatot az indulási állomás 
felé.

 Vörös Október vár a térköz felszabadu-
lására. A másik szerelvény már a térköz-

ben volt, ezért meg kellett állnia a váltó-
nál a vonatnak. Az első vonattalálkozásra 
készültem én is fotóhelyet keresve, de egy 
váratlan esemény miatt a kereszt elmaradt.

A szürke mozdony megadta magát, mű-
ködésre bírni nem sikerült, így a Vörös 
Október ment segélyezni, bevontatta a sze-
relvényt a végállomásra és kitolta a hibás 
mozdonyt a műhelybe.

Az egyetlen dupla mozdonyos fénykép 
is itt készült. Az utasok később átszálltak a 
másik szerelvényre a szürke mozdony meg 
bekerült a kórházba, később sikeresen meg 
is gyógyították és még aznap ismét mun-
kája állt.

Az egyik mozdony kiesése miatt meg-
szaporodtak a várakozó utasok.

A távolban már látni a várva várt vo-
natot, ekkor jött a hír, hogy a beteg moz-
dony talpraállt és már úton van. Ezért nem 
szálltam fel a beálló szerelvényre, amit 
megrohamoztak a régóta várakozó utasok, 
hanem megvártam az alig 10 perc múlva 
érkező másik szerelvényt, amire kényel-
mesen felfért mindenki.

A következő képek ezért tudtak el-
készülni, ugyanis a gyárnál ismét egy 
szervízútra kényszerültünk, szerencsére 
most nem volt komoly baj csak meg kellett 
itatni a mozdonyt.
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A nap végére pedig egy kereszt is ösz-
szejött, elengedjük a Vörös Októbert, a 
térközőr engedélyt kér a térközbe való me-
nesztésre, meneszti a vonatunkat és me-
gyünk tovább.

Meglepetésként a belső hurokvágányok-
ra is rákanyarodtunk, így az áztató alagút 
kivételével ezt a belső hurokvágányt is be-
járhattuk.

Útban a híd felé. Itt egy vágánymérleg 
volt valamikor, az őrházban volt a mérle-
gelő berendezés.

Hamarosan a hídhoz érkezik a vonat. A 
híd térközőrhelyet elhagyva a végállomás 
felé közeledik, ez volt az utolsó utam a kis-
vasúton.

Itt szeretnék mindenkinek köszönetet 
mondani, aki közreműködött abban, hogy 
ez a kisvasúti nap és a vonatozás létrejö-
hessen, példaértékű volt az egész napos 
helytállás és az esemény megszervezése.

(2013.08.27. 19:39 Adani)

A 13. oldal folytatása

Tankolás.
Nyeli a gázolajat, szerencsére a műsza-

ki hiba elhárult és üzemanyagot is kapott 
bőven.

A csarnokban pár kenderszállító lóré, a 
gyár bezárása után nagyon sok járművet 
sikerült megmenteni a lángvágótól, nagy 
szerencse, hogy a falu önkormányzata is 
partner volt végig a kisvasút és járművei 
megmentésében.

A rendezőpályaudvart elhagyva ismét 
vissza a fogalomba.

Teke hírek: NB-I  
Keleti csoport sorsolása – 

2013/2014. év

1. forduló szeptember. 08 10.00:  
BE 5 BE T.K. Salgótarján – Szegvári T.S.E. 

2. forduló. szeptember 14. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – Ceglédi Vasutas S.E.

3. forduló szeptember 21. 10 óra: 
Fővárosi Vízművek S. K. – Szegvári T.S.E. 

4. forduló szeptember 28. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – Kazincbarcikai V.T.S.E.

5. forduló október 12. 14.00:  
Budapesti Erőmű S.E. – Szegvári T.S.E.

6. forduló október 19. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – KÖFÉM SC

7. forduló október 27. 14.00:  
Ózdi V.F.T.C. – Szegvári T.S.E.

8. forduló november 09. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – Gázművek M.T.E.

9. forduló november 17. 10.00:  
Oroszlány SZ.E. – Szegvári T.S.E.

10. forduló november 30. 10.00:  
Budapesti Postás S.E. – Szegvári T.S.E.

11. forduló december 14. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – VILATI Eger SE 12. 14. 
14.00 11 50

12. forduló február 01. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – BE 5 BE T.K. Salgótarján 

13. forduló február 08. 10.00:  
Ceglédi Vasutas S.E. – Szegvári T.S.E.

14. forduló február 15. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – Fővárosi Vízművek S. K. 

15. forduló március 1. 14.00:  
Kazincbarcikai V.T.S.E. – Szegvári T.S.E.

16. forduló március 08. 14.00:  
Szegvári T.S.E. – Budapesti Erőmű S.E.

Kéménybélelés
FuránFlex, Saválló, és KAMIX 

technológiával!
Tel.: +36/30/234-9931
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Miért színesek a lepkék?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy szép mező. Ezen a szép mezőn renge-
teg rovar, bogár élt. Ám ezen a tisztáson 
különösen sok volt a fehér és a komor színű 
lepke. Abban az időben csakis ilyen lep-
kék léteztek. Minden éjszaka azt kívánták, 
hogy legalább egy napra legyenek színesek. 
Egy szép kora őszi reggelen, mikor éppen 
szívogatták az édes nektárt, az egyik lep-
ke azon gondolkodott, hogy a múlt éjszaka 

miért nem azt kívánták, hogy örökké legye-
nek színesek. Ekkor az egyik virág hirte-
len tündérré változott. – Sziasztok, drága 
lepkék! – köszönt a tündér. A mező teljes 
élővilága felfigyelt a jövevényre, pedig a 
meselény mondandója inkább a pillangókra 
tartozott. – Hallottam a kívánságotokat, és 
azon gondolkodtam, hogy talán lehetnétek 
színesek – mondta a lányka. A lepkék hal-
kan elfoglalták a helyüket a virágokon és 

mélyen hallgattak. Egyszer csak a tündér-
lány fogta a varázspálcáját és hipp-hopp! 
Átvarázsolta a mezőn levő lepkék szárnyát 
mintássá, színessé. A lepkék örültek, száll-
dostak örömükben, mert nem hitték, hogy 
ez valaha megtörténhet. Ám néhány lepke 
kívánsága nem teljesülhetett: az éjszakai 
lepkék nem kaptak a szárnyukra vidám 
mintákat. Ők továbbra is komor színűek 
maradtak, mert nagyon rosszak voltak.

 1. A kerekfoltú gyöngyházlepke által 
kedvelt növény.

 2. Milyen osztályba tartoznak a lep-
kék?

 3. „Repüléssegítő” eszköz.
 4. A történetben itt élnek a lepkék.
 5. Az éjjeli lepkék színe a mese sze-

rint.
 6. A mesebeli jótevő.
 7. Mit csináltak a főszereplők 

éjjelente?
 8. A két szárny közötti távolság rövi-

den.
 9. Lepke másképpen.
 10. Melyik évszakban a legaktívabb ez 

a lepkefaj.

LEPKÉT FAJTÁJÁRÓL…
Ebben a rejtvényben egy lepkefaj-

ta rejtőzködik. A megfejtést kérjük a 
könyvtárban elhelyezett dobozba be-
dobni 2013. szeptember 25-ig, névvel 
és lakcímmel, mert a kisorsolt szeren-
csés ajándékban részesül.
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