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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – 2014. április. 6
A szegvári szavazókörök eredménye

Választópolgárok száma összesen: 3789. Érvényes szavazatok száma: 2137
Részvételi arány: 56,4%
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Sor-
szám A jelölt neve Jelölő 

szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat

 1 Dudás Zoltán 
Sándor JOBBIK  96  96  74  77  53  75  11 482

 2 Köröndi Máté Független  6  6  5  5  3  2  0 27
 3 Kordás Adrienn MCP  2  1  0  0  2  0  0 5
 4 Fekete Mihály MGP  0  0  0  0  0  0  0 0

 5 Kasler Sándor A HAZA NEM 
ELADÓ  1  1  3  2  2  0  0 9

 6 Rácz József ZÖLDEK  4  4  0  2  3  2  0 15
 7 Rostás Aranka MACSEP  0  0  0  0  0  0  0 0
 10 Gurdon Lajos LMP  9  12  2  9  12  5  3 52
 11 Farkas Sándor FIDESZ-KDNP  215  224  225  182  192  167  14 1219
 12 Majdanics János FKGP  2  2  1  4  0  0  0 9

 16 Dr. Komáromi 
Zoltán Pál

MSZP-
EGYÜTT-DK-
PM-MLP

 50  62  53  43  43  47  5 303

 17 Csenki Mihály SMS  2  3  4  4  1  2  0 16
Összesen: 2137

Javaslat kérése a Díszpolgári címre és  
Szegvárért Emlékéremre

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan ismét kérjük a falu lakosságát, tegyenek javaslatot azon sze-
mélyekre, akiket méltónak tartanak a Szegvár Nagyközség Díszpolgára cím elnyerésére, illetve a Szeg-
várért Emlékéremre. Az önkormányzati rendelet szellemében Díszpolgári cím annak a köztiszteletben 
álló állampolgárnak adományozható, aki kiemelkedő munkájával, egész életművével olyan elismerést 
szerzett (községünkön belül, országosan), mely hozzájárult a nagyközség hírnevének öregbítéséhez. 

A Szegvárért Emlékérmet azok a személyek, társadalmi, gazdasági szervezetek kaphatják meg, akik 
a község fejlesztésében, közéletében, a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő munkát végez-
tek, ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Tisztelettel felkérjük a Lakosságot, hogy a 2014. évben adományozható községi kitüntetésekre te-
gyenek javaslatot – indoklással ellátva - egy lezárt borítékban 2014. május 23-ig.

A javaslat leadható személyesen a fent jelzett időpontig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Előre is köszönjük segítő együttműködésüket!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

SZABOLCSKA MIHÁLY:

ÉDES ANYUKÁMNAK
Édes jó anyámnak
Anyáknapjára,
Belefogok százszor
A levél írásba.

Mit írjak? Mit írjak?
Hogy mikor olvassa:
Engemet érezzen,
Engem lásson abba’.

Bíznám a szívemre,
Bíznám a lelkemre.
De szót nem találok,
Sem arra, sem erre.

És fölé hajolva
A fehér levélnek,
Köszöntő szó helyett
A könnyem ered meg.

Mintha az ő fehér
kezére hajolnék,
Mintha őt ölelném,
Mintha otthon volnék!

S ím, mire a papírt
Lassan teleírtam:
Azon veszem észre,
Hogy amit akartam,
Mind, de mind megírtam!
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Családi események
2014. április
(Összeállította:

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Pintér Lászlónak és Zombori Li-
linek (Köztársaság u. 16/a) LÁSZLÓ, Lévai 
Gézának és Tari Georginának (Táncsics u. 3.) 
GÉZA DZSINO, Kis Györgynek és Puhala 
Lindának (Arany J. u. 15.) OLIVÉR, Berta 
Sándornak és Zelenák Adrienn-nek (Kossuth 
u. 5.) SÁNDOR GÉZA

Házasságkötés: Vigh Márk István Szegvár, 
Alkotmány u. 22. szám alatti lakos és Bihari 
Annamária Szegvár, Kórógy u. 53. szám alatti 
lakos

Halálesetek: Vass Imre Szegvár, 
Kórógyszentgyörgy u. 8/a (60 éves), Kotri 
Jánosné Gyurkó Margit Szegvár, Mindszenti 
u. 99. (73 év), Hérány József Szegvár, József A. 
u. 36. (81 év), Buza Sándor Szegvár, Ménes u. 
4. (81 év), Czibulya Ferenc Szegvár, Puskin u. 
6. (81 év)

Kéménybélelés 
FuránFlex, Saválló, és 
KAMIX technológiával!

Tel.: +36/30/234-9931

Szegvár a sajtóban
Előzetesben a szegvári támadó. – Délvilág. – 

2014. április 2., 4. o. – Életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének kísérlete miatt előzetesben a 
szombati késelő

Segítik a fiatalok útkeresését. – Délvilág. – 
2014. április 8., 6. o. – A Kistelepülések Kultú-
rájáért Egyesület Maradunk vagy útra kelünk? 
projektjéről

Aszfaltra vár a szegvári út. – Délvilág. – 
2014. április 22., 6. o. – A csatornázás utómun-
kálatai közé tartozik az utak járhatóvá tétele

Szennyvízcsatorna
vezetés

portán belül!

Telefon:
+36/30/234-9931

Szántana, vetne, aratna, kedves Gazda?
Nincs elég pénz a vegyszerekre, vetőmagra?

Drága az üzemanyag? Sokba kerül a palánta?
Mi megoldást nyújtunk a problémára!

Ha mihamarabb szüksége van a pénzre,
TÁMOGATÁSA ELŐFINANSZÍROZÁSÁT

vegye igénybe!

 
 Forduljon

hozzánk
bizalommal!

Az ALFÖLDVÍZ Zrt.  
kamatmentes 
részletfizetési 

lehetőséget biztosít 
ügyfeleinek

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. új szolgáltatási 
területén a felhasználók ettől a héttől kez-
dődően folyamatosan kapják kézhez víz-
díjszámlájukat.

A szolgáltatónak az elmúlt hónapokban 
több, jelentős jogszabályi változást kellett 
figyelembe vennie a számlakészítés során, 
amely – minden igyekezet ellenére – a 
számlázás késedelmét eredményezte.

A felhasználók a vízdíjszámlájukon azt 
tapasztalhatják, hogy a január és a febru-
ár havi vízfogyasztásuk díjait tartalmazó 
számlák befizetési határideje azonos hó-
napra esik.

Annak érdekében, hogy a késedelmesen 
megküldött kéthavi vízdíjszámla egyidejű 
kiegyenlítése ne okozzon jelentős megter-
helést, az ALFÖLDVÍZ Zrt. kamatmentes 
részletfizetési lehetőséget biztosít ügyfele-
inek.

A felhasználók a részletfizetési igényü-
ket jelezhetik személyesen, a szolgálta-
tó ügyfélszolgálati irodáiban, írásban az 
5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. postacím-
re, vagy az ugyfel@alfoldviz.hu e-mail 
címre küldött levélben, illetve telefonon, 
a helyi tarifával hívható 06 40 922-334-es 
ügyfélszolgálati hívószámon.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. az idei év már-
ciusától Csongrád megyében az alábbi 
ügyfélszolgálati irodákban áll felhasználói 
rendelkezésére:

Csongrád, Erzsébet u. 25.
Hódmezővásárhely,  

Kossuth tér 1. fsz. 15. iroda
Hódmezővásárhely, 

Szántó Kovács János u. 64.
Kistelek, Kossuth u. 9-11.
Makó, Lonovics sgt. 24.
Mórahalom, Kölcsey u. 2
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Szeged, József Attila sgt. 115.
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Folytatás a 6. oldalon

Gémes László polgármester tisztelettel kö-
szöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön 
köszöntötte Nóbik Lászlót, a Szegvári Polgárőr 
Egyesület elnökét, Zsombó Zoltán körzeti meg-
bízottat, Pap János családgondozót. Elmondta, 
Balogh Szabó Imre kapitányságvezető később 
érkezik az ülésre. Megállapította, hogy 7 fő képvi-
selő jelenlétével a képviselő-testületi ülés határo-
zatképes, az ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv ve-
zetésére felkérte Török Juliannát. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérte Lukács Istvánné és R. Nagy 
Mihály képviselőket. 

A polgármester elmondta, a szennyvízberuhá-
zás folyamatosan zajlik. A Rozgonyi utcában kell 
még a gerincvezetéket kiépíteni. Ebben az utcában 
az ivóvízhálózat is nagyon rossz állapotban van. 
A kivitelező vállalta, hogy az utcában 200 m ge-
rincvezetéket ingyen kicserélnek. Az Alföldvíz 
ellene volt ennek, de mára már megegyeztek. 
Vélhetően hétfőn kezdődnek a munkálatok. Az 
ivóvízhálózatot kicserélik és a maradék gerincve-
zeték is megépül az utcában. Jelenleg az átemelő 
blokkok épülnek. Szegváron 9 helyen lesz átemelő 
szivattyú. A szennyvíztisztító telepen folyama-
tosan dolgoznak. Legkésőbb július 1-jén indul 
a próbaüzem, tudomása szerint tudják tartani a 
határidőt. A legutóbbi projekt értekezleten azt a 
tájékoztatást adták, hogy a Mindszenti utca van 
a legkritikusabb állapotban. A felújítást az április 
7-i héten fogják elkezdeni. Nem kőszórással vég-
zik a felújítást, hanem véglegesen le lesz zárva. A 
fővállalkozó jelezte, hogy árpilis-május hónapban 
az összes utca helyre lesz állítva. A közutak fel-
újítására vonatkozó tárgyalások lezárultak. Meg-
történt az ivóvíz próbaüzem. A parkfelújítás a vé-
géhez közeledik. Újra fogják füvesíteni, új padok 
kerülnek ki a parkba, ezeket le fogják csavarozni. 
Egy kandelábert megrongáltak, a kár ugyan nem 
nagy, de helyreállítása szükséges. A játszótér fel-
újítása folytatódik. A játszótéri elemek meg van-
nak rendelve, néhány már fel is van szerelve. Úgy 
véli, nyár végére befejeződik a felújítás. 

Tóth Péter képviselő elmondta, bizottsági ülé-
sen felmerült az, hogy csatornázásra valamennyi 
összeget vissza kellene tartani. Félnek attól, hogy 
a kivitelezők úgy távoznak a településről, hogy va-
lamely munkát félbehagynak. Megkérdezte, van-e 
arra lehetőség, hogy a kivitelezésért felelős mér-
nököt testületi ülésre meghívjuk? 

Gémes László polgármester elmondta, van 
rá mód, hogy a mérnök urat meghívják a képvi-
selő-testületi ülésére. Tudni kell, hogy a mérnök 
az önkormányzatot képviseli, nem a kivitelezőt. 
Ez a projekt értekezleteken látszik is. Ismertette 
a finanszírozás menetét. A teljesítés igazolását az 
önkormányzat aláírja, ezt a mérnöknek és a mű-
szaki ellenőrnek jóvá kell hagyni. Ezt követően 
lehet benyújtani a kifizetési kérelmet. Ha mindent 
rendben találnak, akkor a közreműködő hatóság 
közvetlenül fizeti a támogatást a vállalkozónak. A 
közreműködő hatóság időnként kijön ellenőrizni. 
Nem fordulhat az elő, hogy hátrahagynak be nem 
fejezett munkálatokat. Ha elmennek, nem tudják 
lehívni a támogatás összegét és ezzel megsértik azt 
a szerződést, melyet a közbeszerzésben vállaltak. 
Szigorú szankciók illetik a kivitelezőt. A legutóbbi 
projekt értekezleten a mérnök felhívta a kivitelezők 

figyelmét az útfelújításokra és kérte, számoljanak 
be arról, hogy melyik utcát hogyan fogják felújí-
tani. Kértük, hogy a Mindszenti utca és a templom 
környéke húsvétra mindenképpen készüljön el. 
Ígérték, hogy húsvét előtti hétvégére kész lesznek. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, részt szokott 
venni a projekt megbeszélésen, melyen a kivite-
lezők is ott vannak. Azt tapasztalta, hogy akkor 
mindenki megígér mindent, aztán semmi nem 
történik. Megkérdezte, hogy mikor takarítják le 
az utakat, de erre csak kifogásokat kerestek és azt 
mondták, hogy majd elvégzik. Amikor megkér-
dezte, hogy mikor, akkor leszerelik egy egyszerű 
válasszal. Sok a lakossági bejelentés a rossz utak 
miatt. Nem törődnek azzal, hogy mit kér tőlük az 
önkormányzat, illetve a lakosok. 

Gémes László polgármester elmondta, ezek ál-
talános problémák, nem csak Szegváron fordulnak 
elő. A vállalkozók részéről vannak próbálkozások, 
a vége mégis az, hogy mindent meg kell csinálni-
uk. Nem maradhat befejezetlenül semmi. A köz-
reműködő szerv nem fogja őket kifizetni, ha hiá-
nyosságok vannak. A feladatokat ütemterv szerint 
végzik. Úgy gondolja, időben jól halad a munka, 
az időjárás is kegyes volt a földmunkákat illetően. 
Szakembereknek más a véleményük, mert a szá-
raz földet pl. nem tudják jól tömöríteni. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, lenne-e arra 
lehetőség, hogy a faluból kivezető utak elejét rázó-
val, szóróval kiépítsék? A mezőgazdasági gépek 
sok sarat hordanak fel az utakra. Korábban volt 
rendelet arra, hogy a mezőgazdasági gépeket le 
kellett takarítani a sártól, mielőtt az útra menné-
nek. A volt kendergyárnál parkol egy söprűs autó. 
Talán letakarítaná néhányszor az utakat. 

Gémes László polgármester elmondta, az autó 
egy alvállalkozóé. Jelenleg műszakilag nincs jó ál-
lapotban. Korábban ígérték, hogy elvégzik a mun-
kát, újra fog velük beszélni. Támogatja Tóth Péter 
képviselő kérdését az utakkal kapcsolatban. Hozzá-
tette, a KRESZ előírja a sáros jármű letakarítását. 

Bari Tiborné képviselő elmondta, a lakosok 
szeretnék tudni, hogy az általuk befizetett hoz-
zájárulásból el tudják-e végeztetni a házon belüli 
bekötéseket? 

Gémes László polgármester elmondta a vízi-
közmű meghatározta, hogy a lakossági hozzájá-
rulás mire fordítható. A beruházás végén fog ki-
derülni, hogy a lakossági befizetésekből mennyi 
pénz marad. Abból semmiképpen nem tud belső 
szerelést elvégeztetni. A lakáskassza szerződé-
sében szerepel olyan konstrukció, mely szerint a 
belső szereléshez lehet felhasználni összeget. A la-
kossági bekötéseknek áprilisban el kell kezdődnie. 
Valamennyi lakos szórólapon keresztül értesül er-
ről. A lakossági bekötés két ütemben fog történni. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy az Al-
földvíz szakemberei a mi embereink lesznek?

Gémes László polgármester elmondta, nincs 
tudomása arról, hogy az átvételnél kiket fognak 
kijelölni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete elfogadta a polgármester két ülés kö-
zötti időszak fontosabb eseményeiről szóló szóbeli 
beszámolóját. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. 
évi végrehajtásáról szóló beszámolót (2. sz. mel-
léklet).

Pap János családgondozó elmondta, nincs ki-
egészítenivalója. 

Gémes László polgármester felkérte Lukács 
Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság 
javaslatát.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság meg-
tárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok 2013. évi végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Részt vett a gyermekjóléti konferencián. A szolgálat 
nagyon fontos feladatnak tekinti a veszélyeztetett-
séget jelző rendszernek a működtetését. A veszé-
lyeztetettség okai lehetnek pl. magatartási prob-
lémák, szenvedély betegség, elhanyagolt otthon, 
iskolakerülés, szökés, tanulási zavar miatt, illetve 
a szülők életvitele miatt. Nagyon sok családban ér-
dektelenség van. A családgondozók családlátogatás 
során látják, hogy a családot elhanyagoltság jellem-
zi. Sok szülő internetezik, vagy tévét néz ahelyett, 
hogy a gyerekkel foglalkozna. A szakemberek sok 
esetben tehetetlenek a szülők ellen. Közös ügynek 
kell tekinteni a segítségnyújtást. A veszélyeztetett-
séget jelezheti az óvoda, iskola, háziorvos, védőnő, 
rendőrség, gyámhivatal, munkaügyi központ. 

A családsegítő központnak jó a kapcsolata a 
Máltai Szeretetszolgálattal és több karitatív szer-
vezettel. A bizottság megállapította, hogy nagyon 
sok a szociálisan veszélyeztetett család. Ennek oka 
az elhanyagoltság és szeretethiány. Nagyon fontos 
az összefogás. Az iskolában rendhagyó osztályfő-
nöki órákat szerveztek, melyre szakembereket is 
meghívtak. Megjegyezte, sokkal több szülőnek 
kellene részt vennie ezen az osztályfőnöki órán, 
főleg problémás gyermekek szüleinek. Az iskola 
létszám harmad része hátrányos tanuló. Bizottsági 
ülésen a családgondozó elmondta, hogy nagyon 
fontos lenne a településen egy pszichológus al-
kalmazása. A bizottság elismerését és köszönetét 
fejezi ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi te-
rületen dolgozók munkájáért. A gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló be-
számolót elfogadásra javasolja. 

Gémes László polgármester megköszönte a bi-
zottság elnökének ismertetését. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló – többször módosított 
– 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésé-
ben előírt feladatának eleget téve megtárgyalta a 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót, melyet az alábbiak 
figyelembe vételével fogadott el:

1. A képviselő-testület elismerését fejezi ki a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen tevé-
kenykedők munkájáért.

2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség 
jegyzőjét, hogy az 1997. évi XXXXI. törvény 
96. § (6) bekezdése alapján az átfogó értékelést a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális- és 
Gyámhivatala részére küldje meg.

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvári Közös  
Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2014. március 27-én tartott nyílt üléséről
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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

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőál-
lomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti 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 segély-
hívószám 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 ügye-
let: 
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

Állatorvosi ügyelet
máj. 10-11. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
máj. 17-18. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
máj. 24-25. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
máj. 31.-jún. 01. 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   8-12 13-14 óráig
Csütörtök 8-12 13-14 óráig

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 Szolgá-
lat 
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

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
kedd 8-12, 12.30-15.30-ig, péntek 8-12
Bányainé Tihanyi Mónika
Telefon: 06-30/339-0042

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 szolgálatve-
zető

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgár-
őr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-
80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 
06-40/922-334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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 művelő-
dési ház földszintjén
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 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap 5.30-13.00 óráig

LAPZÁRTA 
2014. május 27. (kedd) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni 
a szerkesztőség részére, hogy legyen idő begé-
pelni 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 tudósításo-
kat is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640
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Áprilisi 11-én, a Költészet Napján már évtizedek 
óta szavalóversenyt rendezünk. Az idén sem volt ez 
másként. A jelentkezőknek tavaszi témájú verset 
kellett választani. A három tagú zsűri – Lehoczkyné 
Kehrer Anikó tanítónő, Rozgonyiné Szabó Mária ta-
nárnő és Kovács Petronella iskolai könyvtáros – az 
alábbi eredményeket hirdette ki:

1-2. osztály (16 versenyző)
1. Csillagkuti Ervin
2. Sárközy Nimród
3. Baráth Dorina
4. Bölcskei-Molnár Zita
5. Szabó Dániel
6. Fokk Inez
3-4. osztály (10 versenyző)
1. Turiczki Gréta
2. Németh Olívia Szimonetta
3. Ágoston Zita
Felsősök (19 versenyző)
1. Pallagi Boglárka
2. Szabó Janka
3. Pap Karola
4. Gémes Lilla
5. Gyermán Előd
6. Vigh Kamilla
Különdíjas: Kanalas Ivett.

Rajzversenyt is kiírtunk a költészet napja tisztele-
tére, tavaszi versek illusztrációit kellett elkészíteni. A 
beérkezett rajzokból kiállítást rendeztünk, amely má-
jus végéig a könyvtárban megtekinthető. A rajzokat 
is értékeltük, a következő sorrendet állapítottuk meg.

1. osztály
Bölcskei-Molnár Zita
Borbás Rebeka
2. osztály
1. Baráth Dorina
2. Pap Marcell
3. Bánfi Ádám

3. osztály
1. Sztanó Alexa
2. Bottyán Csanád
3. Pálinkó Diána
4. osztály
1. Bihari Dániel
2. Szűcs Amina
3. Rohály Linda
4. Sárközy Lili
5. Lukács Lili
6. Homlok Nikolett
Felső tagozat
1. Katona Renáta
2. Szabó Boróka
3. Szép Endre

Versíró versenyünkre a 4. osztályos Sárközy Lili 
és a felnőtt Vass Csaba küldött verseket.

Sárközy Lili: Tavaszi front

Ó, a tavasz szele berontott,
S minden, ami él felragyogott!
A fák virágba borultak, a
Méhek virágokba ugrottak.

A vándorok is visszatérnek,
Fárasztó útból hazatérnek!
Majd fészket is építenek, és
Mindjárt, Magyarországon élnek.

Sőt, és szinte már hallatszódik,
Egy szívdobbanás is feltűnik!
A tavaszé, az életé, már
És bizony, mi ezt mind itt látjuk!

A növények is végre élnek!
Újra itt a fény s az élet!
Nézz, láss, remélj és hallgass végre!
Hisz az élet rejtélyes.

Szakmai nap
Április 24-én szakmai napot tartottunk intézmé-

nyünkben a környékbeli könyvtárosok részvételével. 
Purgel Nóra köszöntötte a résztvevőket, majd bemu-
tatta az intézményünket. 

A szakmai program után a szegvári könyvtár 60 
évét mutattuk be fényképek vetítésével. 60 évvel ez-
előtt 1954. április 19-én nyitották meg az leltárköny-
vet Szegváron. Ettől kezdve van önálló könyvtári 
szolgáltatás a településen. A könyvkölcsönzés mel-
lett sokféle rendezvényt bonyolítottunk le az évek 
során, amelyet fényképalbum is megőriz. 

A könyvtár a megalakulásakor a régi kultúrház-
ban működött, a 60-as éve elején a Rozmaring u. 4. 
számú épületben kapott helyet. 1964-ben a művelő-
dési ház átadásakor került az egyik nagy helyiségbe 
a könyvtár. A könyvek szaporodtak, felépült a taka-
rék székház és a könyvtár 1974 nyarán egy nagyobb 
helyre visszaköltözött a régi helyére, ahol többszöri 
bővítés után a megszaporodott állomány 2012 no-
vemberéig várta az olvasókat, a látogatókat. A mű-
velődési ház felújítása után az épület földszintjén 
alakult ki a könyvtár jelenlegi helye.

A hivatalos tanácskozás végén a Somogyi-könyv-
tár igazgatónője köszöntötte kedves szavakkal a 60 
éves könyvtárat és a 40 éve benne dolgozókat. A kel-
lemes beszélgetéssel, hasznosan eltelt szakmai nap 
a Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésével zárult.

Könyvtárosok

Könyvtári hírek
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A 3. oldal folytatása

Gémes László polgármester előterjesztette a 
rendőrség beszámolóját a település közrend, köz-
biztonság helyzetéről (3. sz. melléklet). Üdvözölte 
Balogh Szabó Imre kapitányságvezetőt. Megkér-
dezte, van-e kiegészítése az írásos anyaggal kap-
csolatban? 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető tiszte-
lettel köszöntötte a képviselő-testületet. Elmond-
ta, kellő részletességgel készítette el az írásos 
beszámolót, külön kiemelve Szegvár településre 
vonatkozó statisztikai adatokat. A beszámolót új 
elemmel egészítette ki. Elmondta, a szakmaiság 
mellett az országos rendőri vezetés az elmúlt év-
ben úgy döntött, hogy megszondáztatja a lakos-
ságot. Az volt a kérdés, hogy mi a véleményük 
a rendőrség 2013. évi tevékenységéről. Ezzel 
kapcsolatban a Belügyminisztérium megküldött 
egy közel 20 pontból álló kérdőívet valamennyi 
település vezetőjének. Kérték a település önkor-
mányzatát, hogy töltsék ki, és küldjék vissza. 
Összességében elmondható, hogy ezen felmérés 
alapján 19 megyei főkapitányság közül a Csong-
rád megyei Rendőr Főkapitányság kapta a legma-
gasabb értéket. Ismertette a bűnügyi táblázatot 
Szegvár településre vonatkoztatva. A statisztika 
minimális csökkenésről ad számot. A megye 62 
települése közül Szegvár az 50. helyen szerepel. 
Hozzátette, Fábiánsebestyén községben az el-
múlt évben összesen 7 bűncselekmény történt. Ez 
szintén figyelemre méltó. A bűnügy deliktumra 
vonatkozóan elmondható, hogy jelentős, kirí-
vó esemény Szegváron nem történt. Folyamatos 
rendőri jelenléttel tudták biztosítani a közrendet, 
közbiztonságot. A harmadik körzeti megbízott-
nak alkalmanként a Szentesi Rendőrkapitánysá-
gon is kell szolgálatot teljesítenie. Amennyiben 
mód és lehetőség lesz rá, ezen változtatni fognak. 
A baleseti helyzet sem változott az elmúlt idő-
szakhoz képest. A statisztikai számadatokból ki-
tűnik, hogy az elmúlt évben Szegvár településhez 
köthető két közúti halálos baleset történt. Egyik 
Szegvár belterületén történt, amikor személygép-
kocsi kerékpárost gázolt el. A másik baleset vasúti 
átjáróban történt, amikor egy ló levetette lovasát, 
aki a vonat elé esett. Valamennyi település tekin-
tetében elmondható, hogy drog vonatkozásában 
nem lett fertőzöttebb, mint az azt megelőző évek-
ben. Jelen van a tudatmódosító szerek sokasága. 
Tudni kell azt, hogy van egy un. céllista, melyen 
szereplő drogokkal kapcsolatban már többnyire el 
tudnak járni az elkövetőkkel szemben. Ugyanak-
kor számtalan olyan szer van, amely nem minősül 
kábítószernek. Ezeket többnyire interneten is meg 
lehet rendelni. Látni kell, hogy ez irányba indul 
el egy negatív fejlődés. Próbálják a bűnelkövetők 
körét felderíteni. Elmondta, nem a közlekedési el-
lenőrzés alkalmával szűrik ki, ha a rendőrök dro-
got találnak. Ahhoz, hogy eredményeket érjenek 
el ezen a területen, kell egy apparátus, egy olyan 
bűnügyi háttér, amely megalapozza az eredmé-
nyességet. 

Elmondta, fórumokon hívják fel a lakosok fi-
gyelmét arra, hogy nagyobb gondot fordítsanak a 
bűnmegelőzésre. 

Végezetül megköszönte az önkormányzatnak 
és a képviselő-testületnek a segítő tevékenységét, 
mellyel hozzájárult az eredmények eléréséhez. 
Köszönetet mondott a Szegvári Polgárőr Egyesü-
let elnökének, a Horgász Egyesületnek, illetve a 
Vadásztársaságnak. 

Gémes László polgármester megköszönte a ki-
egészítést. Köszönetet mondott a Szentesi Rendőr-
kapitányság és a körzeti megbízottak odaadó mun-
kájáért. Elmondta, tapasztalja, hogy a rendőrség 
a polgárőrökkel, vadászokkal, horgászokkal jól 
együttműködik. A körzeti megbízottak kitűnő és 
eredményes munkát végeznek nem csak nyomoza-
ti munkában, illetve közúti ellenőrzések területén, 
hanem a lakossággal történő együttműködés kap-
csán is. Nap, mint nap tapasztalja, hogy a lakosok 
készséggel fordulnak a körzeti megbízottakhoz. 
Jelzik, ha idegeneket vagy gyanús személyeket 
látnak a faluban. Ilyenkor azonnal intézkednek a 
rendőrök. Hozzátette, ezzel komoly lépést is tesz-
nek a bűnmegelőzés érdekében. 

Felkérte Szabó Tibor képviselőt, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse 
a bizottság javaslatát.

Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köz-
rend, közbiztonság helyzetéről szóló írásos beszá-
molót. Sajnálatosnak nevezte a településen történt 
halálos kimenetelű közúti balesetet. A bizottság 
kéri a kapitányságtól, illetve helyi megbízottaktól, 
hogy gyakrabban hívják fel a lakosság figyelmét 
a tulajdon elleni bűncselekmények megelőzésére, 
akár a helyi újságon keresztül. A bizottság egyet-
értett azzal, hogy növelni kell a rendőri létszámot. 
Javasolta a bizottság a központban felszerelt ka-
mera főútra történő áthelyezését. Megjegyezte, a 
buszmegállók rongálása szinte mindennapos. El-
mondta, a beszámoló mindig tartalmazza a rend-
őrség állományára vonatkozó tájékoztatást. Most 
hiányolta ezt. Elmondta, a körzeti megbízottak 
iratfeldolgozási kötelezettsége nagymértékben 
megnőtt. A bizottsági ülésen részt vett Zsombó 
Zoltán körzeti megbízott, aki elmondta, rendkívü-
li módon megnőtt a papírmunkájuk. Megkérdezte, 
lesz-e mód arra, hogy Szegváron három körze-
ti megbízott teljesítsen szolgálatot? A bizottság 
nevében megköszönte a kapitányság és a körzeti 
megbízottak munkáját. A bizottság a közrend, 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfoga-
dásra javasolta.

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető el-
mondta, a beszámoló anyaga központi elvárás sze-
rint készült. Nincs arra előírás, hogy az állomány 
létszámát is bele kellene foglalni. Tájékoztatásul 
elmondta, létszám vonatkozásában nem történt 
változás az elmúlt évhez képest. Bízik benne, 
hogy létszám tekintetében előbb-utóbb pozitív fej-
lesztés indul. Elmondta, a harmadik körzeti meg-
bízott kb. 2 év múlva tud szolgálatot teljesíteni a 
településen. A kamerák növelésével kapcsolatban 
elmondta, pályázati lehetőségeket figyelemmel 
kell kísérni, hiszen nem ismeri az önkormányza-
tok anyagi lehetőségét e tekintetben. Egy kamera 
kiépítése kb. egymillió forintba kerül. Elmondta, 
ha a településnek szüksége van további kamerák 
felszerelésére, ők minden támogatást megadnak 
ehhez. Hozzátette, Szentes Rendőrkapitányság 
illetékességi területéhez tartozó települések közül 
Szegvár volt az első, aki a kamera rendszer kiépí-
tésében gondolkodott és ért el eredményt. Javasol-
ta a jövő évi költségvetésbe tervezzenek összeget 
kamerák beszerzésére. Örömmel veszi, ha helyi 
újságokban tudnak publikálni bűnmegelőzési 
anyagokat. Kérte egy kapcsolatteremtő személy 
megnevezését. Elmondta, elengedhetetlen az irat-
munkák elvégzése. Fontos feladatok vannak, me-
lyek maguk után vonják ennek a tevékenységnek 
az elvégzését. 

Szabó Tibor képviselő megköszönte Balogh 
Szabó Imre kapitányságvezető válaszát.

Gémes László polgármester elmondta, 3 al-
kalommal nyújtottak be pályázatot kamerák be-
szerzésére, ebből egyszer nyert az önkormányzat. 
Hozzátette, az önkormányzat minden egyes pá-
lyázaton szeretne részt venni. Felvetette, hogy a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tegyen 
javaslatot forrás biztosítására. Bízik benne, hogy 
a következő pályázaton nyerni fog az önkormány-
zat. Elmondta, Zsombó Zoltán körzeti megbízottal 
egyeztetve kérni fogja a szolgáltatótól a kamera 
áthelyezését. Elmondta, a körzeti megbízottak 
erőn felül teljesítenek, megköszönte a munkáju-
kat. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, koráb-
ban a „Kék Hírek” c. újság havi rendszeresség-
gel jelent meg. Megkérdezte, mennyire hatékony 
az iskolarendőr rendszer? Elmondta, a DADA-
programra nem képeztek ki szakembereket. El-
ismerés illeti meg a rendőröket azért, hogy vala-
mennyi rendezvényen ott vannak. Megköszönte a 
munkájukat. Rákérdezett a műszakiak napjának 
időpontjára. 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető el-
mondta, a műszakiak napja április 25-én lesz de. 
9 órakor. Bízik abban, hogy 2-3 ezer embernek 
tartalmas programot tudnak szolgáltatni. Az is-
kolarendőrrel kapcsolatban elmondta, az intéz-
ményrendszer kialakítás jó döntés volt. Pozitív 
előrelépés, hogy az iskolások szervezettebben 
találkoznak a rendőrrel. A rendőrök pedig segítik 
a gyerekek mindennapjait. Tavalyi összegzés kap-
csán az állapítható meg, hogy az iskolarendőröket 
elfogadta a tantestület, a szülő és a munkaközös-
ség. A gyerekek pedig megszokták a rendőrök 
jelenlétét, nincs félelmük, mert tudják, hogy a 
rendőrhöz bármikor lehet fordulni. Nem lepődnek 
meg azon, ha egyenruhás rendőrt látnak egy-egy 
intézményben, vagy rendezvényen. Hiszi, hogy a 
DADA-programban nagyobb lehetőség van. El-
mondta, nagyon boldog lenne, ha több létszámmal 
tudnának dolgozni. Azon lesz, hogy ezen a téren 
előbbre tudjanak lépni. 

Zsombó Zoltán körzeti megbízott elmondta, 
háromszor szervezték át a DADA-programot. A 
Szegvári Naplóban bűnmegelőzéssel kapcsolat-
ban ma is jelennek meg cikkek. Az újság hasáb-
jain a polgárőrség szolgálatvezetője is megosztja 
gondolatait. 

Gémes László polgármester megköszönte 
Balogh Szabó Imre kapitányságvezetőnek a vá-
laszokat, az anyag elkészítését, és az ülésen való 
részvételt.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a rendőrség beszámoló-
ját a közrend, közbiztonság helyzetéről, azt a szó-
ban elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete köszönetét és elismerését fejezte ki a 
feladatok végrehajtásában közreműködő Szentes 
Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapi-
tányság állományának, kiemelten a Szegvár nagy-
községben szolgálatot teljesítő három körzeti meg-
bízottnak: Zsombó Zoltánnak, Kapás Tamásnak, 
Schwartz Gábornak. 

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget 
kívánt.

Folytatás a következő számban.
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Világ- és emléknapok a 
következő időszakban

Május 19. A katolikus tömegtájékoztatás 
világnapja

Május 22. Európai elhízás elleni nap
Május 24. Európai nemzeti parkok napja
Május 25. Eltűnt gyermekek világnapja
Május 28. Nemzetközi tejnap
Május 31. A nemdohányzók világnapja
Június 2. Pedagógusnap
Június 4. A nemzeti összetartozás napja – 

Trianon emléknap, Az erőszak gyermek-
áldozatainak világnapja

Június 5. Környezetvédelmi világnap
Június 8. Az óceánok világnapja
Június 12. A gyermekmunka elleni világnap
Június 14. A véradók világnapja
Június 16. Az afrikai gyermekek világnapja
Június 17. Az elsivatagosodás és aszály elleni 

küzdelem világnapja
Június 19. A független Magyarország napja
Június 20. A menekültek világnapja

A három fa
A hegy legelőkkel és gyantától illatozó 

fenyvesekkel borított csúcsán, egy napon 
három kis fa nőtt ki. Az első időben olyan 
gyengék és zöldek voltak, hogy a körülöttük 
lévő dús fűvel és virágokkal össze lehetett té-
veszteni őket.

De ahogy az évek követték egymást, kis 
törzsük megerősödött. Az őszi és téli kihívá-
sok, amikor szembe kellett szállniuk a széllel 
és viharral, büszke örömmel töltötték el őket.

Zöld otthonuk magasságából nézték a vilá-
got és álmodoztak.

Mint minden fejlődésben lévő lény, arról 
álmodoztak, mik szeretnének lenni, ha na-
gyok lesznek. 

Az első fa a csillagokat nézte, amelyek úgy 
csillogtak, mint az éjszaka fekete, bársony 
ruhájába tűzött gyémántok.

- Én mindennél inkább szép szeretnék len-
ni. Kincset szeretnék őrizni - mondta. - Sze-
retném, ha arany borítana és drágaköveket 
tartalmaznék. Én leszek a világ legszebb ék-
szeresládikája.

A második fácska a hegyi patakot nézte, 
amely kanyarogva folyt, csobogva és kö-
vekkel játszadozva; az egyik percben még 
itt volt, a másikban már eltűnt a láthatáron. 
Semmi sem tudta megállítani.

- Én erős szeretnék lenni. Nagy vitorlás 
hajó leszek - mondta. - Végtelen óceánokon 
fogok hajózni és majd kapitányokat, meg ha-
talmas királyokat szállítok. Én leszek a vilá-
gon a legerősebb hajó.

A harmadik fácska a hegy lábánál elterülő 
völgyet nézte, és nézte a várost, amely fel-

ködlött a kékes párában. Ott lenn férfiak és 
asszonyok nyüzsögtek. 

- Én nem akarom elhagyni ezt a hegyet - 
mondta. Úgy meg fogok nőni, hogy amikor 
az emberek megállnak, hogy nézzenek, az 
ég felé kell emelniük tekintetüket és Istenre 
gondolni. Belőlem lesz a világ legnagyobb 
fája!

Múltak az évek. Esett az eső, sütött a nap 
és a kis fákból három magas és terebélyes fa 
lett. Egy napon három favágó mászott fel a 
hegyre, fejszével a vállán.

Az egyik favágó jól végigmérte a első fát 
és így szólt:

- Szép fa. Tökéletes. 
Pár perc múlva pontos fejszecsapásoktól az 

első fa a földre zuhant.
- Most át fogok változni egy nagyszerű ék-

szeresládikává - gondolta a fa. - Mesés kin-
cset bíznak majd rám.

A második favágó megnézte a második fát 
és így szólt:

- Ez a fa erős és szilárd. Éppen ilyen kell. 
Felemelte a fejszét, az megvillant a napon 

és ledöntötte a fát.
- Mostantól fogva a végtelen tengereken és 

messzi óceánokon fogok hajózni - gondolta a 
második fa. - Fontos hajó leszek, királyokhoz 
méltó.

A harmadik fa úgy érezte, megáll a szívve-
rése, amikor a favágó rászögezte tekintetét.

- Nekem bármilyen fa megfelel - gondol-
ta a favágó. A fejsze megvillant a levegőben 
és kevéssel utóbb a harmadik fa is a földön 
feküdt.

Szép ágaikat, amelyek kevéssel azelőtt 
még a széllel játszottak és madarakat meg 
mókusokat oltalmaztak, egyenként levágták. 
A három törzset legurították a hegyoldalon, 
egészen a síkságig.

Az első fa ujjongott, amikor a favágó elvit-
te egy asztaloshoz. De az asztalosnak eszébe 
sem volt ékszeresládikát gyártani. Kérges ke-
zeivel a fát állatok jászolává változtatta. Az 
egykor gyönyörű fát nem borították aranyle-
mezek és nem töltötték meg kincsek. Össze-
rágott takarmány borította és széna töltötte 
meg, hogy táplálja a majorság éhes állatait.

A második fa mosolygott, amikor a favágó 
átszállította a hajóépítő műhelybe, de aznap 
senki sem gondolt arra, hogy vitorlást épít-
sen. Nagy kalapácsütésekkel és fűrészhúzá-
sokkal a fát egyszerű halászbárkává alakítot-
ták. Mivel túl kicsi és túl törékeny volt ahhoz, 
hogy óceánon vagy akár folyón ússzon, egy 
kis tóra vitték a csónakot. Mindennap hal-
rakományokat szállított és ezek kellemetlen 
szaggal itatták át.

A harmadik fa nagyon elszomorodott, 
amikor a favágó négyzet alakúra vágta, hogy 
durva gerendákat készítsen belőle, amelyeket 
halomba rakott a ház udvarán.

- Miért történik ez velem? - kérdezte magá-
tól a fa, visszagondolva arra az időre, amikor 
a széllel viaskodott a hegyen. - Nem akartam 
mást, mint a hegyen hajladozni, hogy az em-
bereket arra szólítsam, hogy Istenre gondol-
janak.

Sok nappal és sok éjszaka telt. A három fa 
majdnem elfelejtette álmait.

Egy éjjelen egy csillag aranyos fényével 
megsimogatta az első fát, éppen abban a 
percben, amikor egy fiatal nő végtelen gyen-
gédséggel elhelyezte a jászolban újszülött 
gyermekét.

- Szívesebben készítettem volna neki egy 
bölcsőt - mormogta a férje. A fiatal mama rá-
mosolygott, miközben a csillag fénye ragyo-
gott a fényes és kopott deszkákon, amelyek 
az első fából készültek.

- Ez a jászol nagyszerű - válaszolta a 
mama.

Ebben a pillanatban az első fa megértette, 
hogy a világ legértékesebb kincsét foglalja 
magában.

További nappalok és éjszakák teltek el. Egy 
éjjel egy fáradt utazó és barátai beszálltak az 
öreg halászcsónakba, amely egykor a máso-
dik fa volt. Miközben a csónakká vált máso-
dik fa nyugodtan siklott a tó vizén, az utazó 
elaludt. Hirtelen nagy mennydörgés támadt, 
villámok és vad hullámok zűrzavarában ki-
tört a vihar.

Az aggódó barátok felébresztették a titok-
zatos utazót. A férfi felállt, kitárta karját, rá-
szólt a szélre és azt mondta a tó vizének:

- Légy csendben! Csillapodj le! - A vihar 
azonnal elcsendesedett és nagy nyugalom 
állt be. 

Ebben a percben a második fa megértette, 
hogy az egek, a föld és a végtelen óceánok 
királyát szállítja.

Kis idővel később, egy péntek reggel a har-
madik fa nagyon meglepődött, amikor nyers 
gerendáit durván kihúzták az elfelejtett fara-
kásból. Elvitték egy kiabáló és dühös tömeg 
közepébe, rátették egy ember meggyötört 
vállára, akit azután rászögeztek. A szegény 
fa borzasztónak és kegyetlennek érezte ma-
gát, és sírva tartotta a megkínzott testet.

De vasárnap reggel, amikor a nap magasra 
emelkedett az égen és az egész föld kimond-
hatatlan örömtől reszketett, a harmadik fa 
megtudta, hogy Isten szeretete mindent át-
változtatott.

Az első fát a leggyengédebb és leghihetet-
lenebb kincs csodálatos ládikájává tette. A 
második fából az ég és a föld Teremtőjének 
erős hordozóját hozta létre. És ahányszor 
csak valaki a harmadik fára gondol, Istenre 
gondol. 

Ez így sokkal jobb volt, mint csak a világ 
legszebb, legerősebb és legnagyobb fájának 
lenni.

Bruno Ferrero
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NAGYHETI SZOLGÁLAT

Minden évben külön készületet jelent a Szent 
Háromnap, illetve az arra való felkészülés.

Egyházközségünk örömére az egykori mi-
nistránsaink már felnőttként, de részt vettek 
ezen a három napon a szolgálatban. Így zök-
kenőmentesen, a szertartáshoz illően történt a 
szolgálat, és az ünnep fényét is emelte jelenlé-
tük az oltárnál.

Másik ilyen szolgálat, amit szívvel-lélekkel 
tesznek az „énekes nagylányok”, akik minden 
évben Nagypénteken a kereszthódolat alatt se-
gítenek énekükkel mélyebben átélni Jézus ér-
tünk vállalt szenvedését. 

Segítse fiataljainkat az Úr Jézus, hogy min-
dig fontosnak érezzék ezt a szolgálatot, és 
készségesen vegyenek részt!

KERESZTELÉS

A keresztelés mindig ünnep az egész egyház-
községnek, hiszen akit itt a Kisboldogasszony 
templomban keresztelnek, azok ennek az egy-
házközségnek lesznek a tagjai. Április 27-én 
is ez történt, de nem csak egy kisfiú, hanem 

két iskolás leány is részesülhetett a keresztség 
szentségében. Ők már tudatosabban akartak Is-
ten gyermekei lenni, hiszen több éven keresz-
tül ismerkedtek már Jézus tanításával. Komo-
lyabban átélhették ezt az ünnepet, arcukon is 
látszódott a meghatottság. Bízunk abban, hogy 
ezután is hűségesek lesznek, és egyre jobban 
ragaszkodnak Jézushoz.

(Rozgonyi Mária)

SZENT GYÖRGY NAPI BÚCSÚ

A KERESZTNÉL A LELKEK ALKOTNAK 
TEMPLOMOT

Idén is április 27-én vasárnap délután 4 órai 
kezdettel kimentünk Kórógyszentgyörgyre 
a kápolna helyén álló kereszthez, és ott tar-
tottunk ünnepi szentmisét Szent György ün-
nepe alakalmából. Megrendítő élmény volt 
ismét, hogy 100-nál is többen ott lehettünk 
ezen a szép megemlékezésen. A szentmisét 

VANGEL IMRE szegváron született, jelenleg 
Kunszentmiklóson élő paptestvérünk mutatta 
be. Kedves nyugodt hangját hallani, és a litur-
giára figyelni ebben a szép napos időben kü-
lönleges élmény volt. A madarak csicsergését, 
a finoman simogató lágy szellő simogatását, és 
a kellemes meleg napsütést élvezve „épült lel-

künk”, épült bennünk az Isten szeretete. Kán-
tor urunk is kitelepült saját orgonájával, hogy 
ott a határban zengjen az ének, szóljon a Te-
deum.  Az Atya hosszan beszélt a homíliában, 
mégsem volt „nehéz”. Az Isteni Irgalmasság 
vasárnapja is volt ez egyben, melyről pár szó-
ban megemlékezett, a húsvéti idő 2. vasárnap-
ja, és a mi számunkra: a Szent György tisztelet 
is. Ez utóbbiról szólva, magyarázatot kaptunk a 
„Sárkányölő” legendáról, és annak magyaráza-
táról, a szimbolikus értelmezéséről, valamint 

az Isten irgalmas szeretetéről, erejéről, mely a 
harcba induló Szent győzelmét eredményezte. 
Mindezt mi is követhetjük saját életünkben, és 
az eredményét is megtapasztalhatjuk, ha Isten 
erejével indulunk a hétköznapi „harcainkba”.

A szentmise végén Plébánosunk vezetésével 
megtörtént a „Búzaszentelés’, vagyis a határ 
megszentelése. Most amikor a fák, virágok, és 
az elvetett magok sarjadnak, életre indulnak 
Isten áldását kértük a vetésekre, hogy az aratás 
bőséges lehessen.

Mindannyian Isten kezében vagyunk, de a 
mezőgazdaságban dolgozók, és ebből élők tud-
ják, tapasztalják leginkább, hogy mennyire ki 
vagyunk téve az időjárás viszontagságainak. 
Mennyire törékeny, és bizonytalan, hogy bősé-
ges, és jó termés legyen. Ez nem lehetséges Is-
ten segítsége, gondoskodása nélkül. Ma, azóta 
is tapasztaltuk: jégeső, viharos szél, és a túlsá-
gos erős napsütés is előfordult. Reméljük mind-
ezek nem tettek kárt vetéseinkben, és továbbra 
is élvezhetjük az Úr gondoskodását, oltalmát 
falunk felett, terméseink felett.

Nagyon köszönjük az atyáknak, hogy köz-
reműködésükkel részesültünk ebben a szép 
ünnepben, és a búzaszentelés különleges szer-
tartásában. Köszönjük a megjelenteknek a fá-
radozásukat, hogy ott voltak, a szomszédban 
lakóknak, hogy segítségünkre voltak, hogy 
a technikai felszerelés rendelkezésre álljon. 
Megköszönjük a KHT dolgozóinak, hogy a pa-
dokat oda- és visszaszállították, használhattuk.

Főleg azonban az Úr Istennek köszönjük, 
hogy átélhettük újból, hogy az igazi templom 
nem kőből épül, hanem a lelkek alkotnak temp-
lomot. Idén kb. 120 ember adta hozzá magát, 
melyet megáldott az Úr.

 (Piti M)

„SZÁLLJON REÁD ÉDESANYÁM AZ 
ISTEN ÁLDÁSA”

Mondhatnánk, ma mindenhol az édesanyá-
kat köszöntötték. Így még inkább kellett a 
templomban is ezt tennünk.

Sajnos évek óta egyre kevesebb „lelkes” 

gyermek van, olyan, aki vállalkozik a versek 
elmondására, az édesanyák ilyen nyilvános kö-
szöntésére. Persze aranyosak a kicsik, ahogy 
édesen elmondanak egy-egy sort, egy-két rí-
met, és őszintén szeretnek. Annál nagyobb do-
log, ha egy felsőtagozatos meri vállalni, hogy 
Ő is kiáll és a templom egész közönsége előtt 
megszólal, és köszöntőt mond. Sajnos ez már 



9. oldal2014. május

7-8.osztályban szinte lehetetlen, de a kisebbek 
most is szépen – bár az idő nagyon rövid lett 
erre a közeli húsvét miatt – eljöttek és verseik 
nyomán „kicsalták” az anyai könnyeket. Kö-
szönjük a résztvevőknek a megjelenést, és kü-
lön a „nagylányoknak”, akik szépen énekeltek, 
hogy a köszöntés teljes legyen.

Természetesen nem csak az édesanyákat, 
nagymamákat köszöntjük ilyenkor, hanem az 
égi édesanyánkat: a Szűz Anyát is. Mindig 
meghatódom, amikor meglátok egy-egy új vi-
rágcsokrot a Mária szobor lábánál. Különösen 
ilyenkor anyák napja környékén. Van egy-két 
fiatalember, aki szép gesztusként virággal fe-
jezi ki tiszteletét, hódolatát, köszöntését Má-
riának. Bizonyára örömmel fogadja, és segítő 
szeretetével viszonozza ezt a „lovagias” tettet. 

Köszönjük a köszöntést, az áldozatot, a fá-
radozást minden gyermek nevében az édes-
anyáinknak, nagymamáinknak, és Áldott Szűz 
Anyánknak, egyik vers záró versszakával 

…”Gondolj mindig arra,
Hogy a legdrágábbat
Addig kell szeretni,
Míg, melletted állhat.
Tiszteld, szeresd ezért
Az édesanyádat!” 
(Takács Irén: Az édesanya c. versből) 

(Piti M)

EGY KÉZFOGÁS EMLÉKÉRE

Nagydolog, ha valaki eljut Rómába és lát-
hatja a pápát, Szent Péter térre néző dolgozó-
szobája erkélyén vagy a pápa-mobilon, amikor 
az emberek közt közlekedik. A rendszerváltás 
előtt örömmel újságolták az emberek, hogy 
5-10 méterre volt tőlem a szentatya.

Huszonnégy évvel ezelőtt VI. Pál termében 

fogadta a papságot II. János Pál pápa, ame-
lyen én is ott voltam. Hatalmas méretű terem-
ben igyekeztünk minél közelebb ülni a pápai 
székhez, hogy minél közelebbről lássuk. Pár 

éve megválasztott pápa már nagy hatással volt 
ránk, magyarokra is. Rövid üdvözlés, tanítás és 
bátorítás után lejött a székekhez és kezet fogott 
azokkal, akik a sorok szélén ültek. Emlékszem, 
amikor hozzám lépett kezet fogott velem és a 
vállamat megveregette és magyarul azt mond-
ta: „fiatal magyar pap!” Jóság és a szeretet su-
gárzott belőle. A Szentlélek lakozott benne. A 
Vele való találkozás örökké megmarad az em-
berben.

E találkozás óta sok év eltelt, sokunkban Ő 
úgy él, hogy Ő egy lenyűgöző egyéniség volt: 
olyan ember, aki ha belép egy térre, akkor ezt 
az ott lévő félmillió ember rögtön megérzi. 
Olyasvalaki, akinek megjelenését a szinódusi 
aulában az ott lévő háromszáz ember fizikai-
lag is átélte, és aki a legnagyobb tömegekkel is 
tudott emberi módon, de a hit által átlényegí-
tetten kommunikálni. Érzelmeket, meggyőző-
déseket tudott továbbítani, azt érezték benne az 
emberek, amire a lelkük mélyén mindannyian 
vágynak: az Istennel való kapcsolatot. Ezért 
tudott Ő a médián keresztül is akkora hatást 
elérni. Ez nem íróasztalnál megtervezett dolog 
volt, hanem személyes életszentsége és zseni-
alitása. 

Már halálakor is sokan szentként tisztel-
ték, de először boldoggá avatták és csak utána 
emelték az oltárra, hogy szentként tiszteljük 
és közbenjárását kérjük. Most már egy jó ide-
je kérem én is a közbenjárását és azon kapom 
magam rajta, hogy amiért kértem azt teljesült. 
Isten meghallgatta az Ő közbenjárását.  Hálás 
vagyok neki ezért. És most már én magam is 
alá tudom támasztani, amit mások is monda-
nak: Ő hathatós közbenjáró.

A szentatya az utolsó éveiben, nagybetegen 
is képes volt a legalapvetőbb és a legmélyebb 
dolgokról kommunikálni. Nemcsak a közvet-
len környezetével, hanem a tömegekkel is. Úgy 
is emlegették, mint az ifjúság pápáját, de talán 
ugyanennyire a családok pápája is volt. Több-
ször is mondta a család olyan közösség, amely-
ben az Egyház él.

Sokszor bátorította az embereket: „ne félje-
tek!” Ha elfogadjuk az örömhírt, rá építhetjük 
az életünket, mert a vele való kapcsolat min-
den másnál fontosabb. Az életszentségre való 
hívás nem valami plusz dolog, nem kiváltság, 
nem dísze a keresztény világnézetnek, hanem 
alapja.

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA KÖNYÖ-
RÖGJ ÉRETTÜNK!

(Zsadányi József)

Lelki nap, imaest Jakob atyával és 
Shiny Sabuval 

(India Kerala Tartomány)

Jacob atya sarutlan kar-
melita misszionárius szer-
zetes. Külön imában kapta, 
hogy jöjjön Magyarország-
ra. Évek óta rendszeresen 
imádkozik a magyar szen-

tek közbenjárását kérve Szt. István országáért. 
Isten gyógyító szeretetétről tanít.

Shiny Sabu India Kerala 
államában élő fiatal édes-
anya, feleség, aki a Marian 
Love Community közösség 
szeretetszolgálatában segíti 
a társadalom peremére szo-
rult embereket, fiatalokat 

és a börtönök lakóit. Ő maga sok szenvedésen 
ment keresztül, és egy Mária kegyhelyen a za-
rándokok miséjén csodálatosan meggyógyult 
betegségéből. Isten irgalmáról és a Szűzanya 
segítő szeretetéről és hitbeli megtapasztalása-
iról tesz tanúságot.

Helyszín: Szegvár Kisboldogasszony temp-
lom.

Időpont: Május 21. szerda 17.00-20.00 óráig.
Tolmács: Laczkó István plébános atya.
Imaest Programja: Dicsőítés, Jakab atya be-

vezető tanítása, Shiny tanúságtétele, szentség-
imádás, közbenjáró ima, szentségi áldás.

Az esti program ingyenes, a helyszínen Ja-
kab atya missziójára és a szervezés, utazás, el-
látás költségeire adományt gyűjtünk. 

Kérjük Testvérek nagylelkű hozzájárulását. 
Gondoljatok azokra is, akik szintén vágynak a 
gyógyulásra, de nincs lehetőségük adományoz-
ni. A fiók alján fekvő Euro vagy dollár is jó.

HÍREK-ESEMÉNYEK

Ahogy azt már előző számban is közöltük, 
az esti szentmisék kezdési időpontja nem vál-
tozott, marad a 18 óra.

Májusban minden este 18.40-kor litániát 
végzünk a Szűzanya tiszteletére, majd utána 
szentmise.

Május 11. Papi és szerzetesi hívatások vasár-
napja. Imádkozzunk új hívatásokért, hiszen az 
aratnivaló sok, a munkás meg egyre kevesebb!

Május 17-én a gyerekmise 16 órakor a Ka-
tolikus körben lesz megtartva. Szeretettel hív-
juk és várjuk a kicsinyeket és az alsó tagozatos 
gyermekeket szüleikkel együtt erre az alka-
lomra.

Május 25-én a fél 9-kor kezdődő szentmisén 
lesz az elsőáldozás. Tíz harmadik osztályos, és 
három felső tagozatos gyermek készül a szent-
ségi Jézussal való találkozásra. Előtte pénteken 
tapasztalhatják meg a bűntől való megtisztulás 
örömét.

Június 8-án Pünkösdvasárnap a Szentlélek 
kiáradásának ünnepe, az Egyház születésnap-
ja. 

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti idő, és 
elkezdődik az évközi idő, melynek liturgikus 
színe a zöld.

Június 9-én, Pünkösdhétfőn bérmálás lesz 
templomunkban, a szentmise 17 órakor kezdő-
dik. Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért, 
hogy hűséges, elkötelezett keresztényekké vál-
janak.

A Vinculum Caritatis Közösség lelkigyakor-
lata ez évben június 23-24-25-én lesz a Katoli-
kus körben. 

(Rozgonyi Mária)
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MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA: 
ANYÁK NAPJA – MÁJUS 
UTOLSÓ VASÁRNAPJA:  

GYEREKNAP

Bruno Ferrero:  
Elveszve a dolgok sűrűjében

Volt egyszer (és szerencsére ma is van még) egy 
család, amely egy kis házban lakott, pár kilométerre 
a nagy bevásárlóközponttól. 

A papa a városi hivatalban dolgozott, a mama az-
zal keresett valamit, hogy korán reggel egy takarító-
vállalatnál dolgozott. A két gyermek iskolába járt, 
Jancsi 9 éves volt, Gizi pedig 7.

Mindannyian szerették egymást, de természete-
sen volt egy „de”…

- Ne felejtsd el a Kinder tojást! – kiáltott fel min-
den reggel Jancsi, amikor a papája munkába indult.

- Én új ruhát akarok a Barbie babámnak! – visítot-
ta Gizi, megrángatva papája zakóját.

Ha mama ment el, ugyanezt a nótát fújták. 
- Én egy távirányítós autót akarok! Vegyél nekem 

Hello Kitty-s papucsot! – és így tovább minden nap, 
még vasárnap is.

Amikor a mama és a papa hazajött, a két gyermek 
rohama könyörtelen volt.

- Elhoztad nekem? Megvetted?
Ha nem elégítették ki kívánságukat, Jancsi és Gizi 

arcokat vágott, könnyek özönét ontotta a krumplipü-
rébe és bosszúsan mondogatták:

- Minden barátomnak megvan! Nem szeretsz!
Tragédia akkor tört ki, amikor a szülők és a gyer-

mekek együtt léptek be a bevásárlóközpontba. A 
gyermekeket szó szerint elbűvölték a mindenféle 
árucikkel zsúfolt polcok: ennivalók, italok, játé-
kok… nézni, megérinteni és megvásárolni való áruk.

A két gyermek izgatottan futott ide-oda és egy pil-
lanat alatt sikerült megtölteniük három bevásárlóko-
csit édességekkel, játékokkal. A mama és a papa kény-
telen volt utánuk szaladni, hogy visszarakja mindazt, 
amit a két féktelen gyermek a kocsikba dobált.

Az egyik ilyen szédületes kiruccanás alkalmával 
történt, hogy miután a papa és a mama hiába pró-
bálták visszatenni helyükre az elektromos játékokat, 
hirtelen összenéztek és kimondták:

- Elég volt! 
- Nem bírom tovább! – kiáltott fel a papa. – Min-

denképpen tennünk kell valamit!
- Hagyjuk itt őket – suttogta a mama. – Alapjában 

véve jobban érdeklik őket a játékok, mint mi…
- Tudod, ez jó gondolat! – szólt a papa.
Lopakodva, a mama és a papa kimentek a bevá-

sárlóközpontból és hazatértek.
Boldogan elmerülve a játékosztályon, Jancsi és 

Gizi észre sem vették szüleik szökését. Tovább ki-
áltozták:

- Nézz ide! Ezt nézd meg!
Záróra körül megrakott kocsijaikat a pénztárak 

irányába tolták, de nem találták ott sem a mamát, 
sem a papát.

- Hogyan oldjuk meg a fizetést?
- Mindent vissza kell vinnünk a helyére, siessünk! 

– felelte Jancsi, aki észrevett egy eladót, aki szigo-
rúan nézett rá.

A két gyermek a polcok felé tolta a kocsikat és 
hozzáfogott a nehéz vállalkozáshoz, hogy mindent 
visszarakjanak a helyére. Nem volt könnyű, sok ide-
jükbe telt és szinte észre sem vették, hogy sok lámpa 
kialudt, a hangszórók már nem közvetítettek zenét, és 

hogy a folyosókon és osztályokon már senki sem járt.
- Már csak mi vagyunk itt! – kiáltott fel megle-

petten Gizi.
- Igen, bezártak – állapította meg Jancsi.
- Ez remek – mosolygott Gizi – azt csinálunk, 

amit akarunk.
- Én a videojátékok osztályára megyek – és pár 

perc múlva Jancsi mozdulatlanul állt egy nagy tele-
vízió-képernyő előtt, ahol színpompás ütközet zaj-
lott özönvíz előtti szörnyek és barlanglakó emberek 
között. A gyermek megbűvölve meredt a videóra, ke-
zei megállás nélkül nyomkodták a játék billentyűit.

Gizi viszont Barbie baba rózsaszínű részlegébe 
rohant és kezdte elővenni a dobozokból az estélyi és 
utcai ruhák új kollekcióját. Minden ruhánál csodál-
kozó „Ó!” kiáltásba tört ki. Azután átment a Barbie 
házhoz: ami nála magasabb volt, benne tizennégy 
szoba és istálló a pónilovak számára.

A két gyerek teljesen elmerült játékaiba és nem 
vették észre, hogy lassanként minden megváltozik. 
Egy kis plüssmaci, amely egész nap szorgalmasan 
üldögélt a polcon, bukfencet vetett és kezdte kinyúj-
tóztatni lábait. Két kis autó kergetni kezdte egymást.

- Az áruház zárva van – mondta a hangszóró – 
mindenki szabad.

Jancsi megfordult, hogy megnézze mi történik, de 
egy hatalmas karom a televízióból kinyúlva megra-
gadta dzsekijét és behúzta a képernyőbe. A gyermek 
hirtelen az erdőben találta magát, egy feldühödött 
dinoszaurusz tátott szája előtt.

- Apa, anya! Segítség! – kiáltotta és futni kezdett, 
belesüllyedt egy mocsárba, azonban sikerült egy 
fatörzsre ugrania, de elborzadva vette észre, hogy a 
fatörzs valójában egy krokodil. Szegény Jancsi újra 
futni és kiáltozni kezdett.

Gizi meghallotta Jancsi kiáltozását, oda akart 
futni, de egy könnyű mégis erős kéz visszatartotta. 
Barbie volt, normális nagyságúra nőve.

- Nem úgy van az, kedvesem! – mondta Barbie 
mézédes, de fenyegető hangon. – Most ki kell fénye-
sítened a csizmáimat, azután kikeféled a ruhámat, 
majd kitakarítod mind a tizennégy szobámat. Mind-
járt ezután a konyhába mész, hogy elkészítsd a va-
csorámat. És vigyázz, hogy mindent jól csinálj, más-
különben megkóstolod a lovaglópálcám csapásait!

Szegény Gizi megijedt és nagy könnycseppek 
kezdtek papucsára hullani.

- Tartsd meg a siránkozást – mondta Barbie – úgy-
sem ér semmit.

A kislány nekifogott a munkának, közben a baba 
szemmel tartotta, néha a tenyerébe csapott lovagló-
ostorával.

- Mama, papa, gyertek értem! – zokogta a kislány 
takarítás közben, mert ilyen munkát otthon soha 
nem végzett.

- Mama, papa, gyertek és mentsetek meg! – ki-
abálta Jancsi is, miközben állandóan rémítő és ke-
gyetlen lények üldözték. 

Gizi miután megtisztította és kifényesítette Bar-
bie csizmáit, szobáit, lement a konyhába, hogy el-
készítse a vacsorát. Kereste a szakácskönyvet, he-
lyette megtalálta az otthagyott mesekönyvet, Jancsi 
és Juliska története volt. Gizi éppen azon az oldalon 
nyitotta ki, ahol a kis Juliska a gonosz boszorkányt 
a kemencébe löki, utána pedig szalad kiszabadítani 
Jancsit, aki egy ketrec foglya volt.

- Köszönöm – morogta magában.
Ebben a percben Barbie, aki éppen a körmét fes-

tette bágyadt mozdulatokkal odaszólt neki:
- Mielőtt a sütőbe teszed a vacsorám, jól vigyázz, 

nézd meg, hogy a sütő tiszta legyen! Remélem tu-
dod, hogy kell csinálni?

- Nem tudom, hogy nyílik – válaszolta Gizi, fel-
találva magát.

- Buta liba, idenézz! – Barbie megérintett egy 

gombot, és a sütő kinyílt. Gizi csak erre várt, ahogy 
Juliska tette a mesében, Gizi nagyot lökött Barbien, 
aki dühösen, rikácsolva fejjel előre a sütőbe esett.

A kislány kiszaladt a rózsaszín házból, léleksza-
kadva futott az elektronikus játékok osztályára és 
egy képernyőn megpillantotta a már teljesen legyen-
gült Jancsit két rémisztő dinoszaurusz hatalmában, 
amelyek éppen támadni készültek.

- Mit tegyek? – kérdezte magában Gizi, és be-
hunyta a szemét… Aztán hirtelen ötlettel kihúzta a 
játék dugóját.

Amikor újra kinyitotta a szemét, Jancsi előtte állt, 
kifulladva, de épen és egészségesen. A két gyerek 
összeölelkezett. Ekkor kigyulladtak a lámpák és a 
mama meg a papa megérkezett az áruház biztonsági 
őrének kíséretében.

- Mama, papa, annyira hiányoztatok! – mondta 
egyszerre Jancsi és Gizi. 

- Ti is, gyerekek! – mosolygott a mama és a papa.

Jancsi és Gizi eltévedt a dolgok sűrűjében. Az a 
veszély fenyegette őket, hogy elveszítik a kapcsola-
tot környezetükkel, kezdve a szülőkkel, akik csak „a 
dolgok megszerzőivé váltak”. A tárgyak hasznosak, 
de veszélyessé, szeszélyes zsarnokká is válhatnak.

Szabó Lőrinc:

Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek 
szeressétek a gyermekeimet. 

Ha messze voltak tőlem, azalatt 
eddig is rátok bíztam sorsukat. 

Énhozzám mindig csak jók voltatok, 
szeressétek őket, ha meghalok. 

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, 
szeressétek a gyermekeimet. 

Te, homokos, köves, aszfaltos út, 
vezesd okosan a lányt, a fiút. 

Csókold helyettem, szél, az arcukat, 
fű, kő, légy párna a fejük alatt. 

Kínáld őket gyümölccsel, almafa, 
tanítsd őket csillagos éjszaka. 

Tanítsd, melengesd te is, drága nap, 
csempészd zsebükbe titkos aranyad. 

S ti mind, élő és holt anyagok, 
tanítsátok őket, felhők, sasok, 

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák, 
vigyázz reájuk, hatalmas világ. 

Az ember gonosz, benne nem bízom, 
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. 

Igaz rokon, hozzátok fordulok, 
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok; 

Tűz, víz, ég és föld s minden istenek: 
szeressétek, akiket szeretek.
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A húsvéti készülődés már a Nagyhét 
előtt elkezdődött a gyűjteménybe, hiszen 
az általános iskolásokkal kiscsirkét készí-
tettünk, mely a húsvéti jelképek egyike. 
Szó esett az év naptári és egyházi ünnepe-
iről, arról, ki hogyan ünnepli ezeket a jeles 
napokat.

Április 12-én húsvétváró múzeumi, csa-
ládi délutánt rendeztünk, melyre igen szép 
számmal érkeztek a gyerekek és a felnőt-
tek. Csillogó szemekkel érkeztek a bárány-
simogatásra az óvódás és alsós korosztá-
lyú gyerekek, majd a bekerített nyuszik 
is kézről kézre jártak. Jó alkalom volt ez 
a kicsik számára, hogy ismerkedjenek az 
állatokkal, hiszen igen kevés helyen tar-
tanak már nyuszit, bárányt az udvarban. 
Kézműves foglalkozáson gipsztojást fest-
hettek, utána papírcsíkokból és gyöngyök-
ből nyuszit készíthettek az érdeklődők a 
foglalkoztató teremben. 

Mindenki talált magának elfoglaltságot, 
hiszen a kísérő szülők a kiállításban me-

rülhettek el szellemileg vagy megoszthat-
ták egymással a húsvéti készülődés élmé-
nyeit, fáradalmait.

A húsvétváró délután előtt néhány nap-
pal készült el az új járda a Jaksa János 
Helytörténeti Gyűjtemény előtt az óvodá-
sok, a templomba járók, tehát a gyalogosok 
örömére. Nagyon régen rossz volt már ez a 
járdaszakasz, de munkáskezek megtalál-
ták a módját a helyreállításnak. Köszönet 
a járda felújításán dolgozóknak!

Április hónapban a szegvári könyvtár-
ban is megünnepelték a Költészet Napját, 
melyet József Attila születésnapján, ápri-
lis 11-én tartanak országszerte. Sok ügyes 
versmondó gyermek jelentkezett a meg-
mérettetésre, ezen kívül a rajzverseny is 
vonzotta a rajzolni szeretőket. Gratulálok 
minden versenyzőnek! Gyertek jövőre is!

Ez év júniusában a két könyvtárosunk 
Kosztolányi Sándorné és Kerekesné 
Bovatsek Ágnes nyugdíjba vonul. Bízom 
benne, hogy a könyvtár látogatottsága 
nem csappan, várhatóan hosszabb nyitva 
tartással várja az új könyvtáros az olva-
sókat és a kézműves foglalkozásra érkező-
ket. Az új munkatárs az intézményvezetői 
feladatokat is ellátja a képviselő-testület 
döntése alapján. Kérem, forduljanak hozzá 
bizalommal!

A könyvtári munkát december hónaptól 
két kulturális közfoglalkoztatott kolléganő 
segítette: Banka Ágnes és Kutas Katalin. 
Az olvasók barátságos fogadása és kérése-
ik teljesítése mindennapos feladataik közé 
tartozott. Emellett a kézműves foglalkozá-
sok elő- és utómunkálataiban is kivették 
részüket. Rendezvényeken többféle háttér-
munkát végeztek gondoljunk csak vissza 
az adventi estékre vagy a művelődési ház 
50 éves évfordulójára rendezett ünnepség-
re. Nagyon köszönjük a kitartó munkát és 
az ötleteket!

Purgel Nóra, megbízott intézményvezető

HÍREK AZ EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS  
MUZEÁLIS INTÉZMÉNYRŐL

A szegvári május 1-jei 
rendezvényről

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság az 
idén is megszervezte május 1-jén a már ha-
gyománynak számító sport és kulturális ren-
dezvényét a Művelődési Házzal közösen. A 
programok délután 15.00 órakor kezdődtek. 
A Belevaló Klub tagjai arcfestést vállaltak és 
kézműves foglalkozást tartottak. Köszönjük, 
hogy velünk voltatok!

Kiállítás nyílt Virág Zoltán madárpók pre-
parátumaiból. Sok gyermek és felnőtt megte-
kintette azokat. Köszönet érte!

Délután 15.45 órától a Polgármesteri Hivatal 
előtti téren a Honkyokushin karate csoport leg-
kisebb tagjai színvonalas bemutatót tartottak. 
A felkészítőjük Erdei Sándor volt. Gyönyör-
ködtünk a picikék versenyében. Köszönet érte!

Az ifj. Ternai József által vezetett Magyar 
Nóta klub tagjaitól csodálatosan szép dalokat 
hallottunk. Köszönjük, hogy itt voltak ezen a 
délutánon.

Nippon Zengó bemutatóra is sor került a Mű-
velődési Ház nagytermében. Erdei Sándor játszi 
könnyedséggel irányította a mozgást. Jó volt lát-
ni és megismerni ezt a műfajt is. Köszönet érte!

Ezt követően Buby Swallow Vintage Style 
Clothing ruhabemutatóra került sor. Banka 
Ágnes által készített ruhákat láthattunk. Nagy 
sikert aratott a nézők körében a ruhák felvonul-
tatása. Köszönjük!

A Szilver Táncsport Egyesület tagjai elbű-
völtek bennünket a latin és a standard tánca-
ikkal. Hegyes Bertalan-Kis Violetta, Palásti 
Dávid-Gajda Loretta táncosok gyönyörű ru-
hákban léptek fel. Köszönjük az élményt, amit 
tőletek kaptunk. Örülünk, hogy elfogadtátok a 
meghívásunkat.

Ezután a Bazsa Mári Népdalkör lépett fel. 
Szép népdalok csendültek fel az előadásukban. 
Köszönjük, hogy velünk voltatok!

A délutáni rendezvényt csodálatos táncok-
kal színesítette a Dobbantó Néptáncegyüttes. 
Tőlük a már megszokott lendületes, pergő, elő-
adásmódot láthattuk. A Szötyke tánccsoport is 
fellépett. Élvezettel táncoltak az apukák, anyu-
kák a színpadon, látszik, hogy egy jó közös-
séggé kovácsolódtak össze. A közönség nagy 
tapssal köszönte meg az ő fellépésüket is.

A Gazsó-Szűcs duó remek hangulatot terem-
tett, akik ott maradtak retró slágerekre táncol-
hattak. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.

A rendezvény sikeres lebonyolításában segí-
tettek az Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény dolgozói is. A Kurca TV felvételt 
készített a rendezvényről, melyet minden ked-
ves TV néző megtekinthet. Gyönyörű fotókat 
készített Berényi Nóra és Kerekes Mátyás. Kö-
szönet érte!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata édes-
séggel köszönte meg a szereplők színvonalas 
munkáját.

Folytatás a 12. oldalon
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A 11. oldal folytatása

A gyerekek szórakozását ugrálóvár is bizto-
sította. A büféről a Gyenes KFT gondoskodott. 
A hangosítást Gajda Zoltán kezelte. Köszön-
jük.

Ez a nap ismét bebizonyította, hogy vala-
mennyi táncfajta, sportág, előadó művészet 
megfér egymás mellett, hiszen a szülő, nagy-
mama boldogan nézi gyermekét, unokáját sze-
repelni,- büszkeség tölti el őket.

Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzá-
járultak a május 1-jei rendezvény sikerességé-
hez. 

Köszönettel: 
Lukács Istvánné, bizottsági elnök

 

 
 

a Művelődési Házban 

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap, jelentkezek a Diák-
világ rovattal. Az április is tartalmasan, sike-
rekben gazdagon telt el iskolánkban.

Április 10-én rendezték Szentesen a hagyo-
mányos Koszta Festőversenyt. Az első korcso-
portból Pap Marcell 2.a osztályos tanuló első 
helyezett lett, a második korcsoportból Bihari 
Dániel 4.a osztályos tanuló 6. helyezést ért el. 
A versenyen kb. 250 tanuló vett részt, ott a 
helyszínen készültek a szebbnél szebb csend-
életek. Mindkét tanuló a Forray Máté Általá-
nos Iskola és AMI-en keresztül a Jövőnkért 
AMI-t is képviselte. Ők Jeneiné Lucz Mária 
tanítványai. Ezúton köszönjük A Jövőnkért 
Művészeti Iskolának a tanulók szállításában 
nyújtott segítséget.

Gratulálunk a helyezetteknek!

Az alsó tagozatban Húsvétváró délutánt 
szervezett a Diákönkormányzat Lukács 
Istvánné vezetésével. Tojásfestésben, a húsvé-
ti díszkészítésnél, aszfaltrajz verseny lebonyo-
lításában segítettek: Bereczkiné Buza Anett, 
Hegedűsné Ternai Ágnes, Huszka Lászlóné, 
Bárány Brigitta pedagógusok. Köszönjük a 
munkájukat.

Házi versmondó versenyt szerveztünk a fel-
ső tagozatban.

Az 5-6. osztályosok közül: 1. Gémes Lilla 
5.b, 2. Orosz Dalma 5.b

Felkészítőjük Rozgonyiné Szabó Mária
A 7-8. osztályosok közül: 1. Pallai Boglárka 

8.a, 2. Pap Karola 8.a, 3. Szabó Janka 7.a
Felkészítőjük Papné Mészáros Réka

Április 8-án a Klauzál Gábor Általános Is-
kolában tartották a területi Petőfi szavalóver-
senyt.

A 7-8. évfolyamosok között 2. helyezett lett 
Szabó Janka 7.a osztályos tanuló és 3. helye-
zett lett Pallai Boglárka 8.a osztályos tanuló. 
Ezzel megyei döntőbe jutottak.

Április 23-án a megyei versenyen képvisel-
ték iskolánkat, de nem voltak az első három 
helyezett között. Nagyon ügyesek voltak!

Gratulálunk!

A Községi Könyvtárban került megrende-
zésre a Költészet napi szavalóverseny. A kö-
vetkező eredmények születtek:

1-2 osztály: 1. Csillagkuti Ervin (Felk: 
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó), 2. Sárközy 
Nimród (Felk: Lukács Istvánné), 3. Baráth 
Dorina (Felk: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó), 
4. Bölcskei-Molnár Zita (Felk: Papné Benkő 
Mónika), 5. Fokk Inez (Felk: Lehoczkyné 
Kehrer Anikó), 6. Szabó Dániel (Felk: Lukács 
Istvánné)
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3-4. osztály: 1. Turiczki Gréta (Felk: Vassné 
Lucz Klára), 2. Németh Szimonetta (Felk: 
Vassné Lucz Klára), 3. Ágoston Zita (Felk: 
Balogh Ágnes)

Felső tagozatosok: 1. Pallai Boglárka (Felk: 
Papné Mészáros Réka), 2. Szabó Janka (Felk: 
Papné Mészáros Réka), 3. Pap Karola (Felk: 
Papné Mészáros Réka), 4. Gémes Lilla (Felk: 
Rozgonyiné Szabó Mária), 5. Gyermán Előd 
(Felk: Papné Mészáros Réka), 6. Vigh Kamilla 
(Felk: Papné Mészáros Réka)

Gratulálunk! 
Köszönjük a községi könyvtár dolgozóinak 

a szervezést, és a zsűri munkáját.

Április 5-én rendezték a Simonyi Zsigmond 
Helyesírási Verseny megyei fordulóját. Isko-
lánkból Berkecz Miklós 8.b osztályos tanuló 
jutott be a megyei döntőbe, ahol nagyon szé-
pen szerepelt. Felkészítője: Papné Mészáros 
Réka

Gratulálunk!

Szegeden a megyei Bendegúz versenyen 
8. helyezést ért el magyar nyelvtanból Hege-
dűs Dániel 3. osztályos tanuló. Felkészítője: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta

Gratulálunk!

Részt vettünk Szentesen a háromtusa ver-
senyen, ahol az alsó tagozatos leánycsapat 6. 
helyezést ért el. (Forray Napsugár, Dancsó 
Nikolett, Ágoston Zita, Rohály Linda, Sztanó 
Alexa, Mester Éva, Pindzsulya Barbara)

A fiúcsapat a 4. helyen végzett. (Szanyi 
Máté, Joó Armandó, Ajtai Róbert, Szilvási 
Martin, Lakatos Adrián, Jánosi Krisztián, 
Valkai Ferenc)

Gratulálunk!

Mit kínálunk május hónapban?
Ebben az időszakban gyermekeink osztály-

kirándulásokon vesznek részt.
Országos kompetencia-mérésre kerül sor 

28-án.
A Művelődési Házban:
- május 20-án 17 órakor a 4. és a 8. osztályo-

sok társastánc vizsga bemutatója
- május 23-án 17 órakor a művészeti tagoza-

tok tanév végi vizsga koncertje
- június 6-án 17 órakor KI? MIT? TUD?, 

ahol a szülők, a gyerekek és a pedagógusok 
egyaránt szerepelnek

Május első vasárnapján az iskolás tanu-
lók nevében köszöntjük az édesanyákat ez-
zel a szép idézettel:

„Van egy szó, van egy név, valóság, nem 
álom,

Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.”

A vezetőség megbízásából készítette:

Lukács Istvánné, tanítónő

Tisztelt, Olvasó! Az előző számban rész-
letesen taglaltam a KöHÉM rendelet ke-
rékpárosokra vonatkozó szakaszait. Most a 
KRESZ 1/1975KPM-BM rendelet idevonat-
kozó részeiből említenék meg párat.

Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
54§ (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a 

kerékpársávon vagy erre utaló jelzés eseté-
ben az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen 
nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra 
alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és a 
forgalmi viszonyok lehetővé teszik – a lakott 
területen kívüli úton, a főútvonalként megje-
lölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell 
közlekedni.

(2) Lakott területen lévő olyan úton, ahol 
az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, 
továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint 
tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zava-
rása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebesség-
gel a járdán is szabad közlekedni.

(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten 
és a járdán csak egy sorban szabad halad-
ni.

(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról bal-

ra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) kerékpárútról a vele párhuzamos útra 

balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpá-
rosnak a kerékpárról le kell szállni és azt tol-
va – a gyalogos közlekedésre vonatkozó sza-
bályok szerint – kell az úttesten áthaladni.

(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét 
betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idő-
sebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár 
pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 
a 17. életévét betöltött személy szállíthat ke-
rékpárt nem hajtó utast.

(6) Kerékpárral éjszaka és korlátozott látá-
si viszonyok között abban az esetben szabad 
közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerék-
pároson

a) előre fehér-, hátrafelé piros színű folya-
matos vagy villogó fényt adó lámpát és fény-
visszaverőt helyeztek el, és

b) lakott területen kívül kerékpáros fény-
visszaverő mellényt (ruházatot) visel.

(7) Tilos  
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött 

személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni
c) kerékpárhoz oldalkocsit valamint – ke-

rékpár utánfutót kivéve – egyéb vontatmányt 
kapcsolni;

d) kerékpárt más járművel illetőleg állattal 
vontatni;

e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy 
hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a 
vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a sze-
mély- és vagyonbiztonságot egyébként ve-
szélyeztető tárgyat szállítani.

f) kerékpárral állatot vezetni.
8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) be-

kezdés b) pontjában, valamint a (7) bekezdés 
b)-f) pontjában foglalt rendelkezéseket a se-
gédmotoros kerékpárok – a quad és a moped 
autó kivételével – közlekedésre is alkalmaz-
ni kell azzal, hogy 

a) lakott területen, a kerékpár sávon segéd-
motoros kerékpárral közlekedni,

b) kétkerekű segédmotoros kerékpáron 
utast szállítani,

c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót 
kapcsolni nem szabad.

9) A három – vagy négykerekű segédmo-
toros kerékpáron személyt szállítani akkor 
szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét 
betöltötte.

10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpá-
ros a gyalogos forgalmat nem akadályozhat-
ja, és nem veszélyeztethet.

11) Ha az út mellett, annak vonalveze-
tését követve kerékpárutat vagy gyalog- és 
kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerék-
pároknak a kerékpárúton vagy a gyalog- és 
kerékpárúton kell közlekedni. Ha a lakott 
területen a nem főútvonalként megjelölt út 
mellett annak vonalvezetését követve kerék-
párutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek 
ki és az úton kerékpár nyomot is kijelöltek 
– ha a közúti jelzésből más nem következik 
– a kétkerekű kerékpárok az úttesten is köz-
lekedhetnek.

Szeretnék a kerékpárokkal egy más szem-
szögből is foglalkozni. Nem lehet elmenni 
a téma mellett, ugyanis a jó idővel egyre 
többen ülnek kerékpárjukra, míg ezt meg-
tehetik. Ugyanis településünkön ismételten 
megszaporodtak a kerékpártolvajok, akiket 
sok esetben valóban az alkalom szül. Ugyan-
is egy éjszakára magányosan hátrahagyott 
kerékpár, főleg ha az nagy értékű csábító 
célpont minden tolvajnak. Ezért kérném a 
lakosságot, hogy kerékpárjaikat ne hagyják 
kint éjszakára közterületen. Ha még is kint 
kell hagyni, (mert éjszakás műszakba megy, 
és azzal jár a buszhoz) akkor jól megvilágí-
tott, lehetőleg kamerával figyelt, forgalmas 
területen komoly biztonsági lánccal a váznál 
átfűzve zárják le és a lehető legrövidebb ide-
ig tárolják ott. Az értékeinket csak úgy tud-
juk megvédeni, ha mi is vigyázunk rá és nem 
csak mástól várunk segítséget. Sajnos a profi 
kerékpár tolvajok szétszerelik a bicikliket és 
alkatrészként értékesítik így nagyon kicsi az 
esélye a megtalálásnak.

Már az előző számban is említettem és 
kértem, aki teheti adója 1%-val támogassa 
a Szegvári Polgárőr Egyesületet (adószám: 
18459076-1-06), ha valaki ezen felül is kíván 

Polgárőr és Rendőr hírek

Folytatás a 14. oldalon
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felajánlást tenni azt nagy tisztelettel fogad-
juk és köszönjük. 

Napi aktualitásainkat megtalálhatja 
facebook oldalunkon: www.facebook.com/
pages/Szegvári-Polgárőr-Egyesület

Végezetül, utólagos engedelmükkel ez-
úton szeretném köszönteni anyák napja al-
kalmából édesanyámat és feleségemet gyer-
mekeim édesanyját és minden anyát ezzel a 
versel:

Áldás a szülőkre

Van hely, hol minden kicsi széken
Nevetve ültem egykoron.
S tipegő léptem, gügyögésem
Mosolyt rajzolt az arcokon.
Van ház, ahova tartozom,
Más otthonba sohse térek,
Bármely családhoz, minden házba
Csak, mint idegen, úgy lépek.
Valakiket: a szüleimet
Eléggé meg nem áldhatom,
Valakinek, ha százszor élek
Adósságom le nem róhatom.
 (ismeretlen szerző)

Tisztelettel: B. S.

A 13. oldal folytatása

Keressük a helyünket 
Európában!

2014. március 22-én beindult egy, a munka-
nélküli fiatalokat segítő projekt a Kistelepülések 
Kultúrájáért Egyesület szervezésében. Az első, 
csapatépítő találkozást követően a társaság 
Kecskemétre látogatott.

A KSH kutatásai szerint 2013 III. negyedévé-
ben a Csongrád megyei munkanélküliségi ráta 
12,8%-os volt. Ez az arány magába foglal több 
száz pályakezdő fiatalt. Az Európai Unió által 
támogatott Fiatalok Lendületben Program Ma-
radjunk vagy útra keljünk? – Keressük a helyün-
ket Európában projekt ezen hivatott változtatni.

Tizenöt, 18 és 30 év közötti munkanélküli, 
nem szakmájában dolgozó, illetve tanulmányai 
alatt elbizonytalanodó fiatalt vezetnek be a men-
torok a munkaerőpiac ismeretlen, meghökkentő 
vagy nagyfokú kreativitást igénylő területeibe. 
8 hónapon át különböző érdekes vállalkozáso-
kat látogatnak meg, tréningeken vesznek részt, 
valamint egymás tapasztalatait kiértékelve pró-
bálnak előrébb jutni az életben.

2014. április 26-án, a csoport második meg-
mozdulásaként Kecskemétre látogatott, ahol 
Dr. Szűcs Attila pszichiáter professzor ízelítőt 
adott nekik az önismeret feltárásának különle-
ges világából. A résztvevők megismerkedhettek 
az ún. JOHARI ablakkal, melynek segítségével 
modellezhették az egyes ember személyiségé-

nek különböző területeit, továbbá felrajzolták 
az önismereti kereket is, aminek beható tanul-
mányozásával rávilágítottak az emberi tettek 
és a lélek, valamint az értelem állapota közötti 
összefüggésekre.

A játékos feladatok alatt szóbekerült az egy-
mástól való elidegenedés, a rohamosan fejlődő 
technológiai újdonságok térhódítása, valamint 
az izoláció problematikája is. A fiatalok el-
mondhatták véleményüket e kérdésekkel kap-
csolatban, megvédhették álláspontjaikat, meg-
cáfolhatták a másik fél érveit.

Az agytornát követően megebédeltek egy 
helyi pizzázóban tovább boncolgatva az asztal 
mellett az őket érintő eddig megválaszolatlan 
kérdéseket.

A délután folyamán a kikapcsolódásé volt a 
főszerep. Aki úgy gondolta ejtőzött egyet, má-
sok rövid sétát tettek a városközpontban, mie-
lőtt kezdetét vette volna a Katona József Szín-
ház Páratlan páros című matiné műsora. Mivel 
a társaságban sok, különböző beállítottságú ifjú 
kapott helyet, a program koordinátora, Nagy 
Sándorné igyekezett lehetőségeihez képest 
mindenki igényeinek eleget tenni. Volt, aki úgy 
érezte, távol áll tőle a színház világa, ám így is 
minőségi élményben lehetett része, mialatt ki-
próbálta a Kecskeméti Park extrém sportolási 
lehetőségeit.

„Bár nem igazán tudtam, hogy mi vár majd 
ránk, de jól éreztem magam. A professzor úrral 
hasznos és érdekes időt töltöttünk el, ahol job-
ban megismerhettük egymást és önmagunkat is. 
Olyan dolgokat is észrevett, amiket lehet, hogy 
mi sem tudtunk magunkról és olyan gondolato-
kat fogalmazott meg, amiket talán mi is észre-
vettünk, de nem tudtunk ilyen jól összefoglalni. 
Mindenképp hasznosnak tartom a vele eltöl-
tött időt és a vendéglátás is nagyon barátságos 
volt. A színház is nagyon tetszett, az épület is 
nagyon szép, illetve a darab is vicces volt így 

tökéletes délutáni programlehetőség volt min-
den érdeklődő számára. Szívesen részt vennék 
még ehhez hasonló előadásokon” – nyilatkozta 
Tajnai Krisztina, a csoport szentesi, pályakezdő 
andragógus tagja.

Nagy Sándorné projektmenedzser is hasonló-
an látta az eseményeket.

„Vártam ezt az április 26-át! Igaz, nagyon 
vártam az egész projekt beindulását, hiszen ne-
kem is érdekes, újat hozó, nem szokványos ez 
a kezdeményezés. Remélhetőleg sok és érdekes 
embert sikerül megismertetni majd, mely segít a 
fiataloknak a világban való eligazodásban. Idős 
résztvevőként azonban szeretném megfigyelni a 
tapasztaltak kevésbé látható vetületét, a megis-
mertek emberi oldalát. Szűcs Attila professzor-
ral való találkozás azért is meghatározó élményt 
ígért, mert személyében találkozhattak a fiata-
lok az első inspiráló „külsőssel”, aki számukra 
a jövőt jelentő szférát, a sikerességet képviseli. 
Dr. Szűcs Attila nyugdíjasként is a lehető leg-
aktívabban dolgozik, több munkahelyen tel-
jesít. A Bács-kiskun megyei kórház 265 ágyas 
pszichiátriai osztályát vezető főorvosként és a 
Magyar Pszichiátriai Társaság elnökeként ment 
nyugdíjba, ma több vállalása mellett a Kecs-
keméti Honvéd-kórház megbecsült főorvosa. 
Projektünk résztvevői azonban más oldaláról 
ismerhették meg. Tegeződve beszélgettek Vele 
órákig, és jóízűen eszegették az általa készített, 
meglepetésként asztalra rakott süteményeket. 
Elgondolkodva figyeltem ezt a természetes 
együttlétet, mialatt ettük a kávé mellé a kórházi 
stressz-levezető kiskertből származó lekvárral, 
meggyel, almával és sütőtökkel gazdagított fi-
nomságokat. Lehet-e nagyszerűbb, - a készítőjét 
teljességgel jellemző - ajándék, mint egy munka 
utáni éjszakán, aprólékos gonddal készített süti 
másnapi ismeretleneknek? Kifejezhette volna-e 
a Professzor bármi más módon ilyen egyértel-
műen barátságát a hozzá látogató fiatalok irá-
nyába? Azt hiszem, jó kezdet volt!”

Készítette: Simon Gabriella
Fotó: Nagy Sándorné
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Diana kalandjai – 7. rész

A helyet ahová mentek Diana leginkább egy 
könyvtárhoz tudta volna hasonlítani. Aranynap 
elé tett egy poros, szakadozott könyvet. Diana 
végigsimította a borítóját és leporolta. A borítón 
érzett valami mintát, ezért odavitte a fáklyához, 
hogy annak a fényénél majd elolvassa.

- S E? Mi az az S E? – kérdezte Diana.
- A Sötét Erők rövidítése. - felelte Aranynap.
Diana kinyitotta a könyvet és belelapozott. Az 

oldalak tetejére neveket látott felírva: Ramóna, 
Szabina, Gonosz Úr és Justin. Letette a könyvet 
és Aranynap után szaladt. 

- Aranynap, Aranynap!!! Ezek kik?
- Ők négyen a Sötét Erők. Ha láttál már gonosz 

embert, ezek sokkal rosszabbak. Tőlük kell meg-
mentenünk a világodat. Ezért vagytok ti négyen 
léleklovasok és mi a lovaitok. Diana nagy baj 
lenne, hogyha el kellene költöznöd a Kőszikla falvára, hogy mindig a közelben légy. Ez 
az a falu, amely mellett mindig eljöttök, ahol a sok kis fehér ház áll.

- Nem tudom engedik-e. Tudod, én táborban vagyok itt. – szomorkodott Diana.
- Nem lesz gond, az anyád mindent elintéz majd. Ő is itt él ebben a faluban, Elizabettnek 

hívják.
- Nem, az én anyám messze lakik. – értetlenkedett Diana.
- Igen mert örökbe adtak és elkerültél innen. – mondta teljes meggyőződéssel Arany-

nap.
Kimentek a könyvtárból. Diana megkereste Amandát, hogy segítsen neki bepótolni 

egy kis elmaradást, mert nem igazán tudta, hogy mit kezdjen a gonoszokkal. Amanda 
elmondta neki, hogy itt Kőszikla falván mindenki vagy léleklovas, vagy léleklovas lova, 
vagy mindkettő, vagy varázsló.

- Az édesanyád is varázsló, Elizabett. Majd ő elintéz mindent. Gyere!
Ezzel kint is termettek a Ligetből és a faluban találták magukat. Diana összezavarodott 

a sok kis egyforma ház láttán.
- Itt el fogok tévedni! Minden olyan egyforma. – szólalt meg a lány.
- Dehogy. Az anyád háza az különbözik egyedül a többitől, annak a háznak barnás a 

fala és finom süti illat száll ki az ablakon keresztül. Meg fogod ismerni, hidd el! – nyug-
tatta meg Amanda Dianát.

Amikor Diana meglátta a kis barna házat érezte, hogy Amanda igazat mondott. Finom 
muffin illatát érezte a levegőben. Szégyenlősen odaállt az ajtó elé és megrázta az antik 
jellegű, pici, aranyszínű csengőt. Egy közepes termetű vörös hajú nő nyitott ajtót. Hímzett 
rózsaszín ruhát viselt hozzávaló zöld hímzett köténnyel. Az arca hasonlított Dianáéhoz.

- Szentséges ég! De régóta vártam már ezt a napot! – örömködött a nő. – Isten hozott 
Diana drágám!

- Üdv. – felelt a lány. – Én teljesen össze vagyok zavarodva. Már nem tudom ki vagyok, 
nem tudom kik a szüleim és hogy mi ez az egész. – Diana nem bírta tovább visszatartani 
könnyeit, sírva fakadt.

Elizabett letérdelt elé és átölelte lányát.

Diana kalandjai folytatódnak a júniusi számban.

Az előző havi megfejtés: KOSÁR, BARKA
A múlt havi nyertes Szabó Maja (8 éves)

Rajzold le hova szeretnél a nyáron eljutni. A technika szabadon választható, a 
rajzokat A/4-es méretben várjuk 2014. május 25-ig. Az elkészült munkákat adjátok 
be a könyvtárba.

MEGYEI RÖPLABDA 
DIÁKOLIMPIA

A megyei röplabda diákolimpián a Szeg-
vári Forray Máté Általános Iskola és AMI 
csapatai közül a III. korcsoportos fiúk kép-
viselték a szegvári színeket. Nagyon szép, 
röplabda szakemberek által is elismert já-
tékkal majdnem nagy meglepetést okoztak. 
Az ország legjobb csapatai között számon 
tartott, egyesületi háttérrel rendelkező, több-
napos országos tornákon is tapasztalattal 
bíró Arany János Általános Iskola csapatá-
val nagyon szoros mérkőzést vívtak, s csak 
a döntő szett utolsó két pontjánál dőlt el a 
mérkőzés. A fiúk nagyon szépen helytálltak, 
de a nagyobb rutin segítette az ellenfelet a 
győzelemhez, így a szépen csillogó ezüst-
érem jutott fiainknak.  

A csapat tagjai: Fuvó Milán, Dudás Ven-
cel, Szilágyi Márk, Gojdár Csanád, Csator-
dai Csaba, Gila Dávid, Szanka Ádám, Mi-
hály Péter, Gyermán Előd, Gion Márton

Pólyáné Téli Éva
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KÖRZETI ATLÉTIKA  
DIÁKOLIMPIA

NÉGYPRÓBA ÖSSZETETT CSAPAT-
VERSENY

Lányok: 5. Szegvár (Bottyán Klaudia, Szabó 
Alexandra Boróka, Balogh Szabó Anna, Gráfik 
Vivien, Puskás Kata, Kunszabó Viktória)

Összetett egyéniben 2. Bottyán Klaudia 
Fiúk: 3. Szegvár (Szilágyi Márk, Bánfi Be-

nedek, Földi Bálint, Dudás Vencel, Gojdár 
Csanád, Szanka Ádám)

Összetett egyéniben: 4. Szilágyi Márk

ÖTPRÓBA ÖSSZETETT CSAPATVER-
SENY

Lányok: 2. Szegvár (Csatordai Viktória, 
Pindzsulya Imola, Vígh Ildikó, Csapi Emese, 
Szabó Fanni, Morvai Patrícia) 

Fiúk: 5. Szegvár (Kóródi Dániel, Gémes 
Gergő, Kéri Gábor, Vígh Gergely, Hegedűs 
Dávid, Fejős Gábor)

Pólyáné Téli Éva

A körzeti atlétika diákolimpia előtt válogató 
versenyt rendeztünk, hogy kiválaszthassuk az 
iskola színeit képviselő csapattagokat. 

Eredmények
III. kcs. 
Lányok: 1. Bottyán Klaudia, 2. Szabó Ale-

xandra Boróka, 3. Puskás Kata, 4. Gráfik Vivi-
en, 5. Kunszabó Viktória

Fiúk: 1. Bánfi Benedek, 2. Szilágyi Márk, 
3. Mihály Péter, 4. Földi Bálint, 5. Dudás Ven-

ATLÉTIKA ÖSSZETETT HÁZIVERSENY
cel, 6. Szanka Ádám, 7. Kéri Richárd, 8. Ajtai 
László, 9. Kútvölgyi Csanád, 10. Balog Marcell

IV. kcs. 
Lányok: 1. Szabó Janka, 2. Vígh Ildikó, 3. 

Csatordai Viktória, 4. Szabó Fanni, 5. Morvai 
Patrícia, 6. Csapi Emese, 7. Pindzsulya Imola, 
8. Kanalas Ivett, 9. Lantos Lilla, 10. Mihály Tí-
mea, 11. Tóth Klaudia

Fiúk: 1. Kóródi Dániel, 2. Kéri Gábor, 3. 
Gémes Gergő, 4. Vígh Gergely, 5. Romhányi 
Gergő, 6. Fejős Gábor

Pólyáné Téli Éva

KÖRZETI ATLÉTIKA 
DIÁKOLIMPIA

EGYÉNI ÉS VÁLTÓ SZÁMOK
III. kcs
Bottyán Klaudia: 1. hely 60 méteres síkfutás, 2. 
hely távolugrás és kislabdahajítás
Dudás Vencel: 1. hely kislabdahajítás
Bánfi Benedek: 2. hely távolugrás, 4. hely 60 mé-
teres síkfutás
Szilágyi Márk: 3. hely 600 méteres síkfutás és tá-
volugrás
Földi Bálint: 5. hely távolugrás
Gojdár Csanád: 5. hely 600 méteres síkfutás
4x100 méteres váltófutás 2. hely (Bánfi Benedek, 
Szilágyi Márk, Dudás Vencel, Földi Bálint)

IV. kcs
Kóródi Dániel: 1. hely 300 méteres síkfutás, 2. hely 
távolugrás
Vígh Ildikó: 2. hely 300 méteres síkfutás
Csapi Emese: 3. hely súlylökés, 4. hely 
kislabdahajítás
Szabó Janka: 3. hely 1500 méteres síkfutás, 4. hely 
100 méteres síkfutás
Pindzsulya Imola: 3. hely 1500 méteres síkfutás, és 
300 méteres síkfutás

4x100 méteres vál-
tófutás 2. hely (Vígh 
Ildikó, Szabó Janka, 
Csatordai Viktória, 
Pindzsulya Imola) 
4x600 méteres vál-
tófutás 3. hely (Vígh 
Ildikó, Szabó Janka, 
Csatordai Viktória, 
Pindzsulya Imola) 

Pólyáné Téli Éva


