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MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközség Önkormányzata, az Oktatási, 

Kulturális és Szociális Bizottság tisztelettel meghívja Önt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc  

57. évfordulójának megünneplésére, melyet 

2013. október 23-án
a Művelődési Házban

tartunk

Program:

17.00 órakor:
Haller Andrea és Oltyán Gyula szentesi pedagógusok 

festményeiből nyílik kiállítás. Az alkotásokat a nézők figyelmébe 
ajánlja Lukács Adrienn. Közreműködnek: Kovács Gabriella 

gitáron, Márton Rozália prózát mond.

17.30 órakor: 
Gémes László polgármester úr ünnepi beszédet tart.

Az ünnepi műsort előadják a Forray Máté Általános Iskola  
8. osztályos tanulói. Felkészítő tanárok:  

Gila Györgyné, Pólyáné Téli Éva. 

18.15 órakor:
Koszorúzás a Rozmaring utcai emléktáblánál.

Közreműködik a Magyar Nóta Klub.

Mindenkit szeretettel várunk!

Rendezőség

Fekete István

Múlik a nyár 

Bíborbükklevél kalapja mellett,
szárazág-bottal köhécselve jár,
lába nyomán vadvizek fakadnak,
s zörren a szélben a tengeriszár.

Szeme sarkában ezüst pókháló
s a fény az arcán öregesen nevet,
ha kong a hordó, és csordul a must
nyár szőlőhegyén, ha áll a szüret.

Alkonyban tűnik, ködbe enyészik,
aszott kezére dérharmat tapad,
ruhája régi pompáról beszél,
színes, ragyogó, bár itt-ott szakadt.

Öreg tarisznya húzza a vállát,
melyet vinni már alig-alig győz.
Sírón susog a nádszál utána,
nyár végi úton ott ballag az Ősz.
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MEGEMLÉKEZÉS
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,

szívünkben örök a fájdalom és szeretet.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

Gencs Mária
halálának 3. évfordulóján.

Fia és édesanyja

Szegvár a sajtóban
Névtábla és emlékszoba : Szegvár. – Délvi-

lág. – 2013. szeptember 18., 4. o. – A 40 éves 
múzeum ünnepi programja

Nyitott nap a szegvári múzeumban. – Dél-
világ. – 2013. szeptember 24., 6. o. – A Jaksa 
János Helytörténeti Gyűjteményben névtáblát 
avattak, a megújult Bartucz Lajos-emlékszobát 
adták át, valamint információs napot tartottak

Aszály idején is 100 milliót tejelnek a szeg-
vári tehenek : Feldolgozóipari tulajdonnal éli 
túl a válságokat a Puskin Tej. – Délvilág. – 
2013. szeptember 25., 1. és 4. o. – Elek Sándor 
ügyvezető beszél a Kft történetéről, jelenlegi 
helyzetéről

Épül a szegvári hálózat. – Délvilág. – 2013. 
október 3., 4.o. – Folyamatosan készül a 
szennyvízhálózat 1,8 milliárd költségvetéssel

Köszönetnyilvánítás
„Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok 
Hiszen Napként az égen Nektek ragyogok! 

Ha szép idő van, s kék az ég, 
Jusson eszetekbe sok szép emlék. 

Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok 
Inkább a szép dolgokon kacagjatok! 
Ha telihold van, az értetek ragyog, 
S azt jelenti, hogy boldog vagyok. 
Ha hullócsillag száll az éjféli égen 
Akkor mondjatok egy imát értem! 
Én is imát mondok majd értetek, 
hogy boldog lehessen szívetek. 

Ha Rám gondoltok soha ne sírjatok, 
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok...”

 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, akik drága édes-

anyám, nagymamánk, dédink 

Tulipánt Andrásné
(születési nevén: Rácz Irén)

temetésén megjelentek; együttérzé-
sükkel és virágaikkal megpróbálták 

enyhíteni fájdalmunkat.

A gyászoló család

Családi események
2013. szeptember

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Gajda Zoltánnak és Ágoston Olgá-
nak (VI. kt. 27.) ZENTE
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Szarvas László Szegvár, Iskola u. 
43. (77 éves), Dudás László Szegvár, Rákóczi 
u. 61/a (66 éves), Antal Tibor Szegvár, Bercsé-
nyi u. 17. (38 éves), Gáspár Andrásné Gali Vil-
ma Veronika Szegvár, Ady E. u. 23. (74 éves), 
Bárány Józsefné Vigh Margit Szegvár, Ménes 
u. 26. (81 éves), Somodi Jánosné Mátyás Má-
ria Szegvár, Béke u. 3. (62 éves), Antal József 
Zsigmond Szegvár, Deák F. u. 7. (55 éves)

LAPZÁRTA
2013. október 31. csütörtök

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

Köszönet
Köszönetet szeretnék mondani a KHT-nak, 

azon belül azoknak az embereknek, akik a 
Klapka utca végén található kifolyókút környé-
két szépen rendbe tették, kibetonozták!

Sokkal szebb a környezet, sokan járunk oda 
vízért, most már mondhatom, örömmel! Tu-
dom nem kis munka volt!

Szép volt Fiúk!

Fazekasné Bacsa Márta és családja

KÖSZÖNET
A Falunapra nyújtott támogatásért köszöne-

tet mondunk a Rónasági Pékség szegvári bolt-
jában dolgozóknak is.

A szervezők

PB-GÁZ  
ingyenes házhoz 

szállítás!

szerda 8-17-ig
a hét többi hétköznapján

7-8-ig 17-18-ig
Targoncagáz is  

rendelhető!
PB-Gáz a napi 

legkedvezőbb áron, 
mindig a piros autóról.

Telefon: 

06-20/252-61-42

Megnyitotta kapuit a 
Jaksa János Helytörténeti 

Gyűjtemény
Szeptember 19-én a múzeumi gyűjtemény 

megnyitásának 40. évfordulóján névtábla-ava-
tásra és az új állandó kiállítás egy részének − 
a Bartucz Lajos emlékszoba − megnyitására 
vártuk a vendégeket. Ahogy már korábban is 
megírtam a jogszabályi előírások változtak, 
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A TRADÍCIÓ I.
Önkéntes Néprajzi Gyűjtő Pályázat

A Magyar Néprajzi Társaság, fő partne-
rével, a Néprajzi Múzeummal és társkiíró-
ival, a Honismereti Szövetséggel, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskolával, a Hagyomá-
nyok Házával és a Hungarikum Szövetség-
gel 2013. február 22-én hirdetette meg az I. 
Tradíció Önkéntes Néprajzi Gyűjtő pályá-
zatot.

Több témában és minden korcsoport, 
valamint a határon túliak részvételével is 
az egyéni és csoportos önkéntes néprajzi 
gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és 
gyermekek pályázhattak a hagyományok 
és a jelenkori élő kultúra dokumentálásá-
val, gyűjtésével, feldolgozásával.

A Társaság az önkéntes gyűjtőket tö-
mörítő szakosztályának koordinálásával 
2012-ben azért alapította meg Tradíció 
elnevezéssel a pályázatot, hogy a néprajzi 
gyűjtőutánpótlásról gondoskodjék – ez év-
től fogva évente meghirdetendő pályáza-
ti felhívással. Több neves gyűjtő az 1952 
óta szervezett formában működő önkéntes 
gyűjtőmozgalomban tűnt fel, és vált orszá-
gos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá 
és kapott szakmai díjat.

A pályaművek beérkezésére a határon 
túlról is számított a Szakosztály, ennek ér-
dekében a Kárpát-medence és azon kívül 
élő külhoni magyarjainak körében is köz-
vetítette felhívását.

A Tradíció Gyűjtő Pályázat a hagyomá-
nyos értékeinkre és a jelenlegi kulturális 
formákra, azok mentésére irányul. A Tár-

saság, a Néprajzi Múzeum és a társkiíró 
intézmények szakmai közössége az önkén-
tes és hivatásos gyűjtőket saját gyűjtésekre 
ösztönzi, eredményeiket felszínre hozza, 
az egyéneket és a közösségeket aktivizálja 
a hagyományok és a jelenkori élő kultúra 
eredeti dokumentálásában, gyűjtésében, 
mentésében, megismertetésében. A pályá-
zat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást do-
kumentációval, elemzéssel és szakírásaik-
kal gazdagítókat összegyűjtse, és a legjobb 
pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, 
azokat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adat-
tárában elhelyezze, és ekképpen a további 
kutatásokat elősegítse. A pályázatot több 
témában hirdették meg önkéntes és szak-
mabeli gyűjtők számára egyaránt.

Csongrád megyéből öt pályamunkát díja-
zott a zsűri. A legjobb eredményt Kovács 
Lajos István, Mindszenten élő gyűjtő érte 
el. Étkezési és ételkészítési szokások a 
szegvári tanyavilágban a két háború között 
c. egyéni pályamunkája kiváló minősítést 
kapott. Az elismerő oklevelet és jutalmat 
2013. június 24-én, Budapesten vehette át.

Kovács Lajos még a Szegvári Napló fő-
szerkesztőjeként, illetve a Falumúzeum 
igazgatójaként, szegvári lakosként kezdte 
el gyűjtőmunkáját, hogy azt majdan közsé-
günkben, könyvformátumban kiadja. 

További szép sikereket kívánunk a honis-
mereti néprajzi gyűjtőmunkádhoz.

Kosztolányi Sándorné

így nem lehet a Falumúzeumot múzeumnak 
nevezni. Ekkor döntöttünk úgy, hogy Jaksa 
Jánosról, a megalapítójáról legyen elnevezve 
a gyűjtemény. Nagy örömömre szolgált, hogy 
mind Jaksa János unokája, Yankson Edmund, 
mind Bartucz Lajos unokája, Nagy Endre meg-
tisztelte jelenlétével a táblaavatót és a kiállí-
tás-megnyitót is. A szép számmal megjelent 
érdeklődőket szegvári lakodalmas kaláccsal, 
teával, kávéval, üdítővel kínáltuk a foglalkoz-
tató teremben a program kezdetén.

Köszönöm a renoválás munkálataihoz nyúj-
tott segítséget Purgel Lászlónak és Puskás Sán-
dornak, hiszen nélkülük nem újulhatott volna 
meg az épület falazata. A terveim szerint az 
elkövetkezendő esztendőkben, apró lépések-
ben a külső és belső épülethibákat is ki fogjuk 
javítani.

Jó érzéssel tekinthetünk az épületre, hiszen 
szép külsejével és belső értékeivel továbbviszi 
Szegvár hírnevét.

Purgel Nóra
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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

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
október 5-6. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
október 12-13. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
október 19-20. dr. Kun Szabó István (30/568-8998)
október 23. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
október 26-27. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8-12 óráig
Kedd 13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök    8-12, 13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-14 óráig Önkormányzat, Polgármeste-
ri 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!
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 5.00-19.00 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  5.30-13.00 óráig

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2013. október 14. (hétfő) –  
október 31-ig (csütörtök) 

800 és 1600 között

VÍZÓRAOLVASÁST
végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az 
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Kérjük a lakosságot a vízóraaknák vízte-
lenítésére és tisztán tartására, a könnyebb 

leolvasás érdekében!

Telefonos vízóra állás leadás határideje: 
2013. október 31. (csütörtök) 1500

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.



5. oldal2013. október

Gémes László polgármester elmondta, a 
falunapok sikeresen lezajlottak. Településün-
kön töltött néhány napot az erdélyi delegáció, 
jól érezték magukat. Az ifjúsági szálláshely 
szinte teljesen elkészült. Az erdélyi vendé-
geket már ott szállásolták el. A park felújítás 
is hamarosan befejeződik, a járda mindkét 
parkban elkészült. A kastélyra vezető utat is 
szeretnék még kirakni, korábban is felme-
rült már, hogy a kastély főbejáratához sétá-
ló utat alakítanak ki. A szennyvíz beruházás 
kb. 80%-ban elkészült. Az egyik vállalkozó 
(PROBART) szeptember hónapban befeje-
zi a munkálatokat. Az Euro Aszfalt októ-
berben fogja befejezni a munkát. Várhatóan 
november végére a teljes hálózat elkészül. 
Hamarosan elindul a tisztító építése. Az épí-
tési hatóság hamarosan kiadja az engedélyt. 
A területen régészek dolgoznak ismételten, 
ugyanis korábban téves helymeghatározással 
végezték a feltáró munkát. A kivitelezők je-
lezték, hogy a tisztító építésének csúszása mi-
att áprilisban várható a próbaüzem elindítása. 
Az ivóvízjavító program hamarosan indul. 
kb. 600 fm hálózat-felújítást fognak elvégezni 
a Kontra utcában. A játszótér és sportpálya 
felújításra megnyertük a pályázatot. A mun-
kálatokat még idén elkezdik, vélhetően jövőre 
befejeződik a beruházás. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a két ülés között történt ese-
ményekről, fontosabb intézkedésekről szóló 
szóbeli beszámolót megtárgyalta és elfogad-
ta.

Gémes László polgármester a fő napiren-
di pont tárgyalása előtt előterjesztette a 2013. 
évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) Ör. 
módosítására vonatkozó írásos anyagot (2. 
sz. melléklet). Megkérdezte Márton Rozáli-
át, van-e kiegészítése a rendeletmódosítással 
kapcsolatban? 

Márton Rozália gazdálkodási osztályve-
zető elmondta, a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság tett néhány kiegészítést a 
rendeletmódosítással kapcsolatban. Az írásos 
kiegészítést eljuttatta a képviselő-testület tag-
jainak. 

Gémes László polgármester kérte a bizott-
ságok ismertetését. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság megtárgyal-
ta a 3/2013. (II.28.) Ör. módosítására vonat-
kozó írásos anyagot. A bizottság a módosító 
javaslatokkal és észrevételekkel kiegészítve 
elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. A 3/2013. (II.28.) 
Ör. módosítására vonatkozó írásos anyagot a 
módosításokkal, kiegészítésekkel együtt elfo-
gadásra javasolta. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 
megalkotta 15/2013. (IX.12.) Önkormányzati 
rendeletét az Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló 
3/2013. (II.28.) Önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
I. féléves végrehajtásáról szóló írásos anyagot 
(3. sz. melléklet).  

Márton Rozália gazdálkodási osztályve-
zető elmondta, a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság által javasolt módosításokat 
írásba foglalta és eljuttatta a képviselőknek.

Gémes László polgármester kérte a képvi-
selőket, ismertessék a bizottságok javaslatát.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta, a képviselő-testület által elfo-
gadásra javasolta.

Tóth Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság megtárgyal-
ta az önkormányzat 2013. évi költségvetés-
ének I. féléves végrehajtásáról szóló írásos 
anyagot. Az előterjesztést a megtett kiegészí-
tésekkel együtt elfogadásra javasolta. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámolót annak részletes megtárgya-
lása után az alábbiak szerint fogadta el, illetve 
hagyta jóvá:

A Képviselő-testület a 2013. évi költségve-
tés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 

362.998 eFt (35,42%) bevételi és
325.155 eFt (31,72%) kiadási előirányzat-

felhasználással a kiadott írásbeli előterjesztés 
szerint elfogadja.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az önkormányzat működőképességét megőr-
ző támogatásra történő pályázat benyújtására 
vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). 
Felkérte Tóth Péter képviselőt, ismertesse a 
bizottság javaslatát.

Tóth Péter képviselő elmondta, a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság támogatja az 

önkormányzat működőképességét megőrző 
támogatásra történő pályázat benyújtását. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 4. számú melléklet IV. pontja 
alapján (a továbbiakban 4. számú melléklet) 
támogatási igényt nyújt be a helyi önkor-
mányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. 
évi kiegészítő támogatás benyújtásához a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) Szegvár település lakosságszáma 2012. 
január 1-jén 4738 fő.

II. a) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
helyi adó bevezetéséről döntött és 2013. év-
ben ilyen jogcímen 68.000 eFt összegű bevé-
telt tervez.

III. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2013. évi költségvetési rendelete 97.232 eFt 
összegű (eredeti előirányzat) működési célú 
hiányt tartalmaz, melyet a fenti célú támoga-
tás jogcímen terveztünk.

IV. Az önkormányzat az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) be-
kezdés a) pontjában meghatározott rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 
megfelel.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az orvosi ügyeleti ellátás lehetőségeiről szóló 
írásos anyagot (5. sz. melléklet). Elmondta, a 
feladatellátásra vonatkozó jogszabályok alap-
ján a helyi döntések meghozatalának segíté-
sére Szigeti Miklós úr tájékoztató anyagot 
készített, mely az előterjesztés melléklete. 
Az orvosi ügyelet a továbbiakban is változat-
lan marad Szegvár vonatkozásában. Szentes 
Város Önkormányzatával feladatátvállalási 
szerződés megkötésére kerülne sor. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta az orvosi ügye-
leti ellátás lehetőségei tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 

A képviselő-testület az orvosi ügyeleti el-
látást több település összefogásával, központi 
ügyelet keretében kívánja biztosítani. Ennek 
érdekében megkeresi Szentes Város Önkor-
mányzatát feladatátvállalási szerződés meg-
kötését kezdeményezve. 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. szeptember 12-én tartott nyílt üléséről

Folytatás a 6. oldalon
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A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a további tárgyalásokra.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Kurca-parti Óvoda 2013/2014. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét (7. sz. melléklet). Át-
adta a szót Lukács Istvánné bizottsági elnök-
nek.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság megtárgyalta a Kurca-parti Óvoda 
2013/2014. nevelési évre vonatkozó munka-
tervét. A bizottság az anyagot a képviselő-
testület által elfogadásra javasolta. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a Kurca-parti 
Óvoda 2013/2014. nevelési évre vonatkozó 
munkatervét, mellyel kapcsolatban észrevé-
tele nincs.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
vagyonátadása ügyében készült írásos anya-
got (8. sz. melléklet). Elmondta, hogy a Ford 
busz átíratása a tavasz folyamán megtörtént. 
A hatályos jogszabályok értelmében a többi 
gépjármű átírásáról is rendelkezni kell a ki-
adott határozati javaslat szerint.

Határozat
1.) A Magyar Köztársaság 2010. évi költ-

ségvetését megalapozó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2009. évi CIX. Törvény 2. 
§ (15)-(16) bekezdése módosította az Állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tör-
vény (továbbiakban Áht) 18/B. § (1) bekezdés 
l) pontját és 18/J. § (1) bekezdését, jelenleg a 
2011. évi CXCV. törvény 104. §(1). 

Ennek megfelelően 2010. január 1-től a he-
lyi önkormányzatok – mint törzskönyvi jogi 
személyek – a Magyar Államkincstár által 
vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartás 
alanyai.

A 2009. évi CIX. Törvény 55. § (6) bekezdés 
felhatalmazása alapján Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat megnevezéssel a helyi önkor-
mányzatot 726786 törzskönyvi nyilvántartási 
számon a Magyar Államkincstár által veze-
tett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba 
hivatalból kezdeményezett eljárásban vették.

2.) A fenti átalakulással kapcsolatban Szeg-
vár nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az alábbi intézkedést hozza:

• Az önkormányzat összes önállóan műkö-
dő intézményével kapcsolatos tárgyi eszkö-
zöket, beruházásokat, felújításokat és egyéb 
vagyonelemeket az önkormányzat (törzs-
szám: 726786) könyveiben és vagyonmérle-
gében kell nyilvántartani.

• A gépjárművek és erőgépek esetében az 
okmányirodánál történő tulajdonosváltási 
bejegyzésnél a Szegvári Falufejlesztő Üze-
meltető és Szolgáltató Nonprofit Kft által 
használt az alább felsorolt járművek és erő-
gépek okmányaiba a Kft, mint üzemben tartó 
bejegyzésre kerüljön. 

• Az LGE-118 frsz. FORD TRANSIT szgk 
tulajdonosváltási bejegyzésnél az önkor-
mányzat vagyona közé kerüljön át és üzem-
ben tartója is az önkormányzat. 

• Az LLU-873 frsz. FORD TRANSIT szgk 
(tanyagondnoki szgk.) tulajdonosváltási be-
jegyzésnél az önkormányzat vagyona közé 
kerüljön át és üzemben tartója az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint az 
önkormányzat önállóan működő intézménye.

Gémes László polgármester előterjesztet-
te az Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény Alapító Okiratának módosítása 
tárgyú előterjesztést (9. sz. melléklet).

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatat-
ta a képviselő-testületet, hogy folyamatban 
van az intézmény működési engedélyének 
kiadása. Szükséges a Szélmalom elnevezését 
módosítani, hogy az intézmény más muze-
ális intézmény elnevezésétől egyértelműen 
különbözzön. Ezért javasolta a képviselő-
testületnek, hogy Szegvári Szélmalom nevet 
adjanak a kiállítóhelynek. 

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Egyesített Közmű-
velődési és Muzeális Intézmény Módosító 
Okiratát a jelen határozat melléklete szerint 
elfogadja.

2./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vétel ér-
dekében szükséges dokumentumokat a Ma-
gyar Államkincstár felé nyújtsa be.

3./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy az Egyesített Közművelődési és Muze-
ális Intézmény egységes szerkezetű Alapító 
Okiratát készítse el. 

Módosító Okirat
Egyesített Közművelődési és  

Muzeális Intézmény

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Egyesített Közművelődé-
si és Muzeális Intézmény 9/2013. (I. 31.) Kt. 
határozatával elfogadott Alapító Okiratának 
2. számú módosítását – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – az 
alábbiak szerint fogadja el:

1./ Az Alapító Okirat I/3. Telephelyei felso-
rolás d./ pontja helyébe az alábbi szövegrész 
kerül: d./ Szegvári Szélmalom, 6635 Szegvár, 
Sport tér 1.

2./ A III./ c./ pontja helyébe az alábbi 
szövegrész kerül: c./ Muzeális intézmény 
fenntartása: Jaksa János Helytörténeti Gyűj-
temény és a Szegvári Szélmalom, mint közér-
dekű muzeális kiállítóhely. 

3./ Az Alapító Okirat IX. pontja Záró ren-
delkezések az alábbi szöveggel egészül ki:

Az Alapító Okirat 2. számú módosítását 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a 135/2013. (IX. 12.) Kt. határo-
zatával fogadta el.

Gémes László polgármester átadta a szót a 
képviselőknek, egyéb előterjesztéseik ismer-
tetésére.

Tóth Péter képviselő elmondta, levélben 
fordultak hozzá, amelyben jelezték, hogy az 
öregfalusi temetőben a halottszállító kocsi 
garázsa melletti kis parcellában olyan sírok 
vannak, mely elhunytaknak már nincsenek 
hozzátartozóik. Kérte ezen terület rendezé-
sét. Szintén lakossági kérés az urnás temetés-
hez urnafal biztosítása, vagy terület kijelölé-
se. Kérte a lehetőség megvizsgálását. Jelezte, 
hogy a csatorna-beruházás folytán sok helyen 
az utak átvágására került sor, illetve a főve-
zeték az utak nyomvonalában halad. Az ide-
iglenes helyreállítás után a talaj megsüllyedt. 
Kérte azok hatékonyabb tömörítését, illetve 
kőzúzalék pótlását. 

Gémes László polgármester ismertette, az 
urnás temetés jogszabályi feltételeit megvizs-
gálják. A szennyvízberuházás utáni végleges 
helyreállításra a tavasz folyamán kerül sor. 
Kérte a képviselőket, ha az építési munkával 
kapcsolatban problémát észlelnek, vagy jelez-
nek a lakosok, azonnal közvetítsék a kivite-
lező felé. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, várha-
tó-e további járdaépítés a közmunkaprogram 
keretén belül. 

Gémes László polgármester válaszában el-
mondta, hogy a 2013. évi közmunkaprogram 
során további járdaépítésre nem lesz lehető-
ség. A jövő évre vonatkozó kérelmeket a ka-
binetbe juttassák el.

R. Nagy Mihály alpolgármester javasolta 
az urnafal kiépítését. Járdaépítéssel kapcso-
latban javasolta, hogy a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság járja végig a falut és 
állítson fel rangsort. 

Lukács Istvánné képviselő megállapítása 
szerint a szennyvízberuházás apróbb kelle-
metlenségektől eltekintve rendben, zökkenő-
mentesen zajlik. 

Frsz. típus megnevezés
YEF-156 RÁBA 15 Kistraktor
YIN-719 MTZ 820.2 Traktor
YHL-316 BHP-1400 Pótkocsi
YAY-283 MBP 6.5 Pótkocsi
XJM-684 Utánfutó
ZAPC 80000000 APE rst van Segéd-motorkerékpár

Az 5. oldal folytatása
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
FOLYIK A SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIVITELEZÉSE,  

ELKEZDŐDHET A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP ÉPÍTÉSE
2013. szeptember 30.

Megtörtént a területátadás és napokon belül elkezdődik a régészeti feltárás a tervezett szennyvíztisztí-
tó telep helyszínén, Szegváron. Közben pedig a tervezettnek megfelelően halad a gerincvezeték építése. A 
KEOP7.1.2.0/2F/09-2010-0030, „Szegvár szennyvízcsatorna hálózat és szennytisztító telepének megvalósítása” 
című projekt keretében a teljes hálózatnak már csaknem fele kiépült és a lakóingatlanokhoz csatlakozó bekötő 
vezetékek 45 százaléka is megvalósult. Az építkezés miatt felbontott utakat és ingatlanbejáratokat folyamatosan 
javítja a kivitelező.

Megtörtént a területátadás, hamarosan 
kezdődik a szennyvíztisztító telep építé-
se. Az építkezést megelőzően a területen 
kötelező régészeti feltárásokat végeznek. 
Annak befejezésével pedig azonnal elkez-
dődhet a tényleges építkezés. A szennyvíz-
tisztító telep engedélyeztetése a szenny-
vízhálózat kiépítésével párhuzamosan 
folyt, aminek eredményeképpen az építési 
engedély kiadása is megtörtént. 2013. szep-
tember 24-én hivatalosan átadták a munka-
területet. A kivitelező tervei alapján a telep 
építése 2014. július 15-én fejeződik be, ami 
után megkezdődhetnek a rendszerre törté-
nő fizikai rákötések, megkezdődhet a hat 
hónapos próbaüzem. A műszaki átadás a 
sikeres próbaüzem után lehetséges. Ezt kö-
vetően Szegvár Nagyközség lakosai a mai 
kor igényeit minden szempontból kielégítő 
szennyvíztisztító telepet és szennyvízcsa-
torna hálózatot használhatnak, így komfor-
tosabb életet élhetnek.

A szennyvízhálózat kiépítése folyama-
tos. A szennyvízcsatorna hálózat kivite-

lezése a 2013. március 14-én megtartott 
munkaterület átadás után kezdődhetett 
meg az EOP Szegvár Konzorcium köz-
reműködésével. A tényleges építési te-
vékenység a kiviteli tervek elkészítése, 
továbbá a vízjogi létesítési engedély meg-
hosszabbítása után vette kezdetét. Az 
azóta eltelt idő alatt a gerincvezeték és a 
bekötések 45%-a készült el. A szennyvíz-
hálózat előre láthatóan 2014. február 28-ra 
épül meg teljes egészében. 

Az építkezések miatt felbontott utakat és 
ingatlan bejáratokat a kivitelező folyama-
tosan javítja. A nagyobb úthelyreállítások 
előtt megvárják, hogy a munkaárkokba 
visszatöltött föld ülepedjen, így elkerül-
hető az új aszfaltburkolattal ellátott úttest 
megsüllyedése. 

A projekt támogatási szerződése 2011. 
május 11-én került aláírásra.

A kiviteli tervek szerint Szegvár terüle-
tén gravitációs csatornahálózat épül ki, 9 
db helyi szennyvízátemelő közbeiktatásá-
val. Azon területeken, amelyekről a rész-

letes tervezés során világossá vált, hogy 
gravitációsan nem kivitelezhetőek, ott 
nyomás alatti rendszer épül ki, házi áteme-
lők telepítésével.

A projekt során megépül 29.261 méter 
gravitációs gerincvezeték, 5.557 méter 
nyomóvezeték, 20.056 méter bekötő ve-
zeték, 1.928 db bekötés. A házi bekötések 
mind a gravitációs rendszernél, mind a 
nyomott rendszernél a telekhatárok belül 1 
m-re kerülnek elhelyezésre. 

A településen keletkezett szennyvíz 
tisztítására megépül egy 550 m3/nap ka-
pacitású szennyvíztisztító telep.

A beruházás finanszírozásához támo-
gatást nyújt az Európai Unió a Kohéziós 
Alapokon keresztül és a Magyar Állam a 
Központi Költségvetésből.

A projekt teljes költsége: 1.842.087.498 
Ft (nettó) Támogatási intenzitás: 
84,426726%

Támogatási szerződésben vállalt pro-
jekt teljesítési határideje: 2015. márci-
us 31.
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OKTÓBER A RÓZSAFŰZÉR HÓNAPJA

Az utolsó fatimai jelenés hónapjában figyel-
münk még inkább a Szűzanya, és az általa ren-
delt rózsafüzér imádság felé irányul.

A rózsafüzér – rosarium, jelentése: rózsakert 
– hagyományos katolikus imádság, a szegények 
bibliájaként is ismert, hiszen az anyanyelvű 
szentírás elterjedése előtt a rózsafüzértitkok 

átelmélkedése jelenítette meg nap mint nap az 
egyszerű ember számára Jézus Krisztus életé-
nek legfontosabb mozzanatait. Az éppen ezért 
„szentolvasóként” is emlegetett rózsafüzér 
története 1214-ig nyúlik vissza, amikor Szent 
Domonkos a Szűzanyától – a Rózsafüzér Ki-
rálynőjétől – egy csodajelenés alkalmával, 
Prouille-ben ajándékul kapta. Nevének eredete 
az első rózsafüzérektől ered, amelyeket Szent 
Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készí-
tett, a Szűzanya számára rózsakoszorúnak.

Később, a XV. században Alanus de Rupe 
domonkos szerzetes szorgalmazta ezt az imád-
ságot, az ő lelkes munkájának köszönhetően is, 
a „rózsafüzér testvériségek” tevékenysége által 
fejlődött, gazdagodott. Alapja, az ötször tíz Üd-
vözlégy Mária és a tizedek között elmondott Mi-
atyánk imák alkotta egység, később Dominicus 
Prutenus-nak, egy karthauzi rendi szerzetesnek 
köszönhetően elmélkedésekkel gazdagodott. Ő 
volt ugyanis az, aki minden Üdvözlégyben egy-
egy bibliai idézetet is elmondott. 

1569-ben jött el az ima történetében az a lé-
pés, amikor az egész egyház szorgalmazta, V. 
Piusz az „Úgy szokták Róma püspökei...” című 
pápai bullájában ugyanis hivatalosan rögzítette 
a már létező hitbuzgalmi szokást, a rózsafüzér 
imáját a katolikus egyházban. A XVI. század-
tól a korai XX. századig a rózsafüzér szerkezete 
nagyrészt változatlan maradt: akkor még tizenöt 
titok volt – az örvendetes, fájdalmas és dicsősé-
ges rózsafüzérek öt-öt titkai. A XX. században 
aztán kiegészült a Fatima imával, amely a Di-
csőségek mellett lezárja a tizedeket.

Az ima jelenkorig terjedő fejlődését mutatja, 
hogy 2002-ben II. János Pál pápa öt új hittikot 
vezetett be, a világosság rózsafüzérének titkait. 
Ő rendelte el 2002. okt. 16-án kelt apostoli leve-

lében – Rosarium Virginis Mariae – azt is, hogy 
a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő év a 
Rózsafüzér éve legyen, amikor a katolikus vi-
lág buzgóbban végzi azt a máriás ájtatosságot, 
amelyet rózsafüzérnek nevezünk, és amely már 
századok óta a katolikusoknak egyik legkedve-
sebb és legelterjedtebb imádsága.

A RÓZSAFŰZÉR MINT ESZKÖZ

A rózsafüzér egy többnyire zsinórra fűzött 
fagolyókból vagy gyöngyökből álló, a két végén 
összekapcsolt lánc, amelyen a szemek a követ-
kező megosztásban találhatók: egymás mellett 
szorosan 10 kis szem, majd egy távolabb lévő 
vagy nagy szem. Ezt úgy hívják, hogy egy ti-
zed. A teljes rózsafüzér 5 ilyen tizedből áll. Az 
összekapcsolt lánchoz egy kis bevezető szakasz 

kapcsolódik. E bevezető szakasz első eleme a 
kereszt, ezt egy nagy szem követi, majd 3 kicsi, 
végül megint egy nagy szem.

Rózsafűzér .imádkozása:
A Keresztre: Hiszek egy Istenben…
A különálló szemre: Mi Atyánk….
A 3 következő szemre: Üdvözlégy, Mária… 

Közben a „gyümölcse, Jézus” után mondjuk a 
bevezető, titkot.

A különálló szemre: Mi Atyánk…
A 10 következő szemre: Üdvözlégy, Mária… 

(tízszer) Közben a „gyümölcse, Jézus” után 
mondjuk a megfelelő, titkot.

Minden tized után imádkozzuk: Dicsőség az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mikép-
pen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments 
meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe 
a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rá-
szorulnak irgalmadra.

1. A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a 
második évezredben a Szentlélek indítására fo-
kozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok 
szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imád-
kozására. A maga egyszerűségében és mély-
ségében most, az épp megkezdődött harmadik 
évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a 
rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit 
teremje. Nagyon jól beleillik annak a keresz-
ténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán 
sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s 
érzi Isten Szentlelkének „evezz a mélyre” kész-
tetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világ-

nak, hogy Krisztus, az Úr és Üdvözítő, „az út, az 
igazság és az élet”, „az emberi történelem célja, 
az a végpont, melyre a történelem és a civilizá-
ció vágyai irányulnak”. 

A rózsafüzér ugyanis – jóllehet jellegze-
tesen máriás imádság – lényegét tekintve 
krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűsé-
gében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi 
üzenet mélységét, melynek mintegy rövid ösz-
szefoglalása. Benne visszhangzik Mária imád-
sága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó meg-
testesülés művéért, mely az ő szűz méhében 
kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép 
beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék 
Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az 
ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A 
rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nye-
ri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának 
kezéből.

IMA 
HAZÁNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT!

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és 

méltatlanságunk tudatában borulunk le szent 
színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engesztel-
jünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent 
Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak 
értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatá-
val. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által 
terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását 
kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes 
szentek, különösen a magyar szentek és boldo-
gok, köztük az engesztelésben példaképeink: 
Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi Boldog 
Özséb könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állan-
dóan közbenjárnak értünk Nálad. De egyesítjük 
minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok 
kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé 
legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk 
törlesztéséhez. 

Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy 
amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiú-
nak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak 
bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat 
és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. 
Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az 
ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselek-
szenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, 
hogy felismerjék bűneiket, és többé ne vétkez-
zenek! 

Fogadd el engesztelésünket elsősorban né-
pünk, de minden ember vétkeiért is. Azokért és 
azok helyett: akik közömbösek, rosszakaratúak, 
akik nem ismernek és nem is akarnak ismerni 
Téged 

– Kérünk Téged hallgass meg minket! akik 
megtagadnak, nyíltan, durván ellened támad-
nak, és trágár módon káromolnak 

– akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábí-
tószer az istenük

– akik házasságtörésben élnek 
– akik nem fogadják el a gyermekeket, akik-

kel megajándékozod a házasságukat 
– akik magzatgyilkosságot követnek el 
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– akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztat-
ják és megrontják 

– akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek 
– akik másokat megrágalmaznak, meglop-

nak, megcsalnak, kihasználnak, üldöznek 
– akik mások életére törnek 
– akik önkezükkel vetnek véget életüknek 
– akik Egyházadat megvetik, és akik a sátánt 

szolgálják.

Fogadd el könyörgésünket a neked szentelt 
lelkek bűneiért és mulasztásaiért! Mindazokért, 
akik szentségeidben, különösen az Oltáriszent-
ségben megbántanak.

Urunk, kérünk irgalmazz nekünk! Istenünk, 
kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, 
mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus 
Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a ma-
gyar szentek érdemeiért!

Miatyánk, … Üdvözlégy, … Dicsőség…

Jézus azt ígéri: „Ha ketten közületek egyet-
értve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni 
Mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevemben, ott va-
gyok közöttük!” (Mt 18, 19-20)

Itt az alkalmas idő csak el kell jönni a temp-
lomba, hogy megmerítkezzünk a közösség imá-
jába, melyet a szentségi Jézus előtt végzünk. 
Minden nap más és más szándékra ajánljuk 
fel az imádságot. Merjünk egy kicsit megállni 
és hagyjuk, hogy átjárjon az ima ereje, és tö-
rekedjünk hitből cselekedni, nagy bizalommal 
kimondani az ima szavait. Isten meghallja ki-
áltásunkat. Bizonyára van egy olyan szándéka, 
amire szívesen felajánlja az imát. Szűzanyánk 
a leghathatósabb közbenjárónk Fiához viszi ké-
réseinket.

Zsadányi József

JUBILÁNS HÁZASOK ÜNNEPE

Nyolc éve annak, hogy megrendezésre kerül 
egyházközségünkben a jubiláló házasok meg-
ünneplése. Akik ez évben emlékeznek meg a 
10-15, 20-25, 30-35, 40-45, 50-55 éve kötött es-
küvőjükre meghívást kaptak erre az alakalomra 
szeptember 22-re. Közös szentmisében adunk 
hálát e jeles évfordulón azért, hogy az Úr Isten 
megajándékozta, megtartotta, és életben tartja 
e házastársakat. Idén több mint 70 pár kapott 
meghívást, melyből 30-an meg is jelentek, hogy 
együtt köszönjék meg Isten ajándékát. Voltak 
páran, akik munkájuk miatt, vagy betegségük, 
idős koruk miatt nem tudtak most eljönni. Volt, 
aki a távolság és a családi kötöttségeik miatt 

nem vehettek részt ezen az ünneplésen, és volt 
aki nem is jelzett vissza, talán nem így akart 
visszaemlékezni a házasságkötésének jubileu-
mára.

Szép és bensőséges, valóban igazi családi 
ünnepnek lehettünk részesei ebben a szentmi-
sében. A plébános úr hálát adott, megköszönte a 
résztvevőknek, hogy „kitartottak”, és példát ad-
nak ebben a mai világban arra, hogy érdemes, és 
jó szép családi életet élni, jó felnézni, érdemes 

követni azokat, akik minden nehézség, vagy 
gond ellenére is közösen, együtt élik a hétköz-
napokat. A homíliában felvázolta a szeretet öt 
nyelvét, mellyel boldoggá lehet tenni egy másik 
embert, és boldog családdá válhat a társadalom 
legkisebb élő sejtje.

Minden „évjárat” résztvevői közös áldást 
kaptak, majd egyenként pár kedves biztató szót 
is a kézfogás és a jubileumi gyertya mellé.

Hogy még kicsit együtt ünnepeljenek a csa-
ládok, és kedves, meghitt beszélgetéssel a bará-
tokkal, ismerősökkel is megosztva az örömet, 
lehetőség volt a Katolikus Körben egy agapéra 
is.

Úgy láttuk, hogy akik eljöttek mindannyian 
örömmel voltak jelen, és hálatelt szívvel, való-
ban köszönetet mondtak Istennek az elmúlt évek 
kegyelemeiért, a házastársuk, és gyermekeik, 
unokáik életéért, nem csak Szegvárról, hanem 
Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Mindszent-
ről, Szentesről is érkezve. A meghívók elkészí-
tése során fájó szívvel nyugtáztuk azoknak az 
elmaradását, ahol az elmúlt 5 évben egyikük, 

vagy mindketten haláluk miatt nem jöhettek. 
Természetesen a hívek könyörgésében értük, és 
hozzátartozóikért is mondtunk imát, csak úgy 
mint a megjelentek családjáért is.

A Jó Isten adjon továbbra is sok erőt, kitar-
tást, kegyelmet a hétköznapok küzdelmeihez, és 
sok örömet a családtagok boldogulásában, hogy 
öt év múlva ismét együtt ünnepelhessünk mind-
egyikükkel.

(PM)

HÍREK-ESEMÉNYEK

A tanítás megkezdésével elkezdődött a hit-
oktatás az iskolában és az óvodában is. 1. és 5. 
osztályban az órarendben vannak az órák, azon 
gyermekek részre, ahol a szülők kérték a hit és 
erkölcstan oktatást. A többi évfolyamban is van 
lehetőség hitoktatásban részesülni, csatlakozó 
5-6. illetve a 7. órában.

Tisztelettel kérjük a kedves Szülőket, támo-
gassák gyermekeiket, hogy a hittanórára rend-
szeresen felszereléssel (könyv, füzet, tolltartó, 
illetve ahol használják Szentírással) együtt je-
lenjen meg. 

Október 1-jén a szentmise után, elkezdődtek a 
Bibliaórák a katolikus körben, jó lehetőség arra, 
hogy a teljes katolikus tanítást megismerhesse 
valaki. A régi és az új résztvevőket szeretettel 
várják.

Október hónapban minden este a rózsafüzér 
imádsággal köszöntjük és kérjük a Szűzanyát.

Október 8. Magyarok Nagyasszonya ünnepe. 
Szent István királyunk halála előtt Szűz Mári-
ának ajánlotta fel országát. Ezért szólítja Isten 
anyját Nagyasszonynak népünk imádságaiban, 
énekeiben. 1896-ban XIII. Leó pápa engedé-
lyezte ezt az ünnepet, Szent X. Piusz pápa tette 
erre a napra. 1980-ban II. János Pál pápa ezen 
a napon szentelte fel a Szent Péter-bazilika al-
templomában lévő Magyarok Nagyasszony ká-
polnát. Szentmise templomunkban este 6 órakor 
lesz. 

Temetői szertartás, sírkőszentelés november 
1-jén Mindenszentek ünnepén lesz.

Újfalusi temetőben délelőtt fél 11-kor,
Öregfalusi temetőben délután 2 órakor.
Mindkét temetőben igeliturgia a keresztnél, 

majd a bejelentett sírkövek szentelése lesz. Sír-
kőszentelést lehet kérni hivatalos időben a plé-
bánián, vagy szentmisék után a sekrestyében. 
November 2-án halottak napja, este 6 órakor az 
összes elhunytért lesz szentmise. 

(Rozgonyi Mária)
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Nagy László:

DIÓVERÉS
Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.

Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.

Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Majd csorgó hó levén ring 
a picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.

A rendelkezésemre álló források sze-
rint, a mai Szegvár területe hétezer éve 
lakott. Forray József Sándor és Akácz 
László írásai kivételével, a marxista tör-
ténetírás sajátosságai meghatározóak a 
településünk történetével foglalkozó pub-
likációkban. A marxista történetírás – a 
munkásmozgalom feltárásán kívül – nem 
dicsekedhet tudománytörténeti jelentősé-
gű publikációkkal. Viszont fő, jellemző 
tulajdonsága, hogy a mások által feltárt 
adatokat, tényeket ügyesen beilleszti a 
tudományos szocializmus és a történelmi 
materializmus rendszerébe és azokat vö-
rös dicsfénnyel övezi.

*
A marxista történetírás egyik szegvári 

vonatkozású „rémtette” az un. „Sarlós Is-
ten” agymosásszerű misztifikálása. Nem 
lényeges, hogy a szobrocskának ki adta 
ezt a munka mindenhatóságát, isteni ere-
jét sugalmazó nevet, a lényeg az, hogy 
ez a primitív, infantilis szobrászi teljesít-
ményt mutató kisplasztika szinte igazolja 
a materialista felfogás istenhitről vallott 
megvető álláspontját. Nézzük inkább a 
sarlót ezen a szobrocskán. Az minden 
lehet, csak sarló nem! Köztudott ugyan-
is, hogy a sarlónak éle van, amely ívének 
belső részén helyezkedik el. Bátor ember 
a tiszai kultúra „Sarlós Istene”! Nem fél, 
hogy a sarló éle elvághatja nyaki ütőerét. 
Mert nyaki ütőér már a tiszai kultúra 
idején is létezett! Maradjunk annyiban, 
hogy az un. „Sarlós Isten” emberi alakot 
ábrázoló archaikus szobor, amely égetett 
agyagból készült.

*
Időben visszafelé haladva a szőlőkalji 

honfoglaló (hazatérő) magyarokkal, a 
Kórógy-ér mentén táborozó székelyek-
kel, Attila hunjaival eljuthatunk az egy-
kor itt élő szkíta ősökig... Mások szerint 
a mi legközelebbi rokonaink a lengyelek, 
az ukránok, a szlovákok és a horvátok... 
Lehet, hogy így van, de én nem vagyok 
benne olyan biztos... Messziről jött em-
ber azt mond amit akar... Az viszont tény, 
hogy a bolgár dunai hajósok felmerész-
kedtek a Tisza-folyón (amely valószínű-
leg a szkítáktól kapta nevét) és meg sem 
álltak a Lándor-tóig, amelynek viszont 
ők adták a nevét („nándorok” vigyázz (!) 
nem „nádorok”). A mai Szegvár területén 

Dr. Mészáros Imre: Ami „Szegváriak” című  
kötetemből kimaradt*

előkerült királyi veretek között szlavón 
dénárokat is találtak. Ez azért érdekes, 
mert más történelmi esemény vonatkozá-
sában „Ond fia Ete sok szlavónt gyűjtött 
maga köré” írott szöveggel is találkozha-
tunk. Ettől még nem leszünk szlávok...

*
Egy 1332-ben készült oklevél 

„Kurucha”, „Kuruche” néven emlege-
ti a Kurca-folyót. Mivel a török időktől 
messze vagyunk 1332-ben, sajnálatos 
módon mellőznünk kell azt a kedves le-
gendát, miszerint egy gyönyörűséges 
török leányzó volt ennek a folyócskának 
a névadója. Sajnálatos ez a tény, mert e 
szépséges leányzót örömmel láttuk volna 
köreinkben...

*
Lehet, hogy Akácz Lászlónak van iga-

za. Ő ugyanis azt állítja, hogy Szapolyai 
Jánosra rálőttek íjjal a szegi Dóczy-
toronyból és eltalálták a térdét. Ennek 
következtében élete végéig sánta maradt. 
Más források (Nemeskürty, Blazovich) 
szerint nem íjjal, hanem puskával lőttek 
a toronyba fészkelt Ferdinánd pártiak. 
Ami ennél is lényegesebb, hogy szerin-
tük nem Szapolyai térdét, hanem Telegdi 
Miklós térdét találták el, aki ugyancsak 
sánta lett. Az viszont történelmi tény, 
hogy a lesántult menet, a szegi kudarcon 
okulva, Makó irányába szaporázta lépte-
it. Szaporázhatták, mert a lövések a lo-
vakban nem tettek kárt. Az is történelmi 
tény, hogy Szapolyai János Makóra érve 
Pozsár Bálint házában szállt meg és hat 
napig nyomta az ágyat.

Életerős férfiember esetében ennek 
több oka is lehet... Én a térdseb gyógyítá-
sára gondolok...

*Mészáros Imre: Szegváriak, Balassa-
gyarmat, 2006.

***
Mű gyűjtő aforizma. Ha a falon lógó 

festmény nem zavar, a kép jó. Ha a fest-
ményt leveszik és hiányérzetem támad, a 
kép nagyon jó! (Mészáros Imre)

***
A Szegvári Napló 20l3 év 2-3-4. szá-

mában megjelent csendőrség történeti 
írásaim nem előadásvázlatok, hanem elő-
adásrészletek. Az olvasók szíves elnézé-
sét kérem. Mészáros Imre.
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Polgárőr és Rendőr 
hírek

Mindenekelőtt szeretném megköszönni 
a lakosság bejelentéseit, jelzéseit a rend-
őrség és a polgárőrség irányába. Nagyon 
sokban hozzájárulnak ezek a bejelentések 
munkánk eredményességéhez. Ezért is 
kérnénk továbbra is aktivitásukat, hogy a 
köz- és magánvagyon védelmét minél ma-
gasabb színvonalon valósítsuk meg és szo-
rítsuk vissza a bűnözést településünkön.

Aktuális a mostani időszakban a ter-
mény- és a falopás. Mindkét tevékenysé-
get legtöbb esetben fényes nappal végzik. 
Ha valaki látja a tevékenységet végzőket, 
kérjük értesítse a hatóságot még akkor 
is, ha csak egy zsák kukoricát visz az il-
lető, mert nem lehet tudni, hogy egy nap 
hányszor fordul és hány napon keresztül 
végzi a tevékenységet. Ilyen módszerrel 
egész évre való takarmányt össze tud lop-
ni a szemfüles tolvaj. A falopásnál sajnos 
ugyanez a helyzet, nagyon nehéz kiszűrni 
az engedéllyel rendelkezők közül a tolvajt. 
Így ha a hatóság munkatársai ellenőrzik 
az okmányokat és a favágás jogosultságát, 
kérjük ne tekintsék zaklatásnak, mert ez a 
közösség érdekeit védi. 

A fa tolvajokkal kapcsolatban egy jó hírt 
tudok közölni: Fábiánsebestyénben nem-
régiben egy fa tolvaj csoportot sikerült le-
fülelni nagyon jól szervezett, több napos 
megfigyelési akció keretében, amelyben 
többek közt a fábiáni polgárőrök is igen 
nagy részt vállaltak.

Még egy igazán szívderítő hír: Öt helyi 
polgárőrünk vett részt katasztrófavédel-
mi felkészítésen. A résztvevők megelé-
gedettséggel nyilatkoztak az elméleti és 
gyakorlati oktatást is magában foglaló 
továbbképzési napról. Elmondásuk alap-
ján érdekes és értékes dolgokat hallgattak 
és sajátítottak el az elméleti oktatás alatt. 
Amit később a négy gyakorlati helyszínen 
be is mutathattak. A bemutatók helyszí-
nein szimulált események valósághűek, 
a végrehajtás pedig precíz és dinamikus 
volt. A szegváriak a kereső és kutató cso-
portban tevékenykedtek a szakhatóságok 
irányításával. Ezúton köszönjük munká-
jukat és reméljük, hogy az ott szerzett ta-
pasztalatokat csak ismétlő gyakorlatokon 
kell elmélyíteniük.

Kezdődik az ősz, itt a hűvös, nyálkás, 
rossz idő. Ahogy átnézzük, lecseréljük 
ruhatárunk egyes darabjait óvva egészsé-
günket, kérem gépjárművezető társaimat, 
autóik felszereltségét ugyanilyen gonddal 

vizsgálják át. Sajnos előfordult települé-
sünkön, hogy ellenőrző műszeres vizsgá-
lat során több gépjárművet állítottunk ki a 
rendőrséggel közösen a forgalomból, lejárt 
okmányok miatt. Természetesen ezt birság 
követte, ezek a kiadások kellő odafigyelés-
sel kiküszöbölhetők. Szeptember hónap-
ban is várható sebesség ellenőrzés több 
alkalommal is.

A szakemberek erre az időszakra szok-
ták javasolni a gumiabroncsok cseréjét, 
ha a hőmérséklet tartósan 7 fok alá csök-
ken. Személy szerint javaslom hamarabb 
feltenni a téli gumikat, mert a tapadásuk 
jobb és így a nyákos úton is nagyobb biz-
tonságot ad. A téli gumi nem csodaeszköz, 
nem véd a felelőtlen sebesség választásból 
adódó megcsúszások és kisodródás ellen, 
de fokozza a jármű tapadását.

A kerékpárosok figyelmét felhívnám a 
láthatósági eszközök használatára és az 
üzemképes világításra. Aki levehető vilá-
gítással rendelkezik nappal is hordja magá-
val, mert járműellenőrzéskor a rendőrnek 
kötelessége annak meglétét ellenőrizni.

Balesetmentes közlekedést kívánok 
mindenkinek!

B. S.

Kéménybélelés
FuránFlex, Saválló, és 

KAMIX
technológiával!

Tel.: +36/30/234-9931

Könyvtári hírek
A szeptember 30-án, a Magyar Népmese 

Napján mesevetélkedőt rendeztünk a 3-4. 
osztályosoknak és az 5-6. osztályosoknak. 
2013-ban ünnepeljük Gárdonyi Géza szü-
letésének 150. évfordulóját. Ennek alkal-
mából az ő meséiből választottunk ki 4-4 
mesét, amit a jelentkező csapatok tagjai-
nak el kellett olvasni. A játékos formában 
lebonyolított vetélkedőn számot adtak a 4 
fős csapatok tudásukról. Először a lelke-
sebb 3-4. osztályosok 7 csapata mérkőzött 
meg egymással. Hat feladat megoldásával 
bizonyíthatták, hogy alaposan ismerik 
ezeket a meséket. A pontok odaítélésében 
segítségünkre volt Lukács Istvánné tanító-
nő és Kovács Petronella iskolai könyvtá-
ros. A végeredmény megszületett, néhány 
pontos különbséggel végeztek a csapatok.

A felsősök közül csak 3 csapat jött el és 
ők is teljesítették a feladatot, bár lelkeseb-
bek is lehettek volna. 

Könyvtárunkban október 8-13-ig külön-
féle programokat szervezünk iskolás cso-
portoknak és felnőtteknek az „Összefogás 
a könyvtárakért” Országos Könyvtári Na-
pok keretében.

Kiemelt programunk október 13-án – a 
Könyves Vasárnapon – délután 2 órától 
helyismereti vetélkedőre várjuk az öt fős 
csapatokat.

Könyvtárosok
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A banda
– Ha be akarsz lépni a bandánkba, meg 

kell tenned! – mondta Peti szigorú kép-
pel.

Andris a cipője orrát bámulta.
– Még sose loptam – dünnyögte.
– Mindig van egy első alkalom. És a 

bátorságpróba az bátorságpróba.
– Ne gyáváskodj! – bátorította Berci is. 

– Mi majd lefoglaljuk az öreget, te addig 
zsebre vághatod a csokit. Gyerünk!

Andris megvonta a vállát:
– Nem valami nagy bátorságpróba el-

csórni egy szelet csokit egy öregember-
től.

– Közénk akarsz tartozni vagy nem?
– Gyáva vagy?
– Én nem vagyok gyáva – felelte And-

ris.
Ezzel mindhárman elindultak a bolt 

felé, ahol mindenfélét árultak. Az ajtó 
fölötti harang megcsendült. Az öregem-
ber rájuk nézett a szemüvege fölött és 
egy fejbiccentéssel üdvözölte őket.

Peti és Berci közönyös képet vágtak és 
úgy tettek, mintha csak nézelődnének. 
Aztán az írószerpult felé terelték a bol-
tos figyelmét.

– Ez mennyibe kerül?
– Hetven forint.
Az üzlet másik részében Andris gyors 

mozdulattal a zsebébe csúsztatott né-
hány szelet csokoládét. A fiúk kifizették 
a füzetet. Az öreg mindegyiküket meg-
ajándékozta egy-egy rágóval. A gyere-
kekkel mindig így szokott tenni.

A fiúk izgatottan rohantak el. A park-
ban Andris átadta a zsákmányt.

– Mogyorós csoki! Szuper!
Szétosztották. Andris nagyon keserű-

nek érezte.
– Most már közénk tartozol! – mondta 

Peti, és az új bandatag tenyerébe csapott.
– Hazamegyek – mormolta Andris. 

Tanulással töltötte az estét és vita nélkül 
ment lefeküdni.

Másnap reggel szívdobogva lépkedett 
el az öregember boltja előtt. A tanítás 
után addig húzta az időt, míg egyedül 
maradt. Aztán egyenesen a boltba ment. 
A harang csilingelt, az öreg szívélyesen 
fogadta.

A kisfiú egy bankjegyet tett a kassza 
mellé.

– Három tábla csoki – mondta.
– Vedd csak el őket, Andris – válaszol-

ta a boltos.
– Már tegnap elvettem – mondta hal-

kan a gyerek, fülig pirulva. És hozzátet-
te:

– Meg kellett tennem. Bátorságpróba 
volt…

Az öregember elvette a pénzt, visz-
szaadta az aprót, és mint mindig, adott a 
kisfiúnak egy rágógumit ajándékba. Az-
tán erőteljesen bólintott:

– A bátorságpróbát ma teljesítetted.

Mindannyiunk körül ott lebzsel egy 
„banda”, amely meg akarja parancsol-
ni, hogyan öltözködjünk, hogyan beszél-
jünk, hova járjunk, mit vásároljunk.

A mások által gyakorolt nyomás leg-
benső énünkön tapos, ott, ahol becsüle-
tesek, tiszták és nagylelkűek vagyunk. 
Ahol az álmaink születnek. Az igazi bá-
torság ahhoz kell, hogy megszabadul-
junk ettől a külső nyomástól, amely dön-
tésekre akar kényszeríteni.

(Bruno Ferrero)

 

 

Szeretettel várok mindenkit 

a Jaksa János Helytörténeti Gyűjteménybe 

(Hunyadi J. u. 31‐33.) 

2013. október 12‐én 

9 órára 

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem…” c. foglalkozásra,  

ahol megismerkedünk az új Bartucz Lajos kiállítással. 

 

2013. október 19‐én 

9 órára 

Őszi asztaldísz készítésre 

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes! 
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Ki mit tud az  
időseknél

Első ízben rendezett a Gondozási Központ 
„Ki mit tud”-ot. Az előadói vénával bíró tagok 
és a Katolikus Kör nyugdíjasai álltak a képze-
letbeli színpadra. Engem zsűrizésre kértek fel, 
Csurka Zoltánné Márti és Mészáros Jánosné 
Annuska voltak ebben a társaim. 

Elsőként Bihari Mátyásné Etelka néni Re-
viczky Gyula: Imakönyvem című versét mond-
ta el mély átéléssel, emlékezve édesanyjára. 

Gila Lászlónétól Reviczky Gyula: Ne tudjon 
rólad a világ című versét hallottuk, amelynek 
üzenete: elégedjünk meg azzal, amink van.

Lekrinczki Béláné Mártika néni Petőfi Sán-
dor megzenésített verseit énekelte el, olyan vi-
dámságot varázsolva, mint amilyen az ő egyé-
nisége.

Márton Antalné Marika a Tücsök és a han-
gya meséjét olvasta fel, majd Takács Gyula: 
Szüreti vers című költeményét tolmácsolta.

Bacsa Józsefné Erzsike néni barátnője 
Révészné Ilonka Visszatekintés című versét 
mondta el, amiből megtudhattuk, hogy nyug-
díjas korban jobban értékeljük az egész világot: 
„Kérdezd meg, mennyi jót tettél?”

A Gondozási Központ énekkara vezéréneke-
sével magával ragadta a közönséget, közösségi 
érzést keltett bennünk. Népszerű „sláger-nótá-
kat” hallottunk tőlük.

Orvosné Jaksa Mária Benjámin László: Két 
évtized verse című művét olvasta fel, amely a 
költő feleségével eltöltött éveiről szól. Nagyon 
szép gondolattal fejeződik be a vers: „Voltál, 
hogy én lehessek.”

R. Nagy Mihályné Juci néni Garai János: 
Mátyás király Gömörben című történelmi té-
májú versével szórakoztatott bennünket.

Bugyi Imréné Esztike néni versválasztásá-
ból kitűnt, hogy unokákkal van körülvéve, Pe-
tőfi Sándor: Anyám tyúkja című versét és Móra 
Ferenc: A cinege cipője című versét mondta el 
szépen hangsúlyozva.

A Katolikus Kör énekkarától új dallamokat 
hallhattunk. A szép hangú csapat a fiatalságról 
énekelt fiatalosan.

Tóth Lászlóné Jusztika néni Arany János: A 
vén gulyás című versét mondta el a tőle meg-
szokott színes előadásmóddal: mimikával, 
hangsúllyal, kézmozdulattal. Úgy éreztük, 
hogy ülünk a versbéli Marci bácsi körül és hall-
gatjuk meséjét.

Minden jó, ha a vége jó! Táncra perdültek a 
Ki mit tud-osok, sőt még a közönség is bekap-
csolódott. 

Kézimunkáikat is elhozták az idősek szép 
régi és új stílusú hímzéseket, kötést, horgolást, 
gobelinöltéssel készült munkákat. 

Élmény volt látni, hogy a közönség jól érezte 
magát, tapssal köszönte meg a produkciókat. 
Minden versenyző kis ajándékcsomagot ka-
pott. Kellemes délelőtt volt. 

Kosztolányi Sándorné

Teke hírek
NB-I. Keleti csoport sorsolás 2013/2014. év, 2013 ősz
1. forduló szeptember 08. 10.00
Felnőtt mérkőzés:

BE-BE TK Salgótarján Gyenes Kft.-Szegvári TSE
Neve ÖF SZP CSP Neve ÖF SZP CSP
Nádasdi István 512 1.5 0 Szabics Krisztián 526 2.5 1
Bokros Bence 507 1 0 Staberecz Mihály 534 3 1
Balázs Péter 497 2 0 Szabó Gábor 504 2 1
Molnár György 513 3 1 Gulyás Tamás 505 1 0
Fancsik István 511 2 0 Márkus László 518 2 1
Telek Tamás 540 3 1 Rácz József 517 1 0

Összesen 3080 12.5 2 Összesen 3104 11.5 4
0 2

Végeredmény: 2:6

Ifjúsági mérkőzés:
BE-BE TK Salgótarján Gyenes Kft.-Szegvári TSE

Neve ÖF SZP CSP Neve ÖF SZP CSP
Horváth Attila 447 0 0 Puskás Bence 533 4 1
Tóth Márk 401 0 0 Rácz Róbert 496 4 1

Összesen 848 0 0 Összesen 1029 8 2
0 2

Végeredmény: 0:4

2. forduló. szeptember 14. 14.00
Gyenes Kft.-Szegvári TSE Ceglédi Vasutas SE

Neve ÜF SZP CSP Neve ÜF SZP CSP
Bozó Tibor 497 1.5 0 Szarka Péter 506 2.5 1
Staberecz Mihály 522 2 0 Zsiros Gyula 534 2 1
Szabics Krisztián 497 1 0 Bíró József 529 3 1
Hajdú Attila 544 1 0 Hűvös Zsolt 567 3 1
Márkus László 529 1 0 Rimóczi Zoltán 539 3 1
Ács Tamás 575 3.5 1 Kovács Imre  

(Kállai Zoltán)
478 0.5 0

Összesen 3164 10 1 Összesen 3153 14 5
2 0

Végeredmény: 3:5

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

4. forduló szeptember 28. 14.00
Gyenes Kft.-Szegvári TSE Kazincbarcikai VTSE

Neve ÜF SZP CSP Neve ÜF SZP CSP
Hajdú Attila  
(Bozó Tibor)

497 0 0 Csinyi Gábor 619 4 1

Staberecz Mihály 471 1 0 Orosz István 513 3 1
Szabó Gábor 
(Szabics Krisztián)

507 1 0 Simkó Zoltán 520 3 1

Rácz Róbert 564 4 1 Ragályi Tamás 
(Szoboszlai István)

461 0 0

Ács Tamás 566 2 1 Ander Tamás 553 2 0
Rácz József 583 2 1 Nagy Attila 559 2 0

Összesen 3188 10 3 Összesen 3225 14 3
0 2

Végeredmény: 3:5
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DIÁKVILÁG
Gyorsan eltelt a nyári vakáció, újból jelentkezek a 

Diákvilág rovattal.

A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói közül sokan vettek részt 
nyári táborokban. Az alkotótábor, a honismereti, a 
lewin-brzeski-i, a törökmezői, az úszás, a horgász, a 
karate, a Katolikus Kör és a Községi Könyvtár által 
szervezett kézműves programokon, táborokban. Sok 
pedagógus és külső segítő vett részt ezeken a ren-
dezvényeken. Köszönjük valamennyiük segítségét, 
szervező és lebonyolító munkáját. 

Szeptember 20-án reggel iskolánk névadójára, 
Forray Mátéra emlékeztünk életének rövid ismerte-
tésével, majd egy szép, régi diákokról szóló verssel.

Iskolánk bejáratánál elhelyezett Forray Máté em-
léktáblánál elénekeltük a magyar Himnuszt, majd 
elhelyeztünk egy csokor virágot is.

Ezen a délelőttön az alsó és felső tagozat tanulói 
akadályversenyen vettek részt. Mi alsósok a sport-
pályán tartottuk a rendezvényt. Lőrincz Gábor, 
Határné Bottyán Erika, Schwarz Gábor, Horváth Ist-
ván, Víghné Somodi Rita valamint iskolánk napközis 
pedagógusai segítették a munkánkat. Köszönet érte! 
A közlekedés jegyében zajlott a verseny. A feladatok 
között szerepelt: slalomozás, a kerékpár tartozékai-
nak a felismerése, ügyességi feladatok, mocsárjárás, 
elsősegélynyújtás, közlekedési táblák felismerése. 
Nagyon kedvelték és örömmel végezték a gyakorla-
tokat a tanulók.

A felső tagozatban a téma most a KRESZ, baleset-
védelem, elsősegélynyújtás volt. Az állomásokon 
rendőrök, polgárőrök és védőnő voltak jelen a kolle-
gáink mellett, változatos feladatokkal. A helyszínek 
az iskolán belül, az iskola előtt és az udvaron voltak. 

1. állomás: Kapás Tamás rendőr elméleti, közleke-
dési feladatokat adott a csoportoknak

2. állomás: Jeneiné Lucz Mária tanárnő KRESZ-
teszt feladatokkal várta a gyerekeket.

3. állomás: Sápi Attila tanár úr zsákbamacska, 
ügyességi kérdései következtek.

4. állomás: Rozgonyi Zoltán tanár úr tájékozódási, 
térképes feladata volt az újabb erőpróba.

5. állomás: Pitiné Szabó Éva védőnő elsősegély 
nyújtási útmutatója váltotta az előző állomást.

6. állomás: Bugyi Imre polgárőr, milyen egy biz-
tonságos kerékpár, témája kötötte le a gyerekeket.

7. állomás: Tóth Pál, Farkas István polgárőrök 
kerékpáros ügyességi váltóval várták a csoportokat.

8. állomás: Kovács Petronella könyvtáros szitu-
ációk, képek, zene, vidám közlekedési erőpróbával 
fogadta a tanulókat.

Az akadályverseny végén eredményt hirdettünk.
5-6. osztály: 
1. 5.a 69 pont
2. 6.b 68 pont
3. 6.a 65 pont

7-8. osztály: 
1. 7.a osztály: 68.5 pont
2. 7.b osztály: 68 pont
3. 8.b osztály: 63.5 pont
Egy tanulságos és eredményes napot könyvelhe-

tünk el, amelyet külön megköszönünk a felsős gye-
rekek nevében a segítőinknek.

A verseny végén a Máltai Szeretetszolgálattól va-
lamennyi osztály egy doboz süteményt kapott aján-
dékba. Köszönjük!

A rendezvény szervezői voltak: Lukács Istvánné és 
Rozgonyiné Szabó Mária pedagógusok. Köszönet érte!

Mit kínálunk október hónapban?

- 3-án az Idősek Otthonában köszöntik a néni-
ket, bácsikat az Idősek Világnapja alkalmából a 2.a 
osztályos unokaosztály tagjai az Öreg néne őzikéje 
című mesedarabbal és a 3.a osztályosok néptánccal.

- 4-én megemlékezünk az Aradi vértanúkról is-
kolai szinten. 

- 8-án hulladékgyűjtés lesz a Központi Iskolában 
8.00-18.00 óráig. Lehet hozni papírt és vasat egy-
aránt.

- 21-én fogadóóra 16-17 óráig a Központi Iskolá-
ban

- 22-én 11 órakor ünnepi megemlékezés a Műve-
lődési Házban

- 25-26-27-én Dömötör-napi Kamara néptánc 
fesztivál 

- Őszi szünet: 2013. október 25-november 3-ig.
- Az őszi szünet utáni első tanítási nap novem-

ber 4.
Lukács Istvánné

tanítónő

(G)ÁTFUTÁS
Szentes és Csongrád között ebben az évben is 

megrendezték a hagyományos gátfutó versenyt. A 
közel 300 induló szép napos időben vághatott neki 
a 13 km-es, vagy 5,4 km-es távnak. A mezőnyben 
ismét szép számmal voltak szegvári diákok és fel-
nőttek is. Mindannyian becsülettel teljesítették az ál-
taluk választott távot, s néhány igazán szép dobogós 
eredmény is született. 

Rövid táv (5,4 km):
I. kcs
Fiúk: 
3. Gojdár Csanád
4. Bánfi Benedek
6. Szilágyi Márk
7. Mihály Péter
10. Homlok Krisztofer
13. Kéri Richárd
14. Horváth Attila
15. Martalics Erik
16. Ajtai László

Lányok:
6. Dancsó Nikolett
7. Forrai Napsugár

II. kcs.
5. Kóródi Dániel
6. Barta Máté
10. Valkai Zsolt
13. Vígh Gergely
14. Romhányi Gergő
16. Pécsi Norbert
17. Farkas Richárd

Lányok: 
9. Mihály Tímea
10. Vígh Ildikó
12. Szabó Fanni
13. Csapi Emese

III. kcs.
7. Földi Arnold
IV. kcs
2. Vass Mária
VII. kcs.
3. Pólyáné Téli Éva

Hosszútáv (13 km):
IV. kcs
10. Lehoczky Annamária
VI. kcs
1. Földiné Jani Éva
11. Csenki Erzsébet

Pólyáné Téli Éva
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Diana kalandjai – 1. rész 

Esteledik. Már csak a Nap utolsó sugarai világítják meg a környező hegyeket. A tücskök egyre 
hangosabban ciripelnek, de nem elég hangosan, hogy elnyomják a lovak izgatott nyihogását. Ekkor 
egy kisbusz robog be a tanyára és hangosan fékez a kavicsos úton. Egy szőke, megszeppent lány 
száll ki belőle. Soha nem járt még itt, de érdekelte a meghirdetett lovas tábor. Megigazította 
narancssárga topját és kiszedett pár csomagot a hátsó ülésről. Nagyot sóhajtott. Félénken belépett 
az istálló előterébe. Ekkor megszólította valaki. 

‐ Szia! Gondolom te vagy az újonc, akire várnom kell. A nevem Cintia, én vagyok az istálló 
vezetője. 

‐ Üdv. Engem Dianának hívnak. Még soha nem lovagoltam, de szeretném kipróbálni. 
Ekkor Cintia karon ragadta, és bevonszolta az istállóba. Diana körülnézett és mélyen beszívta 

az istálló illatát. Lenyűgözték ezek a hatalmas állatok. 
‐ Ő lesz a te lovad. A neve Holdsugár. Ő egy megbízható, nyugodt vérmérsékletű paci. 
‐ Milyen hatalmas! – mondta Diana. – De nem félek tőle. Nem ám. 
‐ Az jó. Akkor csutakold le, etesd meg és próbáld ki! – sorolta Cintia. 

Diana teljesítette a feladatokat, és már csak egy maradt… felülni Holdsugárra. 
Felvette hát a vadonatúj kék lovaglózakóját, barna nadrágját és csizmáját, majd felnyergelte 

némi segítséggel a hátasát. Cintia bakot tartott, Diana pedig egy óriási puffanás kíséretében a 
porban landolt a ló másik oldalán. 

‐ Én megmondtam, hogy nyugodt ló. Látod, még ezt is hagyja neked! – hahotázott Cintia. 
‐ Hehe, nagyon vicces! – fortyogott Diana. – Megpróbálom még egyszer! 
Ezúttal sikerült felmászni Sugár hátára, és nagy nehezen elindította lépésben. Diana 

diadalittasan ült a nyeregben, mikor valami furcsát kezdett érezni. A ló mozgásán kívül mást is 
érzett, mintha ő és a ló egyek lettek volna. Ekkor elveszette az irányítást, és Holdsugár vágtázni 
kezdett. Diana egy szempillantás alatt a homokban landolt. A kobak leesett a fejéről a zuhanás 
miatt. Egy ismeretlen, vele egykorú lány sietett segítségére. 

(Rajz: Katona-Berényi Nóra) 
 
Hogy mi lett Dianával és, hogy ki segített neki megtudhatjátok a következő részből. 

 
SZÓKERESŐ 
 
Keresd meg a lovakkal kapcsolatok szavakat a négyzetrácsban balról jobbra, fentről lefelé, átlósan és 
visszafelé. A megmaradó betűkből egy hét szavas, ló gondozással kapcsolatos mondat rakható ki. A 
sorsoláshoz kérjük a könyvtárban elhelyezett dobozba bedobni a megfejtést névvel és lakcímmel 2013. 
október 25-ig. 
 

Megkeresendő szavak: 
PATKÓ, ALMA, KAPARÓ, MAR, GALOPP, SÉTA, ÜGETÉS, 
NYEREG, IGÁSLÓ, DÍJLOVAS, MÉN, KANCA, ISTÁLLÓ, 
VÁGTA, ÍNVÉDŐ 
 
MEGFEJTÉS: ……………………………………… 
 
 
Az előző havi rejtvény helyes megfejtése: BOSZORKÁNY 
A szerencsés nyertes: Bihari Kamilla 
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német házaspár érkezett Szegvárra. A vendégek programjáról néhány fénykép készült, amely bi-
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