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Wass Albert

Őszi hangulat 
Mikor a hervadás varázsa 
megreszket minden őszi fán, 
gyere velem a hervadásba 
egy ilyen őszi délután! 

Ahol az erdők holt avarján 
kegyetlen őszi szél nevet, 
egy itt felejtett nyár-mosollyal 
szárítsuk fel a könnyeket! 

Hirdessük, hogy a nyári álom 
varázsintésre visszatér, 
s a vére-vesztett őszi tájon 
csak délibáb-varázs a vér! 

Hirdessük, hogy még kék az égbolt, 
ne lásson senki felleget, 
hazudjuk azt, hogy ami rég volt, 
valamikor még itt lehet! 

Ha mi már nem tudunk remélni, 
hadd tudjon hinni benne más; 
hogy ezután is lehet élni, 
hogy tréfa csak az elmúlás! 

A nyári álmok szemfedője 
övezze át a lelkedet, 
amíg a tölgyek temetője 
hulló levéllel eltemet!
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Megemlékezés
„Küzdöttem értetek szívvel és erővel,

de mint a büszke fák, végül is ledőltem.
Most szívemből kérem tőletek,

szeressétek egymást, mert én már nem 
leszek.”

Fájó szívvel emlékezünk szerettünk
Ternai Attila

halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik 

Rozgonyi Tibor

temetésére, majd az érte felajánlott szent-
misére eljöttek, sírját a szeretet virágaival 
elhalmozták, ezzel fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.
Köszönjük dr. Gémes Csaba (mindszenti) 
háziorvos, valamint a deszki, a szegedi 

Onkoterápia, a hódmezővásárhelyi kórház 
sürgősségi, sebészeti, és belgyógyászati 

osztály orvosainak, és ápolóinak önzetlen 
segítségét. Zsadányi József plébános úrnak 

a temetésen és a szentmisén elhangzott 
szívhez szóló szavait, ifj. Ternai József 
kántor úr szép éneklését, a lobogó és 

kereszt vivőknek, valamint a ministráns-
nak szolgálatát. Ternai József temetkezési 
vállalkozó figyelmes, mindenre kiterjedő 
munkáját, és a temetésnél közreműködők 
odaadó tevékenységét. Hálásan köszönjük 
mindenkinek a segítségét, melyet ezekben 

a nehéz hónapokban, illetve napokban 
kaptunk.

Gyászoló Édesanyja, Gyermekei, 
Testvérei és a Családtagok

Megemlékezés
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,

nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,

ha látni akartok nézzetek az égre.”

Fájdalommal emlékezünk
Bacsa József

halálának 30. évfordulóján.

Feleséged, gyerekeid és családjaik

Megemlékezés
„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak és jónak.

Mindig egy célod volt a családért élni,
ezt a halál tudta csak összetépni.

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, a fájó emléket.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett lányom

Szecskóné Ágoston Rozália
halálának kilencedik évfordulóján.

Szerető édesanyja, három gyermeke: 
Róbert, Zsolt és Péter, testvére Laci és 

családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak a rokonoknak, jó szom-
szédoknak, barátoknak, ismerősöknek, 
a Forray Máté Általános Iskola minden 
dolgozójának, a Szentesi Generáli Élet-
vonal munkatársainak, akik szerettünk 

Katona Kiss Árpád
temetésén megjelentek, részvétükkel, 

virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Köszönetet mondunk Ternai Józsefnek 
és munkatársainak; Zsadányi József 

plébános úrnak és ifj. Ternai József kán-
tor úrnak áldozatkész munkájukért.

A gyászoló család

Megemlékezés
„Virágot viszünk egy néma sírra,

de ezzel Téged már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk,
hiányzol Nekünk, soha nem feledünk.”

Szeretettel emlékezünk
Bacsa György

halálának 5. évfordulóján.

Édesanyád és 
testvéreid családjukkal együtt

Családi események
2013. október

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Sieghardt Robertnek és Bihari-Sieghardt 
Irénnek (München) FLORIAN LEOPOLD, Szabics 
Krisztiánnak és Koszó Nikolettnek (Dr. Bartucz L. 
u. 13.) MÁTÉ

Házasságkötés: nem volt.

Halálesetek: Gila Ferencné Szeri Anna Szegvár, 
VIII. külterület 21. (88 év), Király Irén Szegvár, 
Kórógy u. 95. (63 év), Kiss István Szegvár, IV. kül-
terület 41. (83 év), Miczki József Szegvár, Kórógy u. 
40. (81 év), Katona Kiss Árpád Szaniszló Szegvár, 
Arany J. u. 8. (79 év)

Megemlékezés
„Sírod mellett állunk,

talán te is látod.
körülötted van ma is

szerető családod.
Emléked örökké itt van velünk,

Ameddig mi élünk
Te is élsz velünk.

Mert minden-minden
szeretete örökké Tiéd.”

Szerető szívvel emlékezünk  
drága jó férjem

Kozma István zenészre
halálának 5. évfordulóján.

Szerető felesége és 
soha nem felejtő családja
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Közmeghallgatás
Szegvár Nagyközség Önkormányzata 

2013. november 25-én,  
hétfőn 17 órakor 

a művelődési házban Közmeghallgatást tart.

Minden érdeklődőt hívunk és várunk! 

Hirdetés
A szegvári MIO CONTO KFT 

felvételt hirdet 
megváltozott  

munkaképességűek 
foglalkoztatására.

Érdeklődni:  
A MIO CONTO KFT  

szegvári telephelyén 
(6635 Szegvár, Állomás u.9.),  

személyesen.

Születésnapi 
köszöntő

„Elszálló évek tele küzdelemmel,
köszöntünk Téged örömteli szívvel.

Örömkönny szemünkben, szeretet szívünkben,
könnyeidet letöröljük, bánatodat messze űzzük,

karunkkal átölelünk,  
mert mi Téged nagyon szeretünk!”

Pusztai Jánost

90.
születésnapján

sok szeretettel köszönti:

Felesége, Lányai és Családjaik

„A leggazdagabb gyermekek mi vagyunk,
hisz az a szeretet és törődés, 

 amit tőletek kaptunk
felbecsülhetetlen értékű!”

November az emlékezés hava. Szeretném 
én is az emlékezéssel kezdeni. Azokról a tag-
jainkról, akik már nincsenek köztünk, mindig 
beszélünk róluk, emlegetjük őket régi történe-
tekben, így az új tagok is, akik esetlegesen nem 
ismerték őket általunk ismerősként gondolnak 
rájuk. 

Úgy gondolom tetteik, közösségi munkájuk 
révén a szegvári emberek is jól ismerték őket. 
Emlékezzünk hát: Ábel József 2001† (A Szeg-
vári Polgárőr Egyesület alapító tagja, volt elnö-
ke.), Gyermán Ferenc 2012† (alapító tag, volt 
felügyelő bizottsági tag) Lukács István 2010† 
(alapító tag, volt felügyelőbizottság elnök). 

Minden elmúlik, mint az álom
Elröpül, mint a vándormadár,
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.

(Friedrich Schiller)

Idén, is mint minden évben odaítélték az 
év polgárőre díjat. Miért is érdekes ez? Mert 
idén a Szegvári Polgárőr Egyesület alelnöke 
Privóczki Zoltán kapta a magas szintű orszá-
gos elismerést. Ennek apropóján kérdeztem az 
alelnök urat:

B.S.: Mindenekelőtt enged meg, hogy gra-
tuláljak elismeréshez. A nevedet hallva vagy 
olvasva sokakban felmerül a kérdés, hogy ke-
rültél Szegvárra?

P.Z.: Valóban érdekes lehet a kívülállók 
számára. Hisz én magam Csongrád szülötte 
vagyok és ott is élek és jogos a felvetés mit 
keresek itt. A magyarázat mégis roppant egy-
szerű. A szegvári körzeti megbízott Kapás 
Tamás gyerekkorom óta barátom és Szegvárra 
kerülését követően sűrűn látogattam el hozzá 

a településre. Mikor egy alkalommal megkért, 
hogy lépjek be a Szegvári Polgárőr Egyesület-
be és segítsem az egyesületet munkámmal. Ba-
rátom kérésének szívesen tettem eleget és így 
2006 januárja óta vagyok az egyesület tagja és 
körülbelül 2 éve felkértek az alelnöki tisztség 
viselésére, amit tisztelettel fogadtam el.

B.S.: Hogyan tudod összeegyeztetni a csalá-
dot, a munkát és a polgárőrséget?

P.Z.: Nehéz feladat, de mindenhol próbálok 
eleget tenni és az időmet arányosan osztani, 
hisz minden élethelyzetemben valaki, valakik 
számítanak rám. Természetesen a családom az 
első és legfontosabb dolog az életemben. Kö-
szönöm nekik a türelmet, amit irányomba ta-
núsítanak. Egy kérésük volt a polgárőrködéssel 
kapcsolatban, hogy ne a családdal töltött idő 
rovására menjen. Úgy érzem ezt általában sike-
rül is tartanom. Azért vannak olyan időszakok, 
mikor az egyesületi munka több időt kíván és 
kénytelen vagyok hazavinni, bár polgárőr tár-
saimtól minden segítséget megkapok.

B.S.: Hogyan érintett, mennyire lepett meg 
a jelölés?

P.Z.: Nagyon meglepett, hisz nem érzem a 
munkámat kiemelkedőnek, teszem a dolgom, 
amire megkértek, és amit vállaltam. Termé-
szetesen örülök, hogy tagtársaim és a megyei 
vezetés is alkalmasnak ítélt a jelölésre, de ez a 
munka csapatmunka. Így nem csak a saját el-
ismerésemnek tekintem a díjat, többek között 
ezért is szeretném felajánlani a díjjal járó pénz-
összeget a tervezett gépjárműcserénk finanszí-
rozására.

Ne feledkezzünk meg a mindennapi dolgok-
ról sem! 

Körzeti megbízottaink felhívják a lakosság 
figyelmét a közlekedés szabályainak betartá-
sára, és mindenkit kérnek, hogy tolerálják a 
csatornázásból adódó kellemetlenségeket. Itt 
említeném meg, hogy több alkalommal előfor-
dult, hogy gépjárművel vagy vontatmánnyal 
beszakadtak a csatorna nyomvonalán. Ezek 
igen sajnálatos esetek és nem tartoznak a tole-
rálható dolgok közé. Ezért kérjük a lakosságot, 
hogy ha csak tehetik, ne közlekedjenek a csa-
torna nyomvonalán, ugyanis egy ilyen beomlás 
jelentős anyagi kárral és személyi sérüléssel 
is járhat. Az elszenvedett károkat pedig csak 
polgári peres úton lehet visszaperelni (ami 
igen nehéz, mert a fővállalkozó nem ismeri el 
az okozott kárt, ugyanis alvállalkozóval csi-
náltatta a munkát. Az alvállalkozók egy része 
már a faluban sincs, a beomlásokat azonnal 
betömik így nehéz bizonyítani azok technoló-
giai hiányosságból történő keletkezését.). Ezért 
mindenkinek azt javasoljuk, ha ilyen balesetet 
szenved, a szokásos eljáráson kívül azonnal 
készítsen minél több képet, hogy tudja bizonyí-
tani igazát. 

Aki még nem tette meg, a közeljövőben ké-
szítse fel járművét a téli üzemre.

B. S.

Polgárőr és Rendőr hírek
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés 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 kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhí-
vószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907

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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822
November 22-én (pénteken) átalakítás miatt 
zárva!

Állatorvosi ügyelet
november 1. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
november 2.-3. dr. Gyovai Tibor(30/436-7401)
november 9.-10. dr. Kun Szabó István (30/568-
8998)
november 16.-17. dr. Lehoczky János (30/945-
3764)
november 23.-24. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
nov. 30.-dec. 01. dr. Kun Szabó István (30/568-
8998)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő  8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök    8-12, 13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8-14 óráig Önkormányzat, Polgármesteri 
Hivatal, EESZI
Csütörtök    8-14 óráig Iskola, Óvoda

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, 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 telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
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 halőrei-
nek 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 
hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődé-
si 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 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.00 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  6.00-13.30 óráig

VÍZDÍJ FIZETÉS
2013. november hó

PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS:

A Vízmű telephelyén:

2013. november 11. (hétfő) 8.00 – 12.00
2013. november 12. (kedd)  8.00 – 12.00 és 
 13.00 – 15.00 
2013. november 13. (szerda)  8.00 – 12.00
2013. november 14. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2013. november 15. (péntek) 8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgál-
tató Nonprofit Kft. telephelyén (Régi Iskola):

2013. november 18. (hétfő) 8.00 – 12.00
2013. november 19. (kedd) 8.00 – 12.00 és  
 13.00 – 15.00
2013. november 20. (szerda) 8.00 – 12.00
2013. november 21. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2013. november 22. (péntek) 8.00 – 12.00



5. oldal2013. november

A szegvári Forray Máté Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola ok-
tóber 25-27 között, háromnapos, minő-
sítést is adó néptáncversenyt rendezett 
a szegvári Művelődési Házban.

A versenyre Csongrád és Békés me-
gyéből közel 170 fiatal táncos érkezett 
kísérőkkel együtt, összesen 6 telepü-
lésről 12 csoport nevezett be. 

A rendezvény megszervezését az ok-
tatási intézmény által benyújtott, és a 
Nemzeti Tehetség Programon nyertes 
pályázat anyagi forrásai tették lehető-
vé.

Egy millió 300 ezer Ft-ot nyert a pá-
lyázat, ami magában foglalta a résztve-
vő csoportok, kísérők 2 napi szállását 
(Fácános-Vendégház, Idősek Otthona, 
Castellum és Panzió, Ifjúsági Szálló, 
Csurgó Vendégház, Ágoston Jánosné 
falusi vendéglátó) a teljes ellátását, a 
zenekar költségét, és a programokat.

Az előkészületekben és a lebonyolí-
tásban Bernáth Ildikó intézményveze-
tő, Ternainé Kovács Anna intézmény-
vezető helyettes, Magyar Nóra néptánc 
pedagógus vettek részt, de besegítettek 
az iskola pedagógusai, dolgozói és a 
gyerekek szülei, nagyszülei is.

A versenyen résztvevő csoportok:
Tündérrózsa, Szellőrózsa, Liliom 

csoportok – Tabán Iskola Szeged – 
szakmai vezető: Szabóné Z. Nagy Dia

Bodzavirág csoport – Szeged – Ba-
logh Zsolt

Kisbojtár csoport –Kétegyháza – 
Halmi Zoltán

Pipacs-Boróka és Gyöngyvirág cso-
portok – Makó – Tóthné Döme Mária 
és Tóth Endre

Tüdölle csoport – Hódmezővásár-
hely, Péczely AMI – Kispéter Éva, 
Csókási Imre

Kiskaláris csoport – Domaszék – 
Kispéter Éva

Szarkaláb, Cinege, Margaréta cso-
portok – Szegvár – Magyar Nóra – vi-
seletkészítő: Magyar Imréné

A három korcsoportban résztvevő 
együttesek kétszer tartottak bemuta-
tót, aminek alapján értékelte táncukat 

a zsűri. Az eredményhirdetés egy gá-
laműsor keretében történt.

Eredmények a következők:
II. korcsoport (9-11 évesek)
Aranyminősítés – Cinege csoport 

(Forray Máté Ált. Isk. és AMI, Szeg-
vár)

Ezüstminősítés – Szarkaláb csoport 
(Forray Máté Ált. Isk. és AMI, Szeg-
vár)

Bronzminősítés – Tündérrózsa – Li-
liom csoport (Tabán Általános Iskola 
és AMI, Szeged)

III. korcsoport (12-14 évesek)
Aranyminősítés – Kisbojtár csoport 

(Kaláris Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, Kétegyháza)

Ezüstminősítés – Tüdölle csoport 
(Péczely Attila Alapfokú Művészeti Is-
kola, Hódmezővásárhely)

Bronzminősítést – nem osztottak.
IV. korcsoport (14-18 évesek)
Aranyminősítés – Kiskaláris cso-

port (Bálint Sándor Általános Iskola és 
AMI, Domaszék)

Ezüstminősítés – Margaréta csoport 
(Forray Máté Általános Iskola és AMI, 
Szegvár)

Bronzminősítést – nem osztottak.

A zsűri tagjai voltak:
Paluch Norbert, néptánc pedagógus, 

a szécsényi Palóc néptáncegyüttes ve-
zetője, a Népművészet Ifjú Mestere és 
Fülöp Ferenc díjas táncos.

Paluchné Percze Piroska Fülöp Fe-
renc díjas táncos, a Rimóci Hagyo-
mányőrző Együttes tagja.

Vaszkó János, néptánc pedagógus, 
kétszeres Aranysarkantyús táncos. A 
békéscsabai Balassi Néptáncegyüttes 
tagja, a békéscsabai Hétpróbás Nép-
tánciskola oktatója.

Tyukászné Balázs Katalin Arany 
Kóta díjas népdalénekes, a Csongrád 
megyei népdaléneklési versenyek ál-
landó zsűritagja. A napokban, október 
23-án vehette át Csongrád város Köz-
művelődési díját.

A fesztiválon Tormási Elek és Bará-
tai zenéltek: Tormási Elek – hegedűn, 
Szabó János – brácsán, Lovászi And-

rás – cimbalmon, klarinéton, Inokai 
Győző – bőgőn, tekerőn közreműkö-
dött.

Pénteken és szombaton a versenyek 
után jó hangulatú táncházakat tartot-
tak, ahol szombaton egy „sudridrom” 
versenyt is, amelyre 70-en neveztek be.

A végső győzelmet szegváriak nyer-
ték: 1. Morvai Zsanett, 2. Szenczi 
Anna, 3. Szűcs Ábel.

Támogatók voltak:
- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Nemzeti Tehetség Program
- Egyesített Közművelődési és Mu-

zeális Intézmény
- szegvári szülők, nagyszülők
- Forray Máté Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola
- Gyenes Kft
- Virág-Mánia
- Dél-Kertész
- Hunor Coop
- Falufejlesztő és Üzemeltető Kft
- Dobbantó néptáncegyüttes
- Magyar Imre - Magyar Imréné
- Délvilág
- Kurca TV
- Berkecz Miklós
- Pa-Szent KFT
- Polgárőrség 
- Szötyke tánccsoport
- Família Divatüzlet - Szentes
- Muzsik József

Kísérő programok között szerepelt: 
kézműves foglalkozás, múzeumlátoga-
tás is. 

Nagyon színvonalas, jó hangulatú 
koreográfiákat láthatott a közönség.

A gyerekek élményekben gazdagon 
tértek haza.

Köszönjük a fellépő csoportok, segí-
tők, zsűri, zenekar, szülők munkáját.

Reméljük, jövőre is megrendezésre 
kerül a II. Dömötör-napi Kamara Nép-
tánc verseny.

Addig is jó munkát és sok sikert kí-
vánunk a táncosoknak és a felkészítők-
nek!

Lukács Istvánné

I. Dömötör-napi kamara néptáncverseny Szegváron
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Szép Öregkor Nyugdíjas Klub évzáró délutánja
Október 19-én a Művelődési Ház-

ban ismét megrendezésre került a 
nyugdíjas klubok találkozója, me-
lyet Bacsa Józsefné Erzsike néni 
szervezett a klubtársak segítségé-
vel. Én is meghívást kaptam erre a 
rendezvényre, konferáltam a mű-
sorszámokat és bemutattam a fellé-
pő csoportokat. 

Köszöntöttem a szentesi városi 
klub tagjait és vezetőjüket, Gulyás 
Jánosnét.

A derekegyházi Örökzöld Nyug-
díjas Klub tagjait és vezetőjüket 
Kaczkó Györgynét.

A berekfürdői Nyugdíjas Klub 
tagjait és vezetőjüket: Molnár 
Ferencnét.

A szegvári Szép Öregkor Nyugdí-
jas Egyesület tagjait és vezetőjüket, 
Bacsa Józsefnét.

A rendezvényen részt vett Gyöm-
bér Ferencné, Arany Lajosné és Bá-
rány Józsefné is.

Először egy szép verset hallhat-
tunk Bacsa Józsefné előadásában. 
Ezután Gyömbér Ferencné jegyző-
asszony köszöntötte a résztvevőket.

Majd Cseh Imréné verset mon-
dott. 

A derekegyháziak színdarabot 
mutattak be. 

A szentesi csoportból Pásztor 
Imréné magyar nótát énekelt. 

Őt a derekegyháziak újabb szín-
darabja követte.

Majd Seres Berta magyar nótákat 
énekelt.

A Szegvári Szép Öregkor nyug-
díjas Egyesület 1990-ben alakult 23 
fővel, Nyugdíjas Klub néven. 2008-
ban egyesületté alakultak. Volt 
tánccsoportjuk, mellyel sok rendez-
vényen felléptek. Énekkaruk is ala-
kult, sok szép éneket megtanultak, s 
azt előadták több helyen. Összesen 
108 oklevelük van. Arany és ezüst-

érmük nincs, de van több kiváló 
dicsérő oklevelük. Az idősek sor-
sának javításáért, az Életet az évek-
nek klubmozgalom célkitűzéseinek 
megvalósításáért, a hagyományok, 
a művészetek és a közösségi érté-
kek ápolásáért végzett 20 éves ön-
zetlen tevékenység elismeréseként 
megkapta az Egyesület a Nyugdíjas 
Szövetség Emlékérmét.

Az idős emberekért végzett ki-
emelkedő tevékenysége elisme-
réseként 2003-ban Szegvárért 
Emlékéremben részesítette az Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
Bacsa Józsefné Erzsike nénit. 

Nagyon sok szép emlékük van az 
eltelt 23 évről. Sokat kirándultak, 
az ország több településén jártak és 
csatlakoztak hozzájuk a szegvári ki-
rándulni szerető emberek is.

Jelenleg 27-en vannak, sajnos már 
többen elhunytak közülük. A Civil-
Házban tartják foglalkozásaikat. 
Szépen berendezték a termüket, jól 
érzik ott magukat. 

Bacsa Józsefné Erzsike néni a mű-
sorszámok után köszönetet mondott 
a klubok vezetőinek, s egy szál virá-
got nyújtott át nekik.

Ezután Nótás Jana énekelt. Re-
mek hangulatot teremtett a nótáival, 
dalaival. A közönség tagjai gyorsan 
táncra perdültek, s mulattak. A fi-
nom ebéd után nem maradhatott el 
a szakácstánc sem. Forgó Albert 
késő délutánig zenélt. Sok értékes 
tombolatárgy talált gazdára. A ren-
dezvényen résztvevő csoportok él-
ményekben gazdagon tértek haza. 
Kitűnő hangulatú bálon szórakoz-
hattak azok, akik eljöttek a Szép 
Öregkor Nyugdíjas Egyesület évzá-
ró bankettjére.

Jó egészséget és békés, boldog 
családjukban eltöltött nyugdíjas 
éveket kívánunk mindenkinek!

Lukács Istvánné

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap. Az októberi esemé-

nyekről szeretnék beszámolni Önöknek.
Október 6-i eseményekről megemlékez-

tünk. A 7. osztályos tanulók nagyon szép 
műsort adtak elő. Felkészítő nevelő: Papné 
Mészáros Réka és Tóth Péterné volt.

Köszönet érte!

Október 22-én és 23-án a megemlékez-
tünk az 1956-os forradalomról és szabad-
ságharcról. A 8. osztályos tanulók szép 
ünnepi műsort mutattak be. A felkészítők: 
Gila Györgyné és Pólyáné Téli Éva voltak. 
A díszletet Jeneiné Lucz Mária, Csák Zoltán 
készítette, a főpróbán tanácsokkal segítette 
a tanulókat és a műsorért felelősséget vállalt 
Bernáth Ildikó intézményvezető asszony. A 
hangosításról Szabó Ferenc gondoskodott. 
Nagyon színvonalas előadást hallottunk és 
láttunk a gyerekektől.

Köszönet érte!

Hulladékgyűjtésre is sor került a Központi 
Iskolában. Több tonna papírt és vasat hoztak 
a gyerekek.

Az Idősek Otthonában köszöntöttük a né-
niket, bácsikat az Idősek Világnapja alkal-
mából. A 2.a osztályos unokaosztály verses, 
zenés összeállítással kedveskedett. A gyere-
keket Lukács Istvánné készítette fel. A 3.a 
osztályos tanulók néptánccal kedveskedtek. 
Felkészítő nevelő: Magyar Nóra volt.

Köszönet érte!

Mit kínálunk novemberben?
18-án 14 órától az 1-2. osztályos, 15 órától 

a 3-4. osztályos tanulóknak mesemondó ver-
seny a Községi Könyvtárban.

12-13-án a felső tagozatban, 14-15-én az 
alsó tagozatban nyílt tanítási napokat tartunk 
2-8. osztályig (az elsősök májusban tartják az 
Olvasás születésnapján)

24-én pályaválasztási szülői értekezlet. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket!

Lukács Istvánné, tanítónő
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AZ OKTÓBER 23-i  
ÜNNEPSÉGRŐL

Szegvár Nagyközség Önkormányza-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság október 23-án 17 órától tar-
totta a községi megemlékezést a Műve-
lődési Házban.

Haller Andrea és Oltyán Gyula 
szentesi pedagógusok amatőr festmé-
nyeiből nyílt kiállítás. Az alkotásokat 
a nézők figyelmébe ajánlotta Lukács 
Adrienn tanítónő. Kovács Gabriella gi-
táron közreműködött, Márton Rozália 
Wass Albert prózát mondott. Köszön-
jük, hogy velünk voltak!

Ezután Gémes László polgármes-
ter úr ünnepi beszédet tartott. Az ün-
nepi műsort előadták a Forray Máté 
Általános Iskola 8. osztályos tanulói. 
Felkészítő nevelők: Gila Györgyné és 
Pólyáné Téli Éva pedagógusok voltak. 
Rajtuk kívül segített még Bernáth Il-
dikó intézményvezető, Jeneiné Lucz 
Mária, Csák Zoltán, Szabó Ferenc. Na-
gyon színvonalas, szép ünnepi műsort 
láthatott a közönség. Köszönjük a fel-
lépő gyerekek és a felnőttek munkáját. 

Koszorúzásra a Rozmaring utcai em-
léktáblánál került sor, ahol közreműkö-
dött a Magyar Nóta Klub. Köszönjük, 
hogy elfogadták meghívásunkat!

A rendezvényen a felnőtt közremű-
ködők a művelődési ház jóvoltából 
Nagybata Márta által készített vásárhe-
lyi festésű kerámia vázát kaptak emlé-
kül. A 8. osztályos a gyerekek közösen 
elfogyasztottak egy tortát.

Lukács Istvánné

Kivonat az Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény munkájáról a Képviselő-testület  

részére készített beszámolóból
A novemberi számban a könyvtár beszá-

molóját találják, a következő hónapban a 
művelődési ház és a Jaksa János Helytör-
téneti Gyűjtemény beszámolóját is olvas-
hatják. (A szerk.)

A községben 1954-től működik könyv-
tár. 

1997-ig részben önálló intézményként 
látta el feladatát. Ezt követően 10 évig az 
Egyesített Közművelődési Intézmény ke-
retein belül működött, 2007. július 1-től a 
Polgármesteri Hivatal szakfeladata volt az 
1997. évi kulturális törvény és a szakmai 
szabályzataink alapján. 

2009. január 1-től 2012. december 31-ig 
könyvtárunk a Szentesi Városi Könyvtár 
Kistérségi könyvtárának tagja lett. 2013. 
január 1-től az Egyesített Közművelődési 
és Muzeális Intézmény részeként, a szege-
di Somogyi-könyvtár ellátási rendszeré-
ben működik.

1954-től a Rozmaring utcában, 1964-től 
a művelődési házban, 1974-től a Rozma-
ring utca 4. szám alatt és 2012. november 
22-től a megújult művelődési házban, az 
IKSZT részeként, ismét új helyen várja a 
látogatókat esztétikus, szép, korszerű kör-
nyezetben.

A könyvtár kölcsönzőtérként használt 
helyiségeinek alapterülete 116 m2, az eme-
leti olvasótere (rendezvények színtere) 33 
m2. 

A NKA pályázatból – új bútorokat vá-
sároltunk, a régi fém könyvállványokat ki-
cseréljük új, esztétikus, mutatós polcokra.

A szolgáltatások színvonalának eme-
lése érdekében egy új multifunkcionális 
gépet szereztünk be, amely fénymásolás, 
nyomtatás, szkennelés, faxolás feladatokra 
képes, színesben is. Lehetőségünk lesz a 
közművelődési érdekeltségnövelő pályá-
zatból az olvasók rendelkezésére álló két 
számítógép cseréjére is. A régiek már 10 
évesek, a mai igényeknek nehezen felelnek 
meg (lassúság, elavult programok).

Ebben az évben összesen 1.002.460 Ft 
jut a megyei könyvtári ellátási rendszer-
ben működő könyvtárunknak. Ebből 386 
ezer forintot könyvre, 432 ezer forintot fo-
lyóiratra terveztünk, ez az előző évihez vi-
szonyítva jónak mondható. A megmaradt 
összeget szakmai anyagok, rendezvények, 
szolgáltatási díjak kifizetésére használ-

hatjuk fel. 2013. január 1-e óta a könyvek 
beszerzését – évente 4 alkalommal –, a 
folyóiratok éves előfizetését a szegedi So-
mogyi-könyvtár végzi megyei könyvtári 
ellátási rendszerben. Az új könyvek a So-
mogyi-könyvtár állományában szerepel-
nek. Saját állományunk az év közben vég-
zett selejtezések miatt 1012 db könyvvel 
csökkent.

Az olvasók rendelkezésére áll a cédu-
lakatalógusunk, amely a saját beszerzésű 
állományt írók, címek és szakok szerint 
tárja fel 2009. júniusig. A saját állomá-
nyunk 80%-át, és a szentesi kistérségi ál-
lományba tartozó dokumentumokat 2012. 
december 31-ig a Huntéka adatbázisban 
dolgozta fel a Szentes Városi Könyvtár. 
Ehhez a szolgáltatáshoz már nem férünk 
hozzá, majd a szegedi könyvtár az általuk 
használt Corvina adatbázisba konvertálja. 
Szintén ebben az adatbázisban jelennek 
meg a 2013-ban vásárolt könyvek adatai, 
amely várhatóan 2014 tavaszára készül el.

A könyvtár látogatottsága az előző évi-
hez hasonló, az olvasók megszerették az új 
helyet. A könyvkölcsönzés mellett 17 féle 
folyóiratot kínálunk a helyben olvasóknak 
(az elmúlt évben 21-et) 

Könyvtárközi kölcsönzéssel, tájékozta-
tó munkával, könyvajánlásokkal, számí-
tógépes információnyújtással, a hozzánk 
érkező kérdések megoldásával nyújtunk 
segítséget olvasóinknak, rendezvényeket 
szervezünk a könyvtári és egyéb évfordu-
lós napokra. A programok megvalósításá-
val hozzájárulunk az IKSZT pályázatban 
előírt feltételek teljesítéséhez.

Fénymásolást, nyomtatást, szövegszer-
kesztést, szkennelést, laminálást végzünk 
igények szerint, a képviselő-testület ha-
tározatának megfelelő díjakért, valamint 
eTanácsadói tevékenységgel (hivatalos 
ügyintézés) segítjük a hozzánk fordulókat.

2013. október 17-ig a bevételeink összege
  184.030 Ft

ebből fénymásolás 29.460 Ft
 internet 25.710 Ft
 nyomtatás 48.300 Ft
 könyvtártámogatás 14.400 Ft
 szkennelés 960 Ft
 laminálás  600 Ft
 rongyos könyvek kiárusítása 64.600 Ft

Folytatás a 11. oldalon
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Meghívás az üdvösségre!

Van olyan ember, aki szerint nincs 
mennyország. Igaza van, mert az ő számá-
ra nem lesz mennyország, hacsak meg nem 
változik. Isten meghív, de nem kényszerít 
az üdvösségre. Az örök életet nem tétlenül, 
hanem készülődve kell várnom.

Hazatérés

Sírod fölött szelíd angyal áll, 
Téged őriz, mégis minket néz. 
Azt súgja, szép és szent a halál, 
Bár elválni gyötrően nehéz.

Egyszer mind megérkezünk oda, 
Lesz majd újra közös otthonunk,  
Az Isten vár ránk a kapuban,  
és ölébe hajtjuk homlokunk. 

Lelki nap 
Regina Collins nővérrel

Az idén második alkalommal látogatott 
el a falunkba Regina nővér Angliából. A 
lelkigyakorlat témája Isten irgalmassága 
és tisztítótűzben szenvedő lelkekért való 
imádság volt. A hét közepétől néhányan 
minden nap összegyűltünk a plébániára 
imádkozni a lelki nap kegyelmeiért. A 
plébánosunk a környező településekre el-
jutatta a meghívókat, hogy minél többen 
értesüljenek az eseményről.

November 3-án délután 2 órakor kez-
dődött a program. Nagy örömünkre egyre 
csak jöttek és jöttek az emberek és a padok 
¾-e megtelt. Az utóbbi időben ennyien 
még nem jöttek el lelkigyakorlatra, Szeg-
várra. A szép számú szegári hívek mellett 
jöttek pl. Szentesről, Csongrádról, Hódme-
zővásárhelyről, Mindszentről, Mártélyról, 

Kiskunfélegyházáról, Zákányszékről, 
Zsombóról sőt még volt egy néni  aki 
Amerikából érkezett. 

A dicsőítő zenét Kiskunfélegyházáról 
érkező fiatalokból álló csapat szolgáltatta.

A nővér első témája az irgalmasságról 
szólt. Legyünk mi is irgalmasok embertár-
sainkkal és Isten is irgalmas lesz hozzánk. 
Az irgalom a cselekedeteinken keresztül 
kell, hogy megnyilvánuljon. Irgalmasok 
leszünk, azáltal ha valakit megvigaszta-
lunk, szavainkkal visszaállítjuk a másik 
emberméltóságát. Irgalmasság cselekede-
te a szegények megsegítése az adakozás ál-
tal. A harmadik legfontosabb irgalmasság 
cselekedet, amit a nővér említett az ima. 
Az imádság egy egyedülálló lehetőség, 

mert az imádság által képesek vagyunk 
embereket, dolgokat, szükségleteket, és 
kapcsolatokat átalakítani. Imádkozzunk 
másokért, mert ez kedves Isten előtt. Kü-
lönösen most novemberben a tisztítótűz-
ben szenvedő lelkekért kell imádkoznunk. 
Ez volt Regina nővér második témája. A 
tisztítótűzben szenvedő lelkek önmaguk-
ért nem tehetnek semmit, mi azonban imá-
inkkal elősegíthetjük a kiszabadulásukat. 
Elmondta, hogy ha egy lélek kiszabadul 
az akár egy földi családtag gyógyulását is 
eredményezheti. November hónapban, ha 
egy üdvözlégy Máriát elmondunk a szere-
tetláng üzenetével 10 lelket, egy tizeddel 
100 és egy egész rózsafüzérrel 1000 lelket 
szabadíthatunk ki. 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, 
az Úr van teveled. Áldott vagy Te az asz-
szonyok között, és áldott a Te méhednek 
gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Má-
ria, Istennek szent Anyja, imádkozzál 
érettünk bűnösökért, áraszd Szeretetlán-
god kegyelmi hatását az egész emberiség-
re, most és halálunk óráján. Amen.

E rövid imával nagy segítségére lehe-
tünk ezzel a tisztuló egyháznak, ha mind-
annyian buzgó könyörgésbe kezdenénk, 
kiüríthetnénk a tisztulás helyét. Mindkét 
témával kapcsolatban sok tanúságtétel 
hangzott el melyet a nővér hallott vagy 
megtapasztalt. Majd közös imában bűn-
bánatra hívta a jelenlevőket és ebben az 
imában kértük elhunyt családtagjaink és 
őseink bűneinek bocsánatát is. Felhívta a 
figyelmünket a Szent Vér védelmének a 
fontosságára is. Regina nővér rendelkezik 
a gyógyítás karizmájával ezért felkérte 
azokat a személyeket, akik fizikai fájda-
lomban szenvednek, hogy álljanak fel és 
mindegyikükért egyenként imádkozott. 
Majd szinte minden jelenlévőért egy-egy 
mondatban áldást és imát mondott. 

A délután Szentmisével zárult, majd a 
vendégeket agapéval vártuk a sekrestyé-
ben. Hálásan köszönjük Istennek a kegyel-
meit, amelyeket kiosztott. Jézus köztünk 
járt és megérintett bennünket. Elhozta a 
szívünkbe a békét és örömöt és hiszem, 
hogy kivétel nélkül mindenki lelkében 
munkálkodott.

Gémes Anita.

Haljunk meg Krisztussal, hogy vele 
éljünk!

Látjuk, hogy egyrészt a halál nyereség, 
másrészt pedig az élet büntetés. Ezért mond-
ja Pál is: Számomra az élet Krisztus, a halál 
pedig nyereség (Fil 1, 21). Kicsoda Krisztus, 
ha nem a test halála és a lélek élete? Ezért 
haljunk meg vele, hogy vele együtt éljünk! 
Akarjunk mindennap így meghalni, és tény-
leg haljunk is meg így, hogy, lelkünk a halál 
által el tudjon szakadni a testi vágyaktól, és 
a halál képét öltse magára oly magasságokba 
emelkedve, ahová már nem érhetnek fel a föl-
di szenvedélyek, és nem is tudják már a lelket 
beszennyezni. A test törvénye ugyanis a lélek 
törvénye ellen tusakodik, és bűnbe is viszi a 
lelket. De mi erre az orvosság? Ki vált meg e 
halálra szánt testtől? Az Isten kegyelme Jézus 
Krisztus, a mi Urunk által (Róm 7, 24). 
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Van tehát orvosunk, használjuk is az or-
vosságát. A mi orvosságunk Krisztus ke-
gyelme, és a mi testünk ez a halálra szánt 
test. Tehát szakadjunk el a testtől, de ne 
szakadjunk el Krisztustól. Bár testben 
élünk, mégse kövessük a test kívánságait, 
ne mondjunk le a természet jogairól, de 
becsüljük többre a kegyelmi adományokat. 

Mi többre van még szükség? Egynek a 
halála megváltotta az egész világot. Krisz-
tus nem halhatott volna meg, ha ő nem 
akarja. Ám ő nem akart a haláltól mene-
külni, és minket sem tudott volna semmi 
mással jobban megmenteni, mint éppen 
halálával. így tehát az ő halála mindenki 
élete lett. Halála jegyét hordozzuk magun-
kon, halálát hirdetjük imádságunkban, azt 
magasztaljuk áldozatbemutatásunkban. Az 
ő halála győzelem, az ő halála szentség, az 
ő halála minden évben a világ főünnepe. 

Mit mondjunk még a halálról, amikor is-
teni példa mutatja nekünk, hogy csak a ha-
lál szerezte meg a halhatatlanságot, és csak 
a halál váltott meg minket a haláltól? Nem 
kell tehát gyászolnunk azt a halált, amely 
mindnyájunk üdvösséget hozta. Nem kell 
menekülnünk attól a haláltól, amelyet Isten 
Fia sem tartott magához méltatlannak, és 
nem is került el. 

A halál nem tartozott hozzá természe-
tünkhöz, hanem a természet ellen van. Is-
ten nem rendelte el kezdettó1 fogva a ha-
lált, hanem gyógyszerül adta. Az embert 
kötelességszegése miatt sújtotta a minden-
napi fáradságos munka büntetése, és a ki-
bírhatatlan fájdalom kezdte szerencsétlen-
né tenni életét. Úgy kellett véget vetnie a 
bajoknak, hogy a halál állítsa helyre, amit 
az élet elveszített. Ha a kegyelem nem se-
gítene, a halhatatlanság inkább teher lenne, 
mint előny. 

A léleknek ezért már kötelessége elke-
rülni a görbe életutat, a földi test szennyét, 
és a mennyei kincsre kell törekednie, bár 
csak a szenteknek osztályrésze, hogy Isten 
színe elé jussanak, és mintegy hárfaszó 
mellett dicsérjék őt, amint a prófétai szóból 
tudjuk: Nagy és csodálatos minden műved, 
mindenható Urunk, Istenünk. Igazságosak 
és igazak útjaid, nemzetek Királya/ Ki ne 
félne-tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné 
nevedet? Egyedül csak te vagy a Szent, el-
jön minden nemzet, és színed elé borul (Jel 
15, 3-4), hogy lássa a te menyegződet is, 
ó, Jézus, amikor a mindenség öröméneke 
közben a földró1 az égbe vezetik a meny-
asszonyt, aki már nem a világ lekötelezett-
je, hanem teljesen a léleké, hiszen hozzád 
jut el minden ember (vö. Zsolt 64, 3). 

Szent Dávid is mindennél jobban kíván-
ta, hogy ezt megláthassa és szemlélhesse. 
Ezért mondja: Csak egyet kérek az Úrtól, 
egy a vágyam: hogy az Ur házában lakjam 
életem minden napján, hogy az Úr gyönyö-
rűségét láthassam (Zsolt 26, 4).

/k. Zs. J./

Pillanat és örökkévalóság nyelvi 
környezetünk

Egy parton jártam teljes életemben, egy  
tengerparton, kagylót gyűjtögetve,  
s az úszadék-fék ágbogán tűnődve, 
miket felém sodort a végtelenség -  
mert nem látszott a túlsó part soha,  
csak éreztem, hagyott lehet, ködön túl,  
s minden kacattal és minden csodával,  
szeszélyes rajzú fával és csigával 
titokban Ő jelez, hogy vár oda. 

Mészöly Dezső

A szeretet soha el nem múlik

Nem veszti el szavatosságát, nem évül 
el, nem kerül „ad acta’: nem lesz unalmas, 
mint a tegnapi újság. 

Legyenek bár istentiszteletek, véget fog-
nak érni, legyenek bár egyházak, meg fog-
nak szűnni, legyen bár ökumenikus moz-
galom, el fog töröltetni. 

Mert még nem találtuk meg a rák és az 
AIDS ellen szerét, nem értjük távoli föld-
részek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel 
más civilizáció felénk sugárzott jeleit. Ám 
egykor majd egyetlen asztalt ülünk mind-
nyájan körül, és Ö lesz majd minden min-
denekben. 

Mert a szeretet nélküli kötelességtudat 
kedvetlen. 

A szeretet nélküli felelősség 
figyelmetlen. 
A szeretet nélküli igazság kemény. 
A szeretet nélküli okosság gőgös. 
A szeretet nélküli barátságosság hűvös. 
A szeretet nélküli rend kicsinyes. 
A szeretet nélküli hatalom kíméletlen. 
A szeretet nélküli birtoklás fösvény. 
A szeretet nélküli adakozás képmutató. 
A szeretet nélküli vallásosság bigott. 
A szeretet nélküli hit vakbuzgó. 
A szeretet nélküli remény fanatikus. 
A szeretet nélküli élet értelmetlen. 
Most azért megmarad a hit, a remény, a 

szeretet, e három. 
Ezek közül pedig a legnagyobb: JÉZUS.

(Forrás: Fabinyi Tamás: A szeretethim-
nusz mai nyelven)

HÍREK – ESEMÉNYEK

November 9. A Lateráni bazilika fel-
szentelésének évfordulója. I. Szilveszter 
pápa szentelte fel 324. november 9-én. Ez 
a pápák székesegyháza, ezért az új pápa 
megválasztása után rövid időn belül lá-
togatást tesz a bazilikában, és elfoglalja 
katedráját. Ezt tette Ferenc pápa is megvá-
lasztása után néhány nappal.

November. 13. Magyar szentek és bol-
dogok. Azoknak a magyar szenteknek és 
boldogoknak ünnepét tartjuk, akiknek li-
turgikus ünnepét külön nem ünnepeljük, 
de emlékezetét szívünkben, ereklyéiket 
templomainkban őrizzük.

November 19. Árpád-házi Szent Erzsé-
bet ünnepe. Erzsébet valószínűleg a sá-
rospataki várban született 1207-ben. Lajos 
türingiai tartománygróf felesége lett, há-
rom gyermek édesanyja. Férje halála utána 
szegénységet választotta, sok megpróbál-
tatás után 1231-ben halt meg Marburgban.

November 22. Szent Cecilia szűz és vér-
tanú ünnepe. Ő az egyházzene mennyei 
patrónusa.

November 24. Krisztus a mindenség ki-
rálya ünnep, az egyházi év utolsó vasár-
napja.

November 30. Szent András apostol 
ünnepe. András Szent Péter testvére, Ke-
resztelő Szent János tanítványa volt. Szent 
János apostollal együtt lettek Jézus első 
tanítványai, és Szent Pétert is vezette Jé-
zushoz.

December 1. Advent 1. vasárnapja, az új 
egyházi év kezdete.

Szentmise beírás a 2014-es évre:
November 21. csütörtök délelőtt 9.00 – 

11.00, délután 14.00 – 16.00 óra között.
November 22. péntek délelőtt 9.00 – 

11.00 óra között.
A szentmise a legnagyobb érték, amit 

szeretteinknek tudunk adni! 
Tisztelettel kérjük a kedves híveket, ezt 

a két napot használják fel szentmisék íratá-
sára. Ez egyben jó alkalom, az éves egyhá-
zi hozzájárulás rendezésére is.

Könyv-kegytárgyvásárlásra van lehető-
ség minden vasárnap a szentmisék után, 
már a karácsonyi ajándékozásra is gondol-
hatunk vallásos tartalmú könyvekkel.

Rozgonyi Mária
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EU-s élelmiszert  
osztottunk a  

Katolikus Körben
Már évek óta részt ve-

szünk az Európai Unió által 
finanszírozott EU Élelmi-
szersegély Programban, 
melyet a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal 
szervez. Az országos prog-
ram keretében az uniós for-

rásból előállított élelmiszereket az MVH-val 
szerződött segélyszervezetek, ezen a telepü-
lésen a Katolikus Karitász közreműködésé-
vel juttatjuk el a rászorulók részére. 

Az őszi élelmiszersegély szállítása októ-
ber 24-én csütörtökön délután 4 órától este 
10 óráig zajlott a Katolikus Körben 15 ön-
kéntes segítő közreműködésével. 

Október 25-én pénteken 15-18 óráig, szom-
baton 10-13 óráig vehették át az érintettek a 
liszt, tészta, tej és édesítőszerből álló csoma-
got. Szegvár összesen 4153 kg élelmiszert ka-
pott, amelyből 42 nagy család (5 főtől) és 132 
nyugdíjas illetve kis család (4 főig) részesült. 
Településünkön összesen 543 fő részesült 
élelmiszersegélyben, amit a Karitász munka-
társai, önkéntesei osztottak szét. 

Sokan megkerestek bennünket, hogy ki 
kaphat EU-s élelmiszersegélyt, hogy ő is 
rászoruló, ő miért nem kap. Válaszunk: aki 
dokumentálja rászorultságát, vagy azért 
mert kisnyugdíjas, vagy azért mert szociá-
lisan hátrányos helyzetű (lakásfenntartási 
vagy gyermekvédelmi támogatást kap az 
önkormányzattól), ők kerültek bele az ön-
kormányzattal előzetesen egyeztetett név-
sorba. Igazolásokat kértünk a nyugdíjasok-
tól, illetve mindenkitől, akinek eddig nem 
volt dokumentálva rászorultsága. A rendel-
kezésünkre álló dokumentumokat az MVH 
és a NAV két évre visszamenőleg ellenőrzi. 
Ez idő alatt kérhetik a rászorultságot igazoló 
dokumentumok bemutatását minden rászo-
ruló személy esetében. 

Reméljük, hogy ezzel is segítettünk csa-
ládjaink mindennapi megélhetési gondjain. 
Hálás köszönet minden segítőnek, akik ön-
zetlenül tették a dolgukat. 

Isten áldja minden jószándékú segítőnket!

Szabó Judit

„Istenem, hisz ez akár 
én is lehetnék”!

Ezt a játékot kislány koromban gyakran 
játszotta velem anyám. Akkor kezdődött, 
amikor nyolc- vagy talán kilencesztendős 
voltam. A koromra nem emlékszem már 
pontosan, de még most is magam előtt látom, 
ahogy anyám és én azon a szép délutánon vé-
gigmentünk az utcán.

Hirtelen majd megpukkadtam a nevetés-
től. Anyám megkérdezett, mi olyan nevet-
séges. Szólni sem tudtam, csak rámutattam 
arra az igen-igen kövér asszonyra, aki ka-
csázva ment előttünk.

Anyám villámgyorsan megállt. Elengedte a 
kezemet. Nem mosolygott. Első szavai – me-
lyeket meg sem értettem – bosszúsnak tűn-
tek. Aztán lehajolt hozzám, egészen közel az 
arcomhoz, és halkan ezt mondta: „Istenem, 
hisz ez akár én is lehetnék! Tudod te is ezt 
mondani, kislányom?” – Én utánamondtam, 
de akkor még nem fogtam föl, mit jelent.

Később anyám ezt mondta: „Csináljunk 
ebből egy játékot: valahányszor meglátsz va-
lakit, aki túl kövér vagy túl sovány, kancsal, 
görbelábú, rosszkedvű, csúnya vagy nem 
csinos; valakit, aki nem tanul jól, vagy nem 
ismer valamilyen játékot, akkor képzeld ma-
gad az ő helyébe, őt meg a tiedbe.”

Nagyon tetszett nekem anyám ötlete. Éve-
kig játszottam ezt az új játékot, buzgón ismé-
telgetve magamban „Istenem, hiszen ez akár 
én is lehetnék!”

/Gloria Swanson/

Kozma László:

Szent Erzsébet
legendája

Virágok közt akkor egy völgybe értél 
Mely nem beszűkült: éppen hogy kitárult. 
Ezer kehelybe kéklő, csöndes ég fért 
S arany porzókon fényes napsugár gyúlt. 
Harmat hullott hófehér falakra 
S csengett, csengett egy kis templom harangja. 

És elsimult, mint fűszálak a réten 
Sok haragom, gyötrő szenvedélyem. 
Vágyaimból nem maradt, csak ennyi: 
Virágillat vagy harangszó lenni.
Sajgó szívvel a templomot kérdem: 
Mi a neved? S ő megcsillan szerényen. 

Felszenteltek Erzsébet nevére 
Mert itt történt, hogy kenyeret osztott 
S piros rózsa hajlott, mint a vére 
Mert a kenyér a szívéből foszlott 
Mikor felelt a feddő kérdésre 
Mit rejtene, mit takar köténye. 

Mert szétosztani számára tilos volt, 
Vagyonát az utolsót is adni. 
De felderült a téli táj, a hófolt 
És rózsákkal kezdett sugarazni 
Virággal, mely csak lélekből nyílhat 
S mindent betölt a friss kenyérillat. 

Mert ez történt – sohasem gondolnád! 
Kenyér-illatot ontottak a rózsák 
És a bimbó, pirosló temérdek 
Meghasadó haja a kenyérnek. – 
Illatként szállt a harangszó a tájra 
Zengett a völgy, Erzsébet csodája. 

S akkor halkan fohászkodni kezdtem: – 
Kenyérillat, töltsed be a lelkem! 
Mint Erzsébet, úgy adhassak én is 
Mi átfut az emberek szívén is 
Felderíti elesettek sorsát, 
Akár kenyér-illattal a rózsák. 
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A 7. oldal folytatása
Ebben az évben eddig 78 rendezvényt 

szerveztünk 790 résztvevőnek. Több alka-
lommal osztályokat fogadtunk könyvtár-
bemutató és rendhagyó órákon, napközis 
csoportoknak tartottunk kézműves foglal-
kozást, vetélkedőket szerveztünk, iskolai 
szünetekben szabadidős foglalkozásokra 
jöttek a gyerekek. Az idén is népszerű 
volt a költészetnapi szavalóverseny, Pepe 
Manó zenés műsora, a Magyar Népme-
se Napján rendezett mesevetélkedő. Az 
idősek, óvodások, nyugdíjas pedagógu-
sok örömmel fogadták meghívásunkat a 
könyvtárba. Az októberi rendezvényeink-
kel kapcsolódtunk az Országos Könyvtári 
Napokhoz. 

Novemberben Darvasi László, ifjúsági 
író és Karancsi Zoltán, a SZTE Földrajzi 
és Ökoturisztikai Tanszékének tanszékve-
zető docense tart rendhagyó irodalom, ill. 
földrajz órát könyvtárunkban.

A könyvtárban 2 könyvtáros dolgo-
zik. Kerekesné Bovatsek Ágnes 1974 óta, 
Kosztolányi Sándorné 1977-től dolgo-
zik a könyvtárban. Kerekesné népműve-
lő-könyvtáros szakon szerzett főiskolai 
diplomát1979-ben. 

Kosztolányiné Sándorné 1981-ben 
könyvtárkezelői tanfolyamot végzett, 
1996-ban könyvtáros asszisztensi végzett-
séget, 2008-ban eTanácsadó képesítést, 
2013-ban segédkönyvtárosi képesítést 
szerzett.

Mindketten OKJ-s alapfokú számító-
gép-kezelői vizsgával rendelkeznek. 

A munkaidejük 2009. október 1-től heti 
30 óra.

A munkájukat a munkatervben előírtak 
szerint, valamint az aktuálisan felmerülő 
feladatok ellátásával végzik.

A könyvtár január 1. óta Purgel Nóra 
intézményvezető irányítása alá tartozik. A 
két könyvtáros október 4-től (Kosztolányi 
Sándorné) ill. október 20-tól (Kerekesné 
Bovatsek Ágnes) 40 éves szolgálati idő-
vel rendelkezők nyugdíj előtti felmentési 
idejében dolgozik 4-4 hónapot nyugdíjba 
vonulás előtt. 

A könyvtárosok nyugdíjazása miatt áta-
dó-átvevő leltárra lesz szükség. A könyv-
tári állomány leltározásáról a 3/1975. 
(VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet ren-
delkezik. 

A törvényi előírás szerint a forduló napi 
(a könyvtár zárva van), teljeskörű leltáro-
zást abban az időpontban kell elvégezni, 
amikor az új könyvtáros munkába áll, il-
letve a régi könyvtárosok még munkában 
vannak. A leltározást ütemterv alapján 

fogjuk elvégezni és jegyzőkönyv készíté-
sével zárjuk le, ezzel befejezzük 40 évvel 
ezelőtt elkezdett munkánkat és átadjuk a 
könyvtárat az új könyvtárosnak.

Kerekesné Bovatsek Ágnes
Kosztolányi Sándorné

„CSENDES A DON...”
Lassan tíz éve, 2004. január 12-én a 

Szegvári Polgári Körben tartottam meg-
emlékező előadást a Don-kanyarnál el-
esett magyar katonák emlékére. Odébb 
van még 2014. január 12-e. Ekkor lesz 71. 
évfordulója ennek a tragikus történelmi 
eseménynek. Akkor miért a sietség? Nem 
sietség ez csak óvatosság. Lassan jár a 
posta. Messze van a Don-kanyar, ahol a 
2. Magyar Hadsereg katonáinak, a Ma-
gyar Nemzet színe virágának halott testei 
nyugodnak. Még messzebb van a Menny-
ország ahol lelkeik aggódva kérdezgetik:

- Ugye gondolnak még néha ránk?
Időben oda kell éri az üzenetnek. Gon-

dolunk rájuk! És nem hagyjuk, hogy be-
csapjanak bennünket kicsinyes, Önös ér-
dekektől vezérelve.

„Mióta leesett a hó, a Vár olyan, mint 
valami téli álomba dermedt mesevilág. A 
hegyoldal fái csipkébe öltöztek, a havas 
parkok elhagyott szerpentinjein egy-egy 
szerelmespár sétál összebújva...” írja 
a Pesti Hírlap 1943. január 21-én. Egé-
szen másról ír egy titkos katonai jelentés. 
A Don folyónál „A legénység egy része 
levágta a ráfagyott bakancsot a lábáról, 
és pokrócdarabokba göngyölte be véres 
húscafatokban lógó lábait.” „Most tél 
van és csend és hó és halál.” (Vörösmar-
ty Mihály) 

Mi történt valójában? 1942 augusztusa 
és 1943 januárja között 200 km partvo-
nalat védtek a németekkel, olaszokkal és 
románokkal szövetséges magyar katonai 
alakulatok a Don folyó mentén. Az orosz 
csapatok 1943. január 12-én áttörték a 
könnyű fegyverzetű, lőszerrel, üzem-
anyaggal, élelemmel és ruházattal gyen-
gén ellátott 2. Magyar Hadsereg vonalát. 
Már ezen a napon 50 km széles és 15 
km mély rés keletkezett ezen szakaszon. 
Január 15-ére ez a rés 100 km szélesre 
és 30 km mélységűre tágult. A tüzérsé-
gi támogatás megszűnése és a gyenge 

páncélelhárítás következtében a magyar 
alakulatoknak esélyük sem volt arra, 
hogy megállítsák a harckocsik tömegé-
vel támadó Vörös Hadsereget. Mindezek 
ellenére a magyar katonák bátran vi-
selkedtek és az első napokban szívósan 
ellenálltak. A katonák mindaddig kitar-
tottak, amíg működött a vezetés, és volt 
mivel harcolni. Mintegy 70.000 magyar 
katona meghalt, 70.000 fogságba esett 
vagy eltűnt. A hadfelszerelés 70-80%-a 
elpusztult. A sereg maradékát egy 8 km 
széles folyosón keresztül kimenekítette a 
magyar hadvezetés. Áldozatok vagy hő-
sök? A hazájukat hősiesen védő orosz 
katonák kivédték a szövetséges csapatok 
megsemmisítőnek szánt támadását és 
győzelmes ellentámadásba mentek át. A 
magyar sereg szerepéről így ír vitéz Jány 
Gusztáv vezérezredes hadseregparancs-
nok. „Az a benyomásom, hogy a hadsereg 
feladata a német egységek biztosítása. 
Ha fegyver nincs, az élő tömeg szerepel-
jen sebességcsökkentő tényezőként.” „Te-
hát áldozatok!” Mondhatja bárki. De a 
szavak időben és térben átértékelődnek. 
Az embertelen Sztálini-korszak seregei 
elérik a Kárpátok vonalát és a magyar 
sereg megkezdi hősies honvédő harcát. 
A szülőföldjüket védő hős orosz katonák 
hódítókká válnak és a magyar áldozatok 
hősökké magasztosulnak. Nemeskürty 
István 1972-ben azt írja, hogy a szovjet 
csapatok „elsöpörték” a 2. Magyar Had-
sereget. Egy tíz évvel későbbi kiadásban 
„elsodorta” kifejezést használ. A szavak 
átértékelődnek a térben és időben... 

Ideje, hogy méltó módon, hamis pá-
toszoktól mentesen emlékezzünk a II. 
világháborúban elesett magyar testvére-
inkre, hőseinkre.

Mészáros Imre

LAPZÁRTA
2013. november 29. péntek

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
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Szegvári versenyző  
a SPAR Budapest 

Maratonon
Földiné Jani Éva a SPAR Budapest Maraton 

2013. A távot 03: 47:06 idő alatt teljesítette. 
Gratulálunk a remek eredményhez!

Forrás: facebook.com

Figyelem!
November 22-én, pénteken

a Gyógyszertár
átalakítás miatt zárva lesz.

Tájékoztatás
A bezsákolt zöld hulladékot 

november végén a Falufejlesztő Kft. 
viszi el a házak elől.

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 legkedve-
zőbb áron,

Mindig a piros autóról.
Telefon: 06-20/252-61-42

Az NB I. Keleti csoportjában játszó férfi  
tekecsapat eredményei

3. forduló: 
Felnőtt 

Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Szabics Krisztián  533 2.5 1
Gulyás Tamás  541 3 1
Hajdú Attila  514 3 1
Rácz Róbert  508 3 1
Márkus László  534 3 1
Rácz József  565 3 1
        
Összesen 3195 17.5 6
      2

  Fővárosi Vízművek SK 

Neve ÜF SZP CSP
Együd Péter  527 1.5 0
Kókány Miklós  494 1 0
Horváth József  489 1 0
Kiss Péter  494 1 0
Balogh Mátyás  516 1 0
Együd László  527 1 0
        
Összesen 3047 6.5 0
      0

Végeredmény: 8 : 0   
 
Ifjúsági 

Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Gila Péter  (Gulyás 
Tamás) 469 3 1

Puskás Bence  508 3 1
        
Összesen 977 6 2
      2

  Fővárosi Vízművek SK 

Neve ÜF SZP CSP
Herczeg Tamás  409 1 0
Birgenstock Valentin 455 1 0
        
Összesen 864 2 0
      0

 

Végeredmény: 4 : 0   
 
5. forduló: 

Budapesti Erőmű SE 

Neve ÜF SZP CSP
Dombóvári Csaba  522 2 0
Kun Zsolt  546 0 0
Tóbiás János  525 2 0
Zombori Norbert  534 2 0
Kéri Sándor  551 2 0
Jancsár Péter  539 2 1
        
Összesen 3217 10 1
      0

  Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Szabó Gábor  556 2 1
Rácz Róbert  574 4 1
Staberecz Mihály  551 2 1
Hajdú Attila  543 2 1
Márkus László  554 2 1
Ács Tamás  507 2 0
        
Összesen 3285 14 5
      2

Végeredmény: 1 : 7   
Ifjúsági 

Budapesti Erőmű SE 

Neve ÜF SZP CSP
Hauptman Bence  514 1.5 0
Czeilinger Gábor  509 1 0
        
Összesen 1023 2.5 0
      0

  Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Gulyás Tamás  519 2.5 1
Puskás Bence  546 3 1
        
Összesen 1065 5.5 2
      2

Végeredmény: 0 : 4   
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További mérkőzések:

8. forduló: Szegvári T.S.E. – Gázművek M.T.E. (11.09. 14.00 óra)
9. forduló: Oroszlány SZ.E. – Szegvári T.S.E. (11.17. 10.00 óra)
10. forduló: Budapesti Postás S.E. – Szegvári T.S.E. (11.30. 10.00 óra)
11. forduló: Szegvári T.S.E. – VILATI Eger SE (12.14. 14.00 óra)

6. forduló 

Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Bozó Tibor  546 2.5 1
Rácz Róbert  556 4 1
Márkus László  568 4 1
Gila Sándor (Szabics 
Krisztián) 500 2 0

Ács Tamás  542 3 1
Rácz József  548 2 1
        
Összesen 3260 17.5 5
      2

  KÖFÉM SC 

Neve ÜF SZP CSP
Horváth Mihály  532 1.5 0
Kertész Sándor  468 0 0
Kovács Zoltán  498 0 0
Puskás Milán  508 2 1
Gelencsér Attila  501 1 0
Poroszlai Gergő  547 2 0
        
Összesen 3054 6.5 1
      0

 

Végeredmény: 7 : 1   
 
Ifjúsági 

Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Gila Péter  475 3 1
Puskás Bence  526 1.5 0
        
Összesen 1001 4.5 1
      2

  KÖFÉM SC 

Neve ÜF SZP CSP
Simó Gergely Béla  425 1 0
Poroszlai Gergő  513 2.5 1
        
Összesen 938 3.5 1
      0

Végeredmény: 3 : 1   
 
7. forduló: 
Felnőtt 

Ózdi VFTC 

Neve ÜF SZP CSP
Hevér Kristóf  540 2 0
Stréer Tamás  591 4 1
Csanádi Csaba  516 2 1
Bartók József  522 2 1
Kerschner Péter  526 2 1
Koós MIlán  507 1 0
        
Összesen 3202 13 4
      2

 

  Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Rácz Róbert  550 2 1
Márkus László 
 (Puskás Bence) 500 0 0

Staberecz Mihály  511 2 0
Szabó Gábor  516 2 0
Szabics Krisztián  493 2 0
Rácz József  538 3 1
        
Összesen 3108 11 2
      0

Végeredmény: 6 : 2   
 
Ifjúsági 

Ózdi VFTC 

Neve ÜF SZP CSP
Adamecz Dániel  430 0 0
Komoróczki Márk  421 0 0
        
Összesen 851 0 0
      0

  Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Puskás Bence  504 4 1
Gila Péter  492 4 1
        
Összesen 996 8 2
      2

Végeredmény: 0 : 4   

 

A szegvári megyei III. osztályú 
focicsapat őszi eredményei

1. Mérkőzés
FC Szegvár – Pusztaszeri ISE 3–2 (2–0)
Szegvár: Gyóni Krisztián, Ember Béla, Szűcs 
László, Szilágyi Benjámin (Vass János), Piti Ger-
gő (Gajda József), Rácz Róbert, Piti János Zol-
tán, Rácz Zoltán (Bereczki Bence), Bozóki Lionel 
(Marsovszki Dániel), Fekete Péter, Vigh Márk Ist-
ván.
Edző: Vigh János
Góllövő: Ember Béla, Piti János Zoltán, Rácz Zol-
tán
Sárga lap: Bozóki Lionel, Vigh Márk István.

2. Mérkőzés
Derekegyház SK – FC Szegvár 4–1 (1–1)
Szegvár: Gyóni Krisztián, Szűcs László, Ember 
Béla, Vigh Márk István (Marsovszki Dániel), Rácz 
Zoltán, Fekete Péter, Bozóki Lionel, Piti Gergő 
(Gajda József), Vass János, Rácz Tamás (Bereczki 
Bence), Szanka Gábor.
Edző: Bihari László
Góllövő: Rácz Zoltán

3. Mérkőzés
FC Szegvár – Csongrád TSE II 3–4 (0–1)
Szegvár: Gyóni Krisztián, Szűcs László, Ember 
Béla, Vigh Márk István (Gajda József), Fekete Pé-
ter, Szanka Gábor (Vass János), Szilágyi Benjámin 
(Rácz Tamás), Rácz Róbert, Bozóki Lionel (Piti 
Gergő), Piti János Zoltán (Bereczki Bence), Rácz 
Zoltán.
Edző: Szűcs László
Góllövő: Piti János Zoltán (3)

4. Mérkőzés
Baks Baráti SE – FC Szegvár 9–2 (4–1)
Szegvár: Gyóni Krisztián, Ember Béla, Fekete Pé-
ter, Szűcs László, Gajda József, Piti Gergő, Vass 
János, Bozóki Lionel, Bereczki Bence, Vigh Márk 
István, Rácz Róbert.
Edző: Szűcs László
Góllövő: Bozóki Lionel
Sárga lap: Szűcs László, Vigh Márk István, Rácz 
Róbert. 

5. Mérkőzés
KSE Balástya – FC Szegvár  4–0 (1–0)
Szegvár: Gyóni Krisztián, Ember Béla, Fekete 
Péter, Szűcs László, Bozóki Lionel (Piti Gergő), 
Bereczki Bence, Vigh Márk István, Rácz Róbert, 
Szilágyi Benjámin (Marsovszki Dániel), Vass Já-
nos, Rácz Tamás.
Edző: Szűcs László
Sárga lap: Bereczki Bence, Szilágyi Benjámin 

6. Mérkőzés
FC Szegvár – Hmvhely FC 2–7 (0–3)
Szegvár: Gyóni Krisztián, Szűcs László, Ember 
Béla, Vigh Márk István (Gajda József), Bozóki 
Lionel (Rácz Tamás), Fekete Péter, Rácz Róbert 
(Marsovszki Dániel), Rácz Zoltán, Piti János Zol-
tán (Bereczki Bence), Szilágyi Benjámin, Szabó 
Csaba (Piti Gergő).
Edző: Bihari László 
Góllövő: Szűcs László (2)
Sárga lap: Vigh Márk István

7. Mérkőzés
Székkutas TC – FC Szegvár  5 – 3

8. Mérkőzés
FC Szegvár – Fábiánsebestyén KSC  0–2
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2002-2003-ban születettek
Fiúk: 1. Bánfi Benedek, 2. Bihari Ádám, 3. 

Kozma Patrik, 4. Busi Zsolt, 5. Magyar Vazul, 
6. Varga János, 7. Horváth Attila, 8. Schmidt 
László

Lányok: 1. Gémes Lilla, 2. Fejős Kata, 3. Ka-
tona Renáta, 4. Veres Izabella, 5. Kispál Rita

2001-ben születettek
Fiúk: 1. Gojdár Csanád, 2. Szilágyi Márk, 

3. Mihály Péter, 4. Földi Bálint, 5. Kútvölgyi 
Csanád, 6. Homlok Krisztofer, 7. Martalics 
Erik, 8. Kóródi Albert, 9. Csatordai Csaba, 10. 
Gyermán Előd, 11. Mrena László

Lányok: 1. Kunszabó Viktória, 2. Puskás 
Kata, 3. Dancsik Aletta, 4. Apró Réka, 5. 
Gráfik Vivien, 6. Szanyi Erika

2000-ben születettek
Fiúk: 1. Sisák Gyula, 2. Fejős Gábor, 3. Vígh 

Gergely, 4. Pécsi Norbert, 5. Kukovecz Arnold, 
6. Muzsik Sándor, 7. Farkas Richárd

Lányok: 1. Pindzsulya Imola, 2. Szabó Fan-
ni, 3. Szabó Janka, 4. Lantos Lilla, 5. Gajda Lo-
retta, 6. Csatordai Viktória, 7. Kanalas Ivett, 8. 
Molnár Viktória, 9. Szanyi Enikő

1999-ben születettek
Fiúk: 1. Kóródi Dániel, 2. Valkai Zsolt, 3. 

Kéri Gábor, 4. Romhányi Gergő, 5. Friedl 
László, 6. Ohratka Tibor

Lányok: 1. Mihály Tímea, 2. Csapi Emese, 3. 
Tóth Vanessza, 4. Tóth Klaudia

Pólyáné Téli Éva

Reformáció futóverseny
Válogató háziverseny

Reformáció futás
Ebben az évben több mint 500 diák 

vett részt a Reformáció emlékére rende-
zett futóversenyen. A táv az idén is 1517 
méter volt. 

A Szegvári Forray Máté Általános Is-
kola és AMI tanulói közül egyéniben a 
legeredményesebben szerepelt Bihari 
Dániel, aki az 1999-ben születettek kö-
zött első helyen érkezett célba. 

A 2000-ben születettek fiúk között 3. 
helyen végzett Barta Máté, a lányok kö-
zött 4. lett Pindzsulya Imola, 6. Szabó 
Fanni, 9. Lantos Lilla, 10. Szabó Janka. 

A 2001-es lányoknál Zoó Evelin 9. he-
lyen érkezett célba. 

Csapatversenyben: 
2. helyen végzett a 2000-ben született 

leány csapat. Tagjai: Pindzsulya Imola, 
Szabó Fanni, Lantos Lilla, Szabó Janka, 
Vígh Ildikó és Gajda Loretta.

3. helyen végeztek az 1999-ben szüle-
tett lányok.  A csapat tagjai: Csapi Eme-
se, Tóth Vanessza, Vígh Kamilla, Tóth 
Klaudia. 

Pólyáné Téli Éva
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Diana kalandjai – 2. rész 

A vörös hajú lány felsegítette és visszaadta rá a kobakot. 
– Hűha! Jó nagyot estél! Jól vagy? – mondta a lány. – A nevem Evelin. 
Diana próbált a lányra figyelni. 
– Őőőő…én… – kezdte – Diana vagyok. Köszönöm, hogy megfogtad a 

lovamat. Én csak, azt hiszem nem figyeltem és leestem. 
– Hol az oktatód? –kérdezte Evelin. 
– Oktatóm? Nekem nincs oktatóm. – válaszolt értetlenkedve Diana. 
Ekkor Evelin felsegítette Dianát és együtt lovastól bementek az istállóba. 

Evelin adott Dianának egy csutakoló kefét és együtt nekiláttak a koszos Holdsugár 
lecsutakolásának. 

Fél óra sem telt bele, Holdsugár úgy ragyogott, mint a gyémánt. 
– Azt hiszem, ezzel megvolnánk. – mondta Evelin és kitolta Dianát az 

istállóból. – Menjünk vissza a házba és tegyük el magunkat holnapra. Nehéz 
napod lesz, mivel feltétlenül ki kell próbálnod az új járóiskolát és elviszlek bevásárolni és, és… 

Diana már felét sem hallotta annak, amiket Evelin csacsogott. Hogy tud valaki ennyit beszélni? 
Elfáradt, sűrű napja volt. Jobb, ha lefekszik, és jól kialudja magát. 

 
Másnap reggel arra ébredt, hogy korog a gyomra. Lement a földszintre, ahol az asztalon már ott 

várta a kakaó és a lekváros pirítós. Se perc alatt megette és a következő pillanatban a küszöbnél 
bukdácsolt, hogy felvegye a csizmáját. Odakint már hajnalodott és a köd kezdett felszállni. Diana 
sietett, hogy még egyedül leápolhassa a lovát, még mielőtt a csacsogós Evelin megérkezik a 
szomszédos lovas tanyáról. Gyorsan lekefélte Holdsugarat, majd szépen befonta a sörényét azzal a 
technikával, amelyet az egyik lovas könyvében olvasott és mindig szeretett volna kipróbálni. Ekkor 
zajt hallott. 

– Szép jó reggelt Diana! Hogy, hogy ilyen korán reggel felkeltél? 
– Neked is jó reggelt Evelin! – válaszolt Diana. 
– Csak felülsz a hátára, azok után, ahogy tegnap ledobott? Bátor vagy. 
– Nem az ő hibája volt, én nem figyeltem. Mikor nyitnak a boltok? 
–  Nyolckor. 
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Kénytelen lesz kimenni kipróbálni a járóiskolát és hallgatni Evelint. 
 
A történet folytatódik a decemberi számban. 

 

REJTVÉNY 

Melyik szám kerül a kérdőjel helyére? Ügyelj a megvastagított vonalra! 
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Az előző rejtvény megfejtése: FONTOS MÉG A LOVAK FOG ÉS 
SZŐRÁPOLÁSA. 
 
Az október havi rejtvényre nem érkezett helyes megfejtés. 
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