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2016. október

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás a 11. oldalon

Szeptember 3-án közel 500 em-
bert látott vendégül a mozgáskorlá-
tozottak szegvári csoportja.

A Mozgáskorlátozottak Csong-
rád megyei Egyesületének megyei 
találkozójára vártak 20 településről 
sorstársakat. Minden évben más te-
lepülésen látják vendégül a mozgás-
korlátozottak csoportjait. A szegvá-
riak is szerették volna megmutatni 
községüket, megismertetni értékei-
ket. Az önkormányzat támogatásá-

Mozgáskorlátozottak megyei 
találkozója Szegváron

val, hozzájárulásával létre is jött ez 
a találkozó. Ezért hálás köszönetet 
mondanak a szervezők.

A kalács és a bor ünnepe volt ok-
tóber első hétvégéje falunkban. A II. 
Borfesztivált idén a Retro jegyében 
rendezte meg a Művelődési Ház a 
Tűzköves Alapítvány segítségével. A 
hét közepétől növekedett a faházikók 
száma a téren, amibe hétvégére be-
költöztek a boros gazdák, de kézmű-
ves termékeket is vásárolhattunk, és a 
gasztronómia is helyet kapott.

A fesztivál kalács- és borszenteléssel 
kezdődött, Andrási Elemér plébános úr 
szentelte meg az új bort, a frissen sült 
kalácsot, és a falu kemencéjét.

A jó hangulat már pénteken elkezdő-
dött, átadásra került a falu lakosainak 
Szegvár kemencéje, megkóstolhattuk a 

benne sült lakodalmas kalácsot. Majd 
a nagyszínpadon bordalokat énekelt a 
Bazsa Mári Népdalkör és a Szent Már-
ton Színtársulat. Az esti talpalávalót 
Szűcs Zoltán és csapata szolgáltatta. 

Borfesztivál

Gerő Sándor:

Emberi sors
Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

Szép gyermekkor már csak távoli álom.
Remeg a kéz, s a lépés tétova.
Hátadra sújt a kínok ostora.
Fogy a remény, s gyűlnek a bajok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

De ki ma ifjú, ne feledje el,
Felette is elsuhannak az évek,
És egyre halkul a vidám ének.
Sóhajjá válnak zengő dallamok.
…Kik lélekben ifjak, csak azok boldogok.
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Megemlékezés

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

Elfogadni muszáj, megérteni nem,
a hiányod kegyetlen, nem pótol semmi.

Hírtelen mentél el,
köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad szemed,

vigyázunk álmodra, s te is vigyázz ránk.
Te csak békében aludjál.”

id. Béres András

halálának 5. évfordulójára 
emlékezik

Felesége és lánya

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig, a hét többi hét-
köznapján 7-8-ig, 17-18-ig

szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is  
rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron,

Mindig a  
piros autóról.

Telefon: 
06-20/252-6142

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai 
személyesen elérhetők hétfőn 15-17, 
csütörtökön 16-18 óra között a mű-
velődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes meg-
emlékezést, stb. a művelődési ház 
munkatársai is fogadnak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja 
ugyanitt az épület hátsó ajtaja mel-
letti postaládába is.

A jó szó, a szép beszéd és a meleg 
tekintet gyógyszer a szív számára.

(Dr. Papp Lajos)

Családi események
2016. szeptember

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Sarnyai Tünde sz. Kóbor Tün-

de, Szentesi u. 8. (47 év), Őze Ferenc, Tiszai 
u. 48. (74 év), Molnárné Kvakk Zsuzsanna, 
Mindszenti u. 6. (52 év), Bora János, Kinizsi 
u. 50. (91 év), Muzsik Andrásné Czakó Mária, 
Ménes u. 6. (90 év), Kukovecz Andrásné Váczi 
Mária, Szabadság tér 2/B. 1. em.1. (84 év)

Születések: Személyi jogok védelme miatt 
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A 
születési adatokat eddig sem az anyakönyv-
vezetőtől kaptuk meg. Amennyiben szeretné, 
hogy gyermeke születése benne legyen a csa-
ládi események rovatban, kérjük közölje szer-
kesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com 
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük 
az esetleges félreértéseket, elírásokat. 

Képviselő-testületi tagok az 
alábbi időpontokban foga-
dóórán várják a lakosságot 

a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
November 8-án kedden 17-18 óráig, majd min-
den hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
November 2-án szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
November 3-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Október 12-én 17-18 óra, majd minden hónap 
második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Október 19-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. október 28. (péntek) 17 óra

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: 06-30/278-5640

Invitel Nap
Szegváron

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
Szegváron, minden hónap 2. és 4. 

csütörtökjén, kihelyezett ügyfélszol-
gálati napot tartunk.

Szeretettel várom minden meglévő 
és új ügyfelünket!

Megrendeléseiket és módosítási igé-
nyeiket helyben intézhetik.

Bóta Ágnes területi képviselő
Telefonszám: +36/20-937-0989

(Ezen a számon egész hónapban 
elérhető vagyok)

A soron következő  
Invitel Napok időpontjai:
október 13. és október 27.  

9.00-15.00 között
november 10. és november 24. 

9.00-15.00 között

Helye: Egyesített Közművelődési 
Intézmény

Művelődési Ház  
Szegvár, Régiposta u. 1.
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Az én 56-om
1956 októberében a szentesi Köztársaság 

téri Általános Iskola hetedik osztályos tanu-
lója voltam. 

Azon a napon délután hegedűórára men-
tem a szentesi Kossuth téren keresztül a Ze-
neiskolába. A tér sarkára érve az átellenes 
oldalon sok-sok ember gyűrűjében lánctal-
pas meg traktor volt látható, meg köteleket 
cipelő emberek.

Földbe gyökerezett a lábam, megbabonáz-
va figyeltem az eseményeket.

A drótkötelet a református templom olda-
lán álló szovjet emlékmű oszlopára kötözték, 
a másik végét pedig a gépekhez kapcsolták.

Közben a másik oldalon a városháza elé 
egy tűzoltóautó érkezett, melynek a létráját 
már nyitották is, az épület homlokzatán virí-
tó vörös csillag felé.

Időközben a lánctalpas és a traktor nekife-
szült a kötélhúzásnak az emlékmű oszlopát 
húzni a vörös csillaggal, minden erejét meg-
feszítve ledöntötte. A tűzoltó létrán egy für-
ge ember kötéllel a kezében már mászott a 
csillaghoz, és a kötelet a csillag felső szárára 
kötözte, majd lemászott. Az erőgépek most 
ezt a kötelet kezdték húzni, majd a csillag 
rögzítő tiplijei kiszakadtak, nagy robajjal a 
beton járdájára zuhanva össze-vissza tört. 
Mindenütt üvegcserepek és vasdarabok he-
vertek.

A tömeg örömujjongással fogadta a látot-
takat.

Már sötét lett mire a zeneóráról hazaér-
tem. Középiskolás nővérem a szobájában ta-
nult. Bátyám a műszaki egyetem másodéves 
hallgatójaként Budapesten volt. Szüleim 
a rádió híreit figyelték feszült csendben. A 
délutáni eseményekről szóló beszámolómat 
nem kommentálták. Én nem értettem sem-
mit, mert otthon soha nem volt szó politi-
káról. De azt éreztem, hogy a bátyám nagy 
veszélyben van.

Több mint egy hétig semmit sem tudtunk 
róla. Majd november elején, egy csöndes nap 
délutánján váratlanul betoppant. Határtalan 
volt az örömünk, hogy épségben láthatjuk 
és ölelhetjük. Az elmúlt hosszú napok nyo-
masztó csendje után ismét élet költözött az 
otthonunkba. Együtt volt az öttagú csalá-
dunk.

Örömünk nem tartott sokáig. Néhány nap 
múlva – amint a vonatközlekedés ismét meg-
indult – bátyám bejelentette, hogy felmegy 
Budapestre a kollégiumba, összeszedi a hol-
miját, s a következő vonattal hazajön. De hi-
ába vártuk. Nem jött.

Több mint tíz év elteltével jöhetett haza, és 
ölelhettük meg egymást újra itthon.

Hogy közben mi történt? Az már egy má-
sik történet.

Antal Péter

MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközség Önkormányzata  

tisztelettel meghívja Önt  
az 1956-os forradalom és szabadságharc  

60. évfordulójának megünneplésére, melyet 

2016. október 23-án
a Művelődési Házban tartunk

Program:

17.00 órakor kiállítás nyílik az  
1956-os emléktárgyakból

17.30 órakor ünnepi műsor, ünnepi beszéd

18.00 órakor koszorúzás a  
Rozmaring utcai emléktáblánál

Közreműködik a Magyar Nóta Klub

Mindenkit szeretettel vár: a Rendezőség
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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

Össszevont rendelés Dr. Rosztóczy Levente be-
tegeit Dr. Országh Erzsébet fogadja.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-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
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
október 10-14. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
október 17-21. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
október 24-28. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
november 2-4. szerdától-péntekig 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. 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
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
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

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 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 Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila
Telefon: 06-70/903-6879

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:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

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
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311-
433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

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 Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény
Telefonszám: 06-30/417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 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-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig
Vasárnap zárva!

Hasznos tudnivalók!
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Az 1. oldal folytatása

Nagyon köszönjük a jó hangulatot. 
A másnap Retro kiállítás megnyitó-

val indult, nagyon szép és sokoldalú 
tárgyak gyűltek össze a lakosoktól, 
szép emlékeket ébresztve bennünk, 
látogatókban. Nagyon látványosak vol-
tak a TV kivetítőn folyamatosan látható 
régi reklámok, műsorok, sorozatok. A 
délelőtt a nótázásról szólt. Népdalokat 
énekelt az Alkony Népdalkör Mind-
szentről, Dr. Vigh-Molnár Henriett és 
a Nagymágocsi Nefelejcs Népdalkör 
és Napraforgó citerazenekar. Ekkorra 
már gyülekeztek a látogatók a térre, a 
magyar nóta vonzotta az érdeklődőket. 

A délután egy pörgős retro divatbe-
mutatóval indult. Láthattuk a 80-as 
évek ruháit, az akkori orosz tanárnőt, 
doktor urat, a kamasz lányokat, a va-
gány fiúkat, édesanyánkat otthonká-
ban, édesapánkat trikóban. Ez a kö-
zönségnek annyira tetszett, hogy egy 
rögtönzött zsűri alakult, és a maximá-
lis 10 pontra értékelte a bemutatót. 

A délutáni főszerepet a néptánc kap-
ta, ezzel hagyományainkat szeretnénk 
ápolni. Színpadra lépett a Forray Máté 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-
csoportja, a Dobbantó, a Szötyke nép-
tánccsoport és a szentesi Jövőnkért 
Művészeti Iskola. Köszönjük, hogy el-
fogadták meghívásunkat.

Majd egy órán át retro slágereket 
hallhattunk, ezzel már ráhangolódtunk 
a sztárvendégünkre Csepregi Évára. A 
Művésznő a maga eleganciájával, köz-
vetlenségével, mosolyával, jó kedvé-
vel csak úgy vonzotta az embereket a 
térre. Olyan hangulatot teremtet, hogy 
mindenkinek megmozdult a lába. Mire 
Dévényi Tibor megérkezett mozdulni 
nem lehetett a téren. Végig ugráltuk 
vele a 2 órát. Volt a téren már Dirty 
Dancing is. Mindenki a Pöttyös lab-
dára pályázott, sajnos keveset hozott 
belőle, de az Alapítványunknak és a 
Kurca Parti Óvodának jutott.

A napot a Rockin’ RockCats zeneker 
zárta a 60-as évek rockabilly stílusával.

A rendezvény alatt Szegvár feliratú 
boros poharakat lehetett kapni, és a 
szegvári kemencében sült virslis kiflit, 
amivel megvendégeltünk minden fel-
lépőt. Sok támogatás jött össze, amit 

már az Adventi rendezvénysorozatra 
fogunk fordítani. Nagyon köszönjük a 
Szegvári Művelődési Kör tagjainak az 
egész napos segítséget, a kiflisütést. A 
rendezvényről fotókat készített Muzsik 
Sándor, Kerekes Mátyás, Salánki Ig-
nác valamint a Kurca TV. Köszönjük, 
hogy megörökítették a rendezvényün-
ket. Köszönjük a Falufejlesztő KHT 
egy hetes munkáját, hogy segítették 
a rendezvény létrejöttét, és zökkenő-
mentes lebonyolítását. A biztonságot 
a Polgárőrök segítették. Fesztiválunk 
nemzetközivé vált, hiszen elfogadta 
meghívásunkat a lengyel testvértele-
pülés delegációja, akiknek olyan po-
zitív élményekben volt részük, hogy 
jövőre Ők is szeretnének egy faházat 
és szeretnék nekünk megmutatni saját 
kultúrájukat, étel- és ital-különlegessé-
geiket.

A sok pozitív visszajelzés, a látoga-
tók öröme arra ösztönöz minket, hogy 
jövőre ismét találkozzunk a III. Szeg-
vári immár Kalács és Borfesztiválon. 

Vajda Gabriella 
Tűzköves Alapítvány kuratórium elnöke
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SZEGVÁR AZ ELEKTRONIKUS SAJTÓBAN

8400 gyufából készítette 
el a szegedi dómot

Ötven éve készít gyufából maketteket a 
szegvári Körmendi Ferenc. Többek között a 
Parlament és a szentesi művészetek házának 
kicsinyített mása is megtalálható otthonában.

– 250-300 ezer szál gyufából készült az 
Országház, de pontosan már nem emlékszem 
– mondta Körmendi Ferenc. A Szegváron élő 
férfi gyufából épített alkotásait állították ki 
a múlt héten a vásárhelyi Bessenyei Ferenc 
Művelődési Központban. Ferenc csütörtökön 
pakolta össze és vitte tovább műveit Békéscsa-
bára, ahol egy nemzetközi kiállítást rendeztek 
a hétvégén.

A Parlament mellett a Szent István-bazilikát, 
a szegedi fogadalmi templomot, a nagymágocsi 
és a gödöllői kastélyt, a szentesi művészetek 
házát, a fővárosi Operaházat, a Nyugati pá-
lyaudvart, magaslest és szélmalmot készített 
gyufából. – Nagyon sok munka, odafigyelés 
kell. Az Országház 7 évig készült, persze nem 
mindennap tudtam vele foglalkozni – mesélte a 
nyugdíjas vasutas.

Körmendi Ferenc a szegedi gyufagyárból is 
kapott alapanyagot a műveihez.  

Fotó: Antal Sándor

A fogadalmi templomhoz 280 doboz, azaz 
8400 szál gyufát használt fel. – Mindegyiknek 
levágom a fejét, az megy a szemétbe, mert ott 
a gyújtós miatt más színű lenne, ha csak leka-
parnám. Szikével, borotvakéssel dolgozom, 
majd Technokollal ragasztom össze a szálakat. 
A cserép pedig vékony falemezből készül, amit 
egyesével ragasztok rá, majd a végén lakkozom 
le az egészet – magyarázta a munkafolyama-
tot Körmendi Ferenc. Elmesélte, az Operaház 
mását felvitte Pestre, ahol egy kínai férfi meg-
állította, majd 20 ezer forintot kínált érte, de 
annyiért nem adta el.

Az alapanyagot általában magának szerezte 
meg, de a szegedi gyufagyárból is kapott, pél-
dául a fogadalmi templomhoz, így most van 
miből dolgoznia. Hogy mi lesz a következő, 
még nem tudja. 

Antal Sándor,
Forrás: delmagyar.hu

Nyugatra viszik a 
szegvári struccokat

 

A fiókák szelídek és félősek, tolluk, akár a kis 
sündisznóké – mutatja gazdájuk, Gyömbér 

Ferenc. Fotó: Salánki Zsófia

Több mint negyven strucc szaladgál Gyöm-
bér Ferenc házánál, mely a szegvári temető 
tőszomszédságában áll. A kíváncsian kémlelő 
madarak mellett több tucat tojás várakozik a 
keltetőben. A tenyésztő nem vágóhídra, hanem 
eladásra neveli a struccokat. Olaszországba és 
Németországba is szállítják őket.

Tudta?
A fiókák megvásárlása egy tenyésztőnek 

nagyjából 15-25 ezer forintjába kerül, a ma-
darak pedig akár 30-40 évig is elélnek. Ferenc 
legidősebb madara 9-10 éves. Egy strucctojás 
másfél kilogramm körül van, de a szegvári 
tenyésztő már talált majdnem két kilogram-
mot nyomót is. Az afrikai madarak hatalmas 
rúgásukról is hírhedtek, a néhány hetes fiókák 
azonban még egyáltalán nem csípnek, nem is 
rúgnak, egy kisgyereket is közéjük lehet en-
gedni, akár a tyúkok közé.

– A tapintásuk olyan, mint egy kis sündisz-
nóé, nem bántanak – mutatta a háromhetes 
struccfióka tollazatát Gyömbér Ferenc szegvá-
ri strucctenyésztő, aki nem vágóhídra, hanem 
eladásra kelteti és neveli a nem mindennapi 
madarakat. A Balatonnál nyaralt szüleivel a ki-
lencvenes években, egy esős napon nem tudtak 
fürdeni, így Kővágóörsön megnézték a strucc-
farmot. Ekkor babonázták meg a hosszú nyakú 
állatok.

– 14 éves voltam, mikor vettünk három 
struccot. Az állatszeretet mindig megvolt, a 
végzettségem agrármérnök, kertészkedem is, 
akár a szüleim – mondta Gyömbér Ferenc, aki 

a strucctenyésztés mellett az önkormányzati 
céget is vezeti.

Nagyjából 45 különböző korú strucc sza-
ladgál most a lelkes tenyésztő tanyáján és 
házának udvarán, mely épp a temető tőszom-
szédságában található, de már senki nem le-
pődik meg a szemlélődő afrikai madarakon. A 
tenyészegyedeknél egy kakasra két tojó jut, a 
megtermékenyített tojások pedig a keltetőgép-
be kerülnek.

– Az előkeltetőben 5 hétig tartom a tojásokat 
36,5 fokon, a gép háromóránként forgatja őket. 
Ide akár 120 darab is befér. A hatodik héten 
átteszem a keltetőbe – osztotta meg velünk a 
szakmai titkokat Ferenc. Mikor látja, hogy re-
pednek a tojások, kicsit megtöri őket, hogy a 
fiókák ne fárasszák ki magukat. Kikelés után 
három napig a keltetőben maradnak, utána ta-
nulnak meg enni és inni.

– A kétezres évek elején megnőtt a kereslet 
a struccokra, de vágóállatot nem értékesítek, 
kizárólag fiókát. Háromhetes korukban viszik 
el őket más struccfarmokra. Ott egyéves koru-
kig hizlalják – mesélte a tenyésztő, aki maga is 
szereti a strucc húsát. Azt mondja, a pulyka- 
és a marhahús között helyezné el az ízét, színe 
vörös, szinte bármit el lehet belőle készíteni. 
Intenzíven kell fűszerezni, mert vadíze van, de 
pörköltnek és brassóinak is kiváló – árulta el 
Gyömbér Ferenc. Hozzátette: változó a kereslet 
a madarakra, míg a tavalyi év jól ment, idén 
lassabban kelnek el a fiókák. Főként Olaszor-
szágba és Németországba viszik a struccokat, 
Ferenc szerint Magyarországon még nagyon 
drága a húsa. 

Salánki Zsófia
Forrás: www.delmagyar.hu

Fűnyírás közben  
berúgott és elaludt –  
ellopták a kaszáját

Kifosztás miatt indítottak eljárást a szentesi 
rendőrök egy szegvári férfi ellen, aki ittas is-
merősétől elvette fűkaszáját.

A gyanú szerint a terhelt 2016. szeptember 
16-án megkérte alkalmi ismerősét, hogy a háza 
előtt vágja le a füvet. A sértett a munkavégzés 
közben leittasodott és elaludt. A feltételezett 
elkövető ezt kihasználva a sértettnél lévő mo-
toros fűkaszát eltulajdonította.

A szentesi nyomozók a bejelentést követően 
előállították és gyanúsítottként hallgatták ki a 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható férfit. Ellene kifosztás bűntette 
miatt indult büntetőeljárás a Szentesi Rendőr-
kapitányságon. A fűkaszát a rendőrök vissza-
adták tulajdonosának - közölte a rendőrség. 

Forrás: www.delmagyar.hu
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Az ősz beköszöntésével, a nyári ki-
kapcsolódás után a diákok újra beültek 
az iskolapadba. A múzeum életében is 
volt egy kis „szünet”: az önkormány-
zat által működtetésre átvett Babaház 
fényképes leltári összeírását készítet-
tem el közel 30 fő segítséggel. A mun-
ka leíró része, mely legalább két fő se-
gítségét igényelte, délelőttönként folyt 
június közepétől egy hónapon át, majd 
a számítógépes fotó-összeállítás és 
szerkesztés szeptember közepéig tar-
tott. Ezúton is megköszönöm minden 
segítőnek a munkáját!

Új lendületet véve szeptembertől 
a megszokott hétvégi foglalkozáso-
kon várom az érdeklődő gyerekeket 

és szüleiket. Szeptemberben Trungel 
Aranka, a Népművészet Ifjú Mestere 
címmel kitüntetett szalmafonó segít-
ségével csuhéból és vesszőből készí-
tettünk ügyességi játékot, kapkodót, 
valamint szitakötőt és tutajt. A peda-
gógus hölgy nagy szeretettel és segítő-
készséggel megáldott, amit a gyerekek 
egyből megéreztek.

Szeptember 24-e a szőlőpréselés, 
mustkóstolás és a bőrmunkák napja 
volt: finom Othello szőlőt préseltünk, 
megittuk a szőlőlevet, majd bőrpénz-
tárcát és színes bőrkarkötőt készítet-
tünk. A gyerekeknek újdonságot jelen-
tett a karkötő megfonása és a bőrszíj 
fűzögetése a pénztárca összeilleszté-

Szőlőpréselés és csuhézás a múzeumban

sekor. Türelmesen ha-
ladtak a munkával. Az 
udvar mindig kiváló 
tere a szabad mozgás-
nak, így mindkét fog-
lalkozás alkalmával 
volt lehetőség a kap-
kodóval versenyezni, 
vagy kipróbálni a fára 
mászást.

Szintén szeptem-
berben kezdődött el a 
Múzeumok Őszi Fesz-
tiválja országos prog-
ramsorozat, melynek 
megvalósítása pályáza-
ti pénzből történik. Ké-
rem, kövessék a plaká-
tokat a rendezvényeket 
illetően. Az óvódások a 
képek tanúsága szerint 
jó érezték magukat a 
szőlős múzeumi foglal-
kozáson.

Októberben az 1956-
os forradalomra emlékezünk, majd 
november hónapban a Múzeumok Őszi 
Fesztiválján belül szeretettel várok 
mindenkit a programokra! 

Purgel Nóra
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

Jubiláns házasok  
megáldásának ünnepe

Már 11. éve, hogy egyházközségünkben be-
vezetésre került ez a magasztos ünnep. Minden 
év szeptemberében megáldjuk az abban az év-
ben jubiláns házasságot (10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 55, 60. évet) ünneplő házaspárokat.

Ebben az évben 73 meghívót juttatunk el, 
akik közvetlen érintettek voltak az ünneppel 
kapcsolatban. Ebből 25 pár vett részt az ünnepi 
eseményen. Ezen kívül néhányan betegség és 
más elfoglaltság miatt nem tudtak részt venni. 
Még említésre méltó, hogy három pár ünnepel-
te az 55. házassági évfordulóját, mindhárman 
jelen voltak. Idén településünkön két házaspár 
ünnepelte a 60. házassági évfordulóját. Sajnos 
egyik pár sem tudott részt venni a szertartáson.

Ebben az évben a szentbeszédben a Szent 
Családot állítottam példaképül a jubiláns háza-
soknak. A szentbeszéd így hangzott:

Kedves Jubiláns Házaspárok! Kedves Ün-
neplő Testvéreim!

Ma a jubiláns házaspárok megáldása alkal-
mából az egyház az igazi család követendő pél-
dáját állítja elénk: Szűz Mária, Szent József, és 
természetesen a Jézusból álló kicsiny meghitt 
názáreti családot. Persze lehet mondani azt, 
hogy könnyű volt nekik minta családnak lenni, 
amikor ebben a családban élt és nevelkedett Jé-
zus az Isten Fia, és Isten eleve megóvta minden 
bajtól őket.

A Biblia tanúskodik arról, hogy nekik sem 
volt könnyű a családi életük, sok esetben 
ugyanazok a válsághelyzetek alakultak ki a 
názáreti Szent Családban, mint a mai családok 
benső életében. Akkor miért bukik bele oly sok 
család ma ezekbe a problémákba, válsághely-
zetekbe, és miért sikerült ezek békés rendezé-
se, megoldása a Szent Családnak?

A Szent Család átvészelte a válsághelyze-
teket, mert szüntelen megvolt az imádság az 
életükben. Imádkoztak egyénileg és családi 
közösségben is.

Igen Testvéreim! Önök is azért tudtak egy-
más mellett maradni 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 55, 60 éven át, mert megvolt és meg-
van most is az imádság életükben. Megvan 
az igazlelkűség, nagylelkűség, a szeretet, és a 
béke egymás között a családban. Ma mégis sok 
család életéből hiányzik az egyéni és a közös-
ségi imádság, a Szentírás fölötti elmélkedés és 
a szenvedélyes, a személyes és élő kapcsolat a 
Teremtő Istennel. 

Ma a szülőknek és nagyszülőknek az a fel-
adatuk elsősorban, hogy jó példa által ráne-
veljék gyermekeiket, unokáikat a rendszeres 

imára, a vasárnap megszentelésére, a szentsé-
gekhez való járulásra és az Istennel való sze-
mélyes és élő kapcsolat kiépítésére!

Hála legyen Istennek, vannak szülők, nagy-
szülők, akik mindezt fontosnak tartják, és nem 
csak szavukkal, hanem elsősorban életpéldá-
jukkal igyekszenek nevelni.

Sajnos szüntelen zajban élünk kívül és be-
lül, nincs csend, amikor sokszor egymással 
beszélgethetnénk, amikor imádkozhatnánk, s a 
csendben meghallgatnánk a lélek fülével Isten 
akaratát. 

Amikor idős szüleiket meglátogatják gyer-
mekeik, akkor sok esetben elmarad a meghitt 
beszélgetés, mivel a városi élet és munka, roha-
násra kényszeríti a hazalátogató gyermekeket. 
De ahhoz, hogy Krisztus jelenlétét és segítsé-
gét észrevegyük mi szülők, nagyszülők, gyer-
mekek és unokák, ahhoz időnként össze kell 
jönni a családi fészekbe, csendet kell tartani, le 
kell ülni és imádkozni, egyénileg és közösen a 
családban, legalább néhány perc erejéig, aztán 
lehet tovább beszélgetni az élet dolgairól.

Azt is elmondhatjuk, hogy ahol a házaspá-
rok, a családok a krisztusi értékrend szerint 
élnek, és tudnak együtt imádkozni, ahol az 
imádság megnyeri Isten tetszését, ahol nyíltan 
megvallják hitüket akár a rendszeres vasárnapi 
szentmisén való részvétellel is, ahol az embe-
rek nem felejtik el szeretni egymást, ahol meg-
osztják a többet azzal, akinek kevesebb van, 
ahol beszélgetés közben többször szerepel a mi 
és a miénk, mint az én, ott megvalósul az igazi 
keresztény család. Ott van az egyház, jelen van 
az Isten és követik a Szent Család példáját is!

Tanuljunk a Szent Családtól! Jézus, Mária, 
József közösségétől: ahol az igaz hit, az imá-
ban való mély, bensőséges kapcsolat uralkodott 
az Istennel, amelyet az önfeláldozó, egymásért 
élő, óvó, féltő, segítő szeretet, és a helyes érték-
rend jellemezett!

Szent József és a Szent Szűz közbenjárására 
ragyogja be az Úr szívünk sötétségét és adjon 
nekünk továbbra is élő hitet, biztos reményt és 
tökéletes Isten- és emberszeretetet! Áldja meg 
az Úr küzdelmeinket, fáradtságunkat, buz-
góságunkat! Töltse be családjaink életét ke-
gyelmével, hogy boldogságban, békességben, 
kölcsönös megértésben, s az egymást hordozó 
szeretet légkörében élhessünk! Ámen.

A szentmisét követően a templom kertben a 
kedves ünneplő hívek által felkínált sütemény-
nyel, üdítővel vendégeltük meg a kedves je-
lenlevőket! Isten fizesse meg minden kedves, 
jószándékú embernek az adományát!

Andrási Elemér plébános

MI LESZ A JÖVŐNK?
Kisboldogasszony Búcsú és Aranymise

Szeptember 4-én volt templomunk búcsú ün-
nepe. Az ünnepi szentmisére szeretettel vártuk 
Vangel Imre kunszentmiklósi plébános atyát. 

Erre az alkalomra megtelt templomunk, 
jelen voltak nagyközségünk vezetői, és szép 
számmal jöttek vidékről is vendégek. 

Búcsúnk ünnepére már hetekkel korábban 
elkezdtünk készülni azzal, hogy több héten ke-
resztül minden szombaton és vasárnap az esti 
szentmiséken a „Szegvári Misét” énekeltük, 
hogy majd az ünnepen szépen szólaljon meg 
az ősi dallam, mielőtt teljesen a feledés homá-
lya borítaná. Az külön öröm volt, hogy Imre 
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atya is velünk énekelte a gyönyörű dallamokat 
(Neki nem kellett heteken át gyakorolni…). 

Nagyon vártuk ezt a napot, hiszen oly ritkán 
adódik alkalom Aranymisét ünnepelni. Most a 
búcsúnk ünnepe egybe esett Vangel Imre atya 
Aranymiséjével, aki eljött, hazajött, hogy ve-
lünk együtt ünnepelje pappá szentelésének 50. 
évfordulóját. Hálás köszönet érte! Nagy-nagy 
megtiszteltetésnek érezzük, hogy megosztotta 
velünk örömét, és külön köszönjük Imre atya 
kedves Családjának, hogy ők is velünk ünne-
peltek. A szegváriak szívükben őrzik a Vangel 
Családot. Nagycsaládban nőttek föl Ők is, hét 
gyermek közül hatan ma is élnek. Édesanyjuk 
tavaly ünnepelte 100. születésnapját, most már 
férjével együtt a mennyei hazában lehettek 
velünk e csodálatos ünnepen. Hála Istennek 
a szerető otthon melegét Imre atya megőrizte, 
elhozta közénk, megosztotta velünk.

Az ünnepi szentmise elején az egyházközség 
nevében a képviselő testület elnöke, Szanyi At-
tila köszöntötte az ünnepeltet, majd Szabó Ju-
dit tolmácsolásában Sík Sándor: Te Deum című 
versét hallhattuk. A következőkben Imre atya 
szentbeszédének részleteit olvashatjuk: 

„Kisboldogasszony ünnepén Imre atya fel-
idézte a magyar történelem válságos idősza-
kait, amikor Isten Szűz Mária közbenjárására 
segítette a magyar népet. Utalt rá, hogy most 
is lélegzetvisszafojtva figyeljük a válságot, 
hiszen az előrejelzések szerint a válság még 
csak kezdeti stádiumban van. Mi lesz a kifej-
lete? Rajtunk is nagyon sok múlik. Európa a 
II. világháború után folyamatosan keresett egy 
olyan életstílust, amit később teljes joggal II. 
János Pál pápa a halál kultúrájának nevezett. 
Hiszen a védekezés a gyermekek ellen – abor-
tusz, fogamzásgátlás – a népesedés csökkené-
sét okozta. Kunszentmiklóson 10 év alatt 500 
fővel csökkent a lakosság…

Kedves Testvérek! Ne veszítsük el a re-
ményt! Nem régen egy beszélgetésben mondta 
valaki, hogy ami utoljára megmarad, az a re-
mény. Az aranymisés szentképre ezt írtam fel 
a Szeretethimnuszból, az 1. Korintusi levélből: 
„megmarad a hit, a remény és a szeretet”. Mi-
kor azon töprengtem, mit válasszak jelmon-
datnak, akkor végül is ez jelent meg, mert fog-
lalkoztatott nagyon, hogy van-e Európának, 
van-e nekünk jövőnk? Milyen ez a jövő? És 
egyszer csak előttem áll a bibliai ígéret, Isten 
ígérete: megmarad a hit, a remény és a szeretet. 
Ez, ami bennem nagy örömet váltott ki, ezt az 
örömet szeretném átadni a szentképek révén, 
megmarad a hit, a remény és a szeretet. 

Nagyon tetszett a köszöntő szavakban Sík 
Sándor Hálaadás verse. Most, amikor éppen itt 
az 50 éves aranymisét mutatom be, hálát adok 
Istennek 50 év kegyelmeiért. Ahogy Szűz Má-
ria is az angyali üdvözlet után meglátogatja Er-
zsébetet és elénekli hálaénekét, a Magnificat-
ot, amit annyi zeneszerző megzenésített. 

Kedves Testvérek! Hálaadás, ami nekem Sík 
Sándor versében különösen is tetszik, az egy 
tapasztalat. Mikor azt láttam, hogy valakit va-
lami baj ér, akkor sokan káromkodnak egy na-
gyot. S akkor hogy lehet az, hogy sok embernek 

csak ilyenkor jut eszébe az Isten, és ilyenkor is 
káromkodás erejéig. Akkor érdekes lenne egy 
más dimenzió, magatartásforma, hogy ilyen-
kor legyen hálaadás. Az ember lépésenként tud 
előrehaladni. Azt hiszem mindenki számára 
ismerős a hálaadásnak, ilyen baj által kiváltott 
hálaadásnak olyan hangvételű kifejezése, hogy 
„na hála Istennek”, amikor a szavakkal hála-
adást mondunk, de egy bosszúságot fejezünk 
ki. Ez legyen közbülső lépés – legfeljebb, ha 
erre is szüksége van valakinek. De kérdezzük 
meg, őszinte hálaadás ez?

Kedves Testvérek! A tapasztalat az, hogy 
jogos ilyenkor is a hálaadás. Mária élete csu-
pa hálaadás. Ugyanakkor, ő nemcsak Boldog-
asszony – ma Kisboldogasszony, augusztus 
15-én, test szerinti megdicsőülésekor Nagy-
boldogasszony, de van Sarlós Boldogasszony, 
mi magyaroknak gyönyörű elnevezése Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, amikor az angyali 
üdvözlet volt, Mária szíve alá fogadja Jézust. 
Ez a Boldogasszony Fájdalmas Anya is, fáj-
dalmakból is bőven kijutott neki, Hétfájdalmú 
Szűzanya. De tud minden körülmények között 
hálát adni Istennek.

Kedves Testvérek! Meg fogjátok tapasz-
talni, ha nehézségeink közepette is ez lesz az 
első szavunk, hogy bizalommal megállunk és 
összeszedett szívvel igazi hálát mondunk ki 
Istennek, akkor a legnagyobb lépést tettünk a 
balsors feldolgozása irányába. Tehát Szűz Má-
riával együtt tanuljuk meg a hálaadást jó sors-

ban, balsorsban egyaránt. Akkor gyermekei 
leszünk hétfájdalom közepette is a Boldogasz-
szonynak.”

Vangel Imre atya mélységes istenhite, sze-
retete sugárzott ránk minden szavából, szavai 
szinte simogatták az ember lelkét, szeretet-
teljes lénye semmit nem változott az idők so-
rán, ahogy mindig, most is békét, nyugalmat 
árasztott maga körül. Szívet-lelket melengető 
ünnep volt mindannyiunk számára, amelyből 
reményeink szerint sokáig töltekezhetünk. Há-
lás köszönet életéért a Mennyei Atyánknak. Jó 
egészséget kívánunk a továbbiakhoz. A jó Isten 
áldása kísérje életét, munkáját! 

Szabó Irén 

HÍREK – ESEMÉNYEK

Szeptember 27-én elkezdődtek a Bibliaórák 
a katolikus körben, jó lehetőség arra, hogy 
a teljes katolikus tanítást megismerhesse 
valaki. A régi és az új résztvevőket szeretettel 
várja ifj. Ternai József, aki az új tanévtől a 
Plébános úr által kinevezett bibliakör-vezető.

Október hónapban minden este a szentmise 
előtt a rózsafüzér imádsággal köszöntjük és 
kérjük a Szűzanyát. Jöjjünk minél többen 
együtt kérni a Szűzanya közbenjárását. De 
szánjunk rá időt és a szentmisén is vegyünk 
részt, a Szűzanya örömére, magunk lelki 
gazdagodására!

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

Temetői szertartás, sírkőszentelés: 
Öregfalusi temetőben október 30-án 
(vasárnap) délután 2 órakor. Az Újfalusi 
temetőben október 31-én (hétfő) délelőtt 
fél 11-kor. Mindkét temetőben igeliturgia 
a keresztnél, majd a bejelentett sírkövek 
szentelése. Sírkőszentelést lehet kérni 
hivatalos időben a plébánián és szentmisék 
után a sekrestyében.

November 1-én (kedden) Mindenszentek 
ünnepén csak reggel fél 9-kor lesz 
Mindenszentek tiszteletére ünnepi szentmise! 
Este nem lesz szentmise.

Az összes elhunytért november 2-án 
(szerdán), Halottak napján este 18 órakor lesz 
az ünnepélyes szentmise.

Rozgonyi Mária
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Wass Albert:

Az összetartás erejéről
„- Tudják, én szegény fiú voltam és 

gyermekkoromban anyám elszegőd-
tetett a községhez disznópásztornak. 
Maguk most nevetnek, pedig a disz-
nók előtt megemelheti a kalapját min-
den ember.

Tudják-e milyen jó szándékú, be-
csületes állatok azok? Három éven át 
jártam ki a legelőre velük, tavasztól 
őszig. Megismertem őket. Hűsége-
sek, tisztességesek. Értik? Szerettek 
engem! Pedig én nem is voltam disz-
nó, csak ember...

Nyelt egyet és egy pillanatig maga 
elé bámult a padlóra. Aztán folytatta:

- Egy őszön makkoltatni küldtek 
föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy 
farkasok kezdték kerülgetni a kondát. 
Volt a rám bízott állatok között egy, 
amelyik mindig külön járt a többitől.

Egy rühes, sovány kis süldő. A töb-
bi nem tűrte meg maga között, mert, 
hogy maga alá piszkolt, fektiben. 
Mert a disznó nagyon tiszta állat, 
tudják-e, az elveri magától az ilyet. A 
konda szégyene volt ez a süldő.

És éppen erre mentek rá a farkasok.
- Reggel történt, alig valamivel vir-

radat után. Éppen kitereltem az álla-
tokat a karámból s álmosan dűtöttem 
neki hátamat egy bükkfának, amikor 
a visítást meghallottam.

A kis rühes süldő megint valamivel 
távolabb túrt a többitől s azt cserkész-
ték be a farkasok. Négyen támadtak 
reá egyszerre. De amikor én felütöt-
tem fejemet a sivalkodásra, már vala-
mennyi disznónak fönt volt a feje és a 
következő pillanatban az egész konda 
összeröffent s mint egy roppant feke-
te henger rohant reá a farkasokra.

Képzeljenek csak el kétszázegyné-
hány disznót, tömötten egymás mel-
lett, fölemelt ormánnyal rohanni, fúj-
va és fogcsattogtatva! Szempillantás 
alatt elkergették a farkasokat s a kis 
rühes süldőnek néhány harapáson kí-
vül semmi baja nem történt.

Én pedig sokat gondolkoztam ak-
koriban azon, hogy miért is védte 
meg a falka ezt az egyet, akit amúgy 
is kitaszított maga közül, s akit az-
után sem fogadott vissza soha. De 
csak most jöttem rá: azért, mert disz-
nó volt az is.

- Hát látjátok, ezért szeretnék disz-
nó lenni. Mert irigylem a disznóktól 
a szolidaritást, ami az én emberi fal-
kámból hiányzik. Mi tanokat hirde-
tünk és jelszavakat halmozunk jel-
szavakra, de közben mindenki csak 
önmagával törődik, nemhogy a kisuj-
ját is mozdítaná másért.

Ha akkor, ott az erdőn, az én disz-
nófalkám is úgy viselkedik, mint 
ma az emberi társadalom: rendre 
az egész falkát fölfalhatták volna a 
farkasok. Mint ahogy az embereket 
is fölfalja rendre a gonoszság és az 
önzés.”

A szeretet  
másik neve: idő

A padlás félhomályában a magas, 
hajlott hátú öregember még jobban 
meggörnyedve igyekezett odajutni a 
felhalmozott dobozokhoz az egyik 
padlásablak mellett. A pókhálókat fél-
resöpörve leemelte a felső dobozt, s a 
fény felé tartva egyik fényképalbumot 
a másik után szedegette ki belőle. Vala-
ha csillogó, most már megfakult tekin-
tete vágyakozva várta, hogy meglássa 
azt, akiért feljött ide.

Úgy indult az egész, hogy emlékei-
ből előbukkant élete nagy szerelme, s 
tudta, hogy ezekben az albumokban ta-
lálhat fényképet róla. Csendben, türel-
mesen lapozgatott, s pár pillanat múlva 
már el is süllyedt az emlékek tengeré-
ben. Világának forgása nem állt meg 

felesége elvesztésével, de a múlt emlé-
ke sokkal élőbb volt lelkében, mint a 
jelen magányossága. Ahogy félretette 
az egyik poros albumot, előkerült va-
lami, ami rég felnőtt fia gyermekkori 
naplójának tűnt. Nem emlékezett, hogy 
valaha is járt volna a kezében, vagy 
hogy tudomása lett volna arról, hogy 
kisfia naplót vezet. „Minek őrizgette 
Erzsébet mindig a gyerekek régi lomja-
it?” morfondírozott, ősz fejét csóválva.

Felnyitva a megsárgult lapokat, egy 
rövid mondatra esett a tekintete, ami 
önkéntelen mosolyra késztette. A sze-
me csillogása is visszatért egy percre, 
ahogy a szívét megérintő kedves sza-
vakat olvasta. Hallotta a kisfiú hangját, 
aki túl gyorsan nőtt fel ugyanebben 
a házban, és akinek a hangja az évek 
során teljesen elhalkult az emlékezeté-
ben. A padlás teljes csöndje és a tiszta 
lelkű hét éves kisfiú szavainak varázsa 
élete egy elfeledett korszakába repítet-
te vissza az öregembert.

Újra belenyúlt a dobozba, és ugyan-
arra az évre szóló saját régi üzleti nap-
lóját vette ki belőle. Leült egy ócska 
asztal mellé az ablak alá, és egymás 
mellé tette a két naplót Az övé bőrkö-
tésű volt, a neve aranyozott betűkkel 
belevésve. A fiáé gyűrött, kopott volt, 
alig látszott már rajta a Jancsi felirat. 
Öreg ujjaival végigsimított a betűkön, 
mintha újra tisztán láthatóvá akarná 
tenni az idő és a használat során meg-
kopott nevet.

Kinyitotta saját naplóját, s tekintete 
egy mondatra esett, ami egyedül állt 
egyik lapon. Feltűnt, mert a többi na-
pok tele voltak bejegyzésekkel. Önnön 
gondos keze írásával ezek a szavak áll-
tak az oldalon:

„Az egész napot elvesztegettem a 
Jancsival való horgászatra. Nem fog-
tunk semmit.”

Nagyot sóhajtott, majd remegő kéz-
zel megkereste Jancsi naplójában 
ugyanazt a napot, június 4-ét. Erősen 
megnyomott, még tétova, nagy betűk-
kel ez volt odaírva:

„Apával horgászni voltunk. Ez volt 
életem legszebb napja.”

http://tanulsagos-tortenetek-tarhaza.
webnode.hu
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Az 1. oldal folytatása

A szegvári mozgáskorlátozott 
csoport 1992. szeptember 18-án 
alakult, 2004 óta Arany Lajosné 
Katika vezetésével. A 160 fő körüli 
taggal rendelkező csoportban min-
dig akad elintézésre váró feladat, 
segítségre váró ember. Minden hét 
szerda délutánján elérhető a veze-
tőség a Civil Házban levő irodá-
ban, amely 2011-től áll rendelke-
zésükre. Sokféle segédeszközzel 
rendelkeznek, amelyet a tagok köl-
csönvehetnek, használhatnak. Ve-
zetőjük minden továbbképzésen, 
megyei vezetőségi ülésen részt 
vesz. Így mindig friss informáci-
óhoz jut, az éppen aktuális lehe-
tőségekkel megismerkedik, amit 
rögtön a csoport tagjai részére 
felhasznál. Tudja, kinek mire van 
szüksége, és a kínálkozó lehetősé-
get kinek ajánlja, hogy megköny-
nyítse annak életét. Kapcsolatok 
révén sokan kedvezményesen ju-
tottak elektromos mopedhez, für-
dőszoba átalakítási támogatáshoz, 
stb. Fekvőbeteg ápolásához szük-
séges felszereléssel is rendelkezik 
a csoport, amelyet az igények alap-
ján a rászorultak segítségére hasz-
nálnak.

A találkozó előtti hetekben, na-
pokban komoly előkészítő mun-
ka folyt. A vezetőség mindenre 
gondolva vette sorba a tennivaló-
kat. Az érkezők szórakoztatása és 
vendéglátása köré csoportosultak 
a teendők. A vendégek járművei-
nek elhelyezését a polgárőrök se-
gítették. Minden csoport fogadá-
sára egy-egy aktív csoporttagot 
osztottak be, akik egyen-pólóban 

várták a vendégeket, akik egy-
egy kispalack ásványvizet kap-
tak. Minden résztvevő emlékként 
egy Szegvár Nagyközség feliratú, 
címeres tollat, kis kártyanaptárt 
vihetett haza. Előző nap készült a 
kemencében sült szegvári kalács a 
mozgáskorlátozott csoport és a Fu-
szulyka Nyugdíjas Klub tagjainak 
kezemunkája nyomán. A résztve-
vőknek négy néptáncos-viseletbe 
öltözött lány kínálta ezt a finom-
ságot. 

A művelődési ház előtti téren a 
derekegyházi önkormányzat szín-
padán zajlott a műsor. A nézőté-
ren elhelyezett székeken, padokon 
ülve melegük volt a résztvevők-
nek, de feltalálták magukat és 
árnyas helyre húzódtak, ahonnan 
látták a 10 műsorszámot. A fellé-
pők kerámia szívet, virágcsokrot, 
bort kaptak emlékül. 

Komoly szervezést igényelt az 
ebédeltetés lebonyolítása is. A 
művelődési ház nagytermében te-
rítettek ebédre, ahová kényelme-
sen egyszerre 150 ember fért be. 
Három turnusba kellett beosztani 
a vendégeket. Aranyné Katikáék a 
Fuszulyka Klub tagjainak, és több 
szegvári civil szervezet tagjainak 
segítségét kérték az ebédeltetés 
lebonyolításához. 16 fő hordta fel 
a kiadagolt marhapörköltet, sava-
nyúságot, főtt krumplit, kenyeret, 
majd a desszertként kínált rétest 
az asztalra. Ugyanennyien a hát-
térben készítettük elő az adago-
kat. Emellett azokra is gondoltak 
a szervezők, akik ezekből a finom-
ságokból nem ehettek, más menüt 
biztosítottak számukra.

Az ebédidő alatt, és utána is, 
lovaskocsis falunézésére volt lehe-
tőség. 6-8 csoportot kalauzolt Bi-
hari Nándor. A megújult Kastélyt 
és a Múzeumot is többen megte-
kintették. A menetrendszerinti, 
vagy saját buszok indulásáig be-
szélgetéssel telt az idő. Több szeg-
vári embert is láttam, aki eljött, 
hogy vidéki ismerőseivel találkoz-
hasson.

A szervezők a rendezvény végén, 
ebéd közben rögtön értékelték a na-
pot. Hihetetlen, hogy milyen gördü-
lékenyen, az időpontokat betartva 
sikerült ezt a sok embert megmoz-
gató találkozót lebonyolítani.

Köszönjük a megyei mozgáskor-
látozottak szegvári csoportjának a 
szervező munkát, azt, hogy ennyi 
embernek lehetőséget adtak arra, 
hogy Szegvárt megismerhessék, 
hírnevét elvihessék, látnivalóiról 
beszámoljanak saját településükön.

Köszönjük a támogatók segítsé-
gét, amely nélkül ez a rendezvény 
nem lett volna ilyen sikeres: Szeg-
vár Nagyközség Önkormányza-
ta, Derekegyház Önkormányzat, 
Szegvári Egyesített Közművelő-
dési és Muzeális Intézmény, Szeg-
vári Polgárőr Egyesület, Szegvári 
Falufejlesztő Nonprofit Kft, Pus-
kin MgTsz (Szunyi Tamás), Ternai 
Kft, Hunor Coop Zrt, Goods Mar-
ket, Szegvár és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Puskin Tej Kft, Ár-
pád Agrár Zrt, Mini Virágüzlet, 
Kisbolt, Antal Péter, Hajzler Csa-
ba, Gila Jánosné.

Kosztolányi Sándorné
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Mozgáskorlátozottak megyei találkozója Szegváron



13. oldal2016. október

Diákvilág
Gyorsan eltelt a nyári szünet, elkezdő-

dött az iskola. A szeptemberi események-
ről szeretnék Önöknek beszámolni.

Szeptember 17-én jubileumi gát futó-
versenyen vettek részt a felsősök. A ta-
nulók az 5.8 km-es távot teljesítették. A 
hosszabb táv 14.2 km volt, ezt a felnőttek 
és az aktív sportolók futották le. Minden 
Forrays futó büszke lehet teljesítményé-
re. Kiemelkedően teljesített Bánfi Bene-
dek 8.b osztályos tanuló, aki az abszolút 
sorrend 20. helyezettje lett, illetve kor-
csoportjában bronzéremmel zárta a ver-
senyt. Egy emlékpólóval és egy felejthe-
tetlen élménnyel tértek haza a sportolók. 
Folytatás jövőre!

A futók névsora: Ágoston Zita, Mrena 
Kornélia, Pusztai Evelin, Rohály Linda, 
Bacsa Gábor, Bánfi Benedek, Gila Fe-
renc, Kéri Richárd, Kokes Krisztofer, 
Mrena Márton László, Szűcs Ábel. Kísé-
rő nevelő: Vass Tibor.

Gratulálunk a futóknak!

Szeptember 21-én, megemlékeztünk 
iskolánk névadójáról, Forray Mátéról 
mind az alsó mind a felső tagozatban. 
A felső tagozatban reggel az első óra 
keretében a diákönkormányzat iskolai 
fórumot szervezett, amelynek kereté-
ben méltatták iskolánk első tanítóját, 
Forray Mátét, bemutatták az osztályok 
diákönkormányzati képviselőit. Vezető: 
Fejős Kata lett, helyettesek: Csapi Lorena 
és Szabó Boglárka.

Az október 10-i hulladékgyűjtést is 
népszerűsítették, amelynek bevétele az 
iskola alapítványa javára és az őszi ki-
rándulás támogatására fordítódik. Meg-
hirdették a kupakgyűjtést újra, amelynek 
lezárása 2017 májusa.

A fórum végén megkoszorúzták Forray 
Máté emléktábláját.

A Magyar Diáksport Szövetség felhí-
vására iskolánk ebben az évben is csat-
lakozott a Magyar Diáksport Napjának 
megünnepléséhez. Ebből az alkalomból 
az iskola tanulói, felnőtt dolgozói futot-
tak 2016 métert. A délelőtt folyamán aka-
dályversenyek és szabadidős sportok ke-
retében is mozoghattak a gyerekek.

A vezetőség megbízásából:  
Lukács Istvánné

Helyesbítés
 
2016. februári szám 13. oldalán Az élmények-
hez nem kellenek milliárdok című cikk végéről 
lemaradt
Forrás: ksh.hu, fesztivalonkentes.hu
Képek forrása: Blahó Claudia (kiemelt kép), 
szeretlekmagyarorszag.hu,
Maradunk vagy útra kelünk? projekt hivatalos 
Facebook oldala
Forrás: frappamagazin.hu

2016. augusztusi szám 13-15. oldalán meg-
jelent Fedezd fel Magyarországot – Szegvár 
című cikk leközölt képeinek többségét Simon 
Gabriella készítette.

2016. szeptemberi szám 13. oldalán kezdő-
dő, majd a 14. oldalon folytatódó „Az ember 
nem hagyja otthon a csecsemőjét csak azért, 
hogy kergesse az álmait” – Interjú Gila Olgá-
val című cikk végéről lemaradt: Forrás: http://
frappamagazin.hu

Az érintettektől elnézést kérünk.

RETRO KIÁLLÍTÁS
II. Szegvári Borfesztivál programkíná-

latában egy retro kiállítást is megtekint-
hettünk, amelynek megálmodója Vajda 
Gabriella volt. A kiállítás megnyitón el-
hangzottakat idézzük tőle:

„A fesztiválunk keretét a retro adja, hi-
szen ma fénykorát éli ez a stílusjegy. Egyre 
több romkocsma nyílik retro berendezési 
tárgyakkal, de a zene és a divat világában 
is fellelhetők e kor stílusjegyei!

Ahogy készültünk erre a kiállításra na-
gyon sok embert megkérdeztem, mit jelent 
számukra a retro, és meglepő módon eltérő 
véleményeket kaptam. Volt, aki a 60-70-es 
éveket mondta, volt, aki a 80-90-es éveket. 
Egy biztos mindenki a múltba tekintett 
vissza, de a régmúltat, a 20-30-as éveket 
senki nem említette. Erre a korszakra már 
nosztalgiával tekintünk.

Mást jelent a retro stílus egy 20-30-as 
éveiben lévő fiatalnak, mást, nekünk 40-es 
éveinkben járó felnőtteknek, és mást szüle-
inknek, nagyszüleinknek!

Ekkor jöttem rá, hogyan is lehetne meg-
fogalmazni mi is a retro, ez nem más, mint 
minden egyén saját gyermekkora, ifjúsága.

Nem is értem, hogyan élhettük túl 
gyermekkorunkat mi, 40-es éveinket élő 
felnőttek mobiltelefon, laptop, facebook 
nélkül. Szüleinknek nem volt automata 
mosógépük, és mosogatógépük. Volt Haj-
dú keverőtárcsás mosógépük, ami víz- és 
energiatakarékos volt, de szüleink idejét 

nem kímélte. A napjuk ráment a nagymo-
sásra. Ekkor mi utcabeli gyerekek összeve-
rődtünk, fogtuk a Camping biciklinket és 
cangáztunk a határban. Szüleink azt sem 
tudták merre járunk, bevallom őszintén mi 
sem, örültünk, ha találkoztunk valakivel, 
aki megmondta merre van a főútra vezető 
út, de valahogy mindig hazakeveredtünk. 
És akkor nem várt otthon Norbi update tel-
jes kiőrlésű kenyér, CH-át csökkentett pék-
áru, volt hurka, kolbász, abált szalonna, rá 
szörpöt ittunk és mehetett a móka tovább!

Gyalog jártunk iskolába, mégis odaér-
tünk becsengetésre. Egyik héten délelőtt, 
másik héten délután, a szombat is iskola-
nap volt. Iskolaköpenyünk volt és diplo-
matatáskánk, oroszul tanultunk, szünetben 
olvastuk a Tyérem Tyirimókot, és oroszul 
jelentettük a tanárnőnek, hogy Nyiktó nye 
atszusztvujet.

Csak télen lehetett banánt kapni, a bol-
tos néni fejben számolta ki a fizetendő ösz-
szeget, nem volt pénztárgép és vonalkód! 
Nem volt Pláza, Árkád, Tesco, volt azonban 
Háztartási bolt, Illatszerbolt, Tisza áruház, 
Skála Kópé, Napsugár áruház. 

Nyáron mikor eljött a nyaralás ideje, be-
pakoltuk a kis aranyos bőröndöt, beültünk a 
Trabantba, nyakunkba vettük a lábainkat és 
80 km/h-s sebességgel elutaztunk a Bala-
tonra. Ott nem fogadott félpanziós ellátás, 
lecsót ettünk. 

Mi még értjük, hogy Trabanton szállni 
élvezet, vagy ott még Bambi is kapható!

Kamaszodtunk, minket is megérintett a 
szerelem szele, a periódusos rendszert jól 
megtanultuk, hiszen onnan adtunk a fiúk-
nak álnevet. A Pistákat Foszfornak, a Tibo-
rokat Titánnak hívtuk, de volt Bór, Nátri-
um, kinek-kinek a monogramja alapján!

Kézzel írtunk szerelmes levelet, bele-
rejtettük egymás kabátja zsebébe, most 
Facebook üzenetek vannak, mosolygós 
szmájlik, tetszik-nem tetszik jel. Kapcso-
latban.

Diákcentrumba jártunk szórakozni 8-tól 
éjfélig, éjfélre haza kellett érni, most éjfél-
kor indul a buli. A katapult DJ, ahol pezs-
gőágyúznak, és tortát dobál a diszkós. Akit 
eltalál a torta, ingyen belépőt kap. 

Tévénk fekete-fehér volt 1 csatornával, és 
hétfőn nem volt adás. Kockás fülű nyúl volt 
a kedvenc mesém, ma Pikacsu, Pokémon, 
Bakugán mesék vannak, azt is már telefo-
nos aplikációval keresik a gyermekeink.

Sok mindenben változott, és változik a 
világ, felgyorsult körülöttünk minden, sod-
ródunk, visz magával a lendület, mint az 
őszi falevelet a szél. Gyorsan telik az idő, 
elmúlt a nyár, már az ősz derekában járunk, 

Folytatás a 14. oldalon



14. oldal XXIX. évfolyam 10. szám

és készülődünk karácsonyra. Gyermekeink 
felnőnek, és nekik ezek a 2010-es évek je-
lentik majd a retrot, és én azon tűnődöm, 
vajon ők ebből a sok használati tárgyból 
mire fognak emlékezni, mi lesz, ami emlék 
marad. 

Mert a múlt emlék, a jelen ajándék, a jövő 
egy nagy titok.

Ebben a szemléletben szeretném e kiál-
lítást megnyitni, minden kedves Látogató-
nak kellemes időtöltést kívánni.

A kiállítás látogatható 10.14-ig, kérem 
hozzák el ismerőseiket, barátaikat.

Jó szórakozást kívánok!”

Amit idegenben…
Amit idegenben megcsodálunk, itt-

hon talán észre sem vesszük!?

Idilli falusi ház kerítéssel a falu  
központjában

Barátságosan fogadja a Szegvárra 
érkezőt az új ruhába öltözött  

állomásépület

Antal Péter

Megszépült a vasútállomás évtizedek 
óta elhanyagolt épülete.
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Író-Olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal

Meg van az első győzelem a szuperligában
A szegvári tekecsapat eredményei, további mérkőzései:

2. forduló 
Felnőttek:
Szegvár (3214)– Alabárdos - Szeged TE (3438) 3 – 5 
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Vigh Ferenc, Ács Tamás

Ifjúságiak:
Szegvár (922)– Alabárdos - Szeged TE (1137) 0 – 4

3. forduló
Felnőttek:
SALGÓZD TK (3372) – Szegvár (3267) 6 – 2
Pontszerzők: Szabó Gábor, Rácz Róbert

Ifjúságiak:
SALGÓZD TK (1003) – Szegvár (986) 3 – 1 
Pontszerzők: Bereczki Zsolt (Puskás Bence)

4. forduló
Felnőttek:
Ajka Kristály SE (3348) – Szegvár (3185) 7 – 1
Pontszerző: Ács Tamás

Ifjúságiak:
Ajka Kristály SE (1052) – Szegvár (965) 4 – 0

5. forduló
Felnőttek:
Szegvár (3146) - Nyíregyházi Teke Klub (3041) 7 – 1
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, Rácz 
József, Rácz Róbert

Ifjúságiak:
Szegvár (1002) - Nyíregyházi Teke Klub (912) 4 – 0
Pontszerzők: Bereczki Zsolt (Vigh Gergely), Vigh Márk

További mérkőzések:
6. forduló 
2016. 10. 29. 13.00 óra szombat
Közutasok 1.MCM Kaposvári TK-Szegvári TSE

7. forduló
2016. 11. 05. 14:00 óra szombat
Szegvári TSE - Vasasszonyfa SE

8. forduló
2016. 11. 12. 14:00 óra szombat
Ferencvárosi TC - Szegvári TSE
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HUNOR AKCIÓ
2016. október 12-től  

október 18-ig

Eh. csirkemell, csontos  999 Ft/kg
Eh. csirke far-hát  135 Ft/kg
Eh. pulyka szárnytő  599 Ft/kg
Eh. pulyka szárnyközép  549 Ft/kg
Eh. sertés bőrös tarja csontnélk.  1049 Ft/kg
Eh. sertés tarja csontos  999 Ft/kg
Coop A rizs 1kg  279 Ft
Nesquik kakaópor 200g  299 Ft 1.495 Ft/kg
Delma margarin joghurtízű 500g  299 Ft 598 Ft/kg
Delma margarin vajízű 500g 299 Ft 598 Ft/kg
Negro cukorkák 79g, több ízben 149 Ft 1.886 Ft/kg

Maxi Coop ABC Szegvár, Szentesi út 2-4. sz.
Coop ABC Szegvár, Mindszenti utca 33. sz.

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 600 példányban

Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90

ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:

„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.

Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

Lomtalanítás
Szentes Városellátó Nonprofit Kft értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016 őszén a lakossági lomtalanítás az alábbiak szerint alakul: 
A lakosság a lent megjelölt időponton reggel 7 óráig helyezheti ki az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon a 

kommunális hulladékgyűjtő kuka mellé a háztartásban keletkezett lomot. 
Jogszabályi meghatározás szerint a lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási 

hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja;
Figyelem! A lakossági lomtalanítás csak és kizárólag olyan ingatlanokra vonatkozik, amelyek esetében rendezett közszolgáltatási szerződés 

van érvényben, és nincs díjhátraléka!!
Tehát nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra:

• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási hulladék, • föld, törmelék, salak, trágya, szalma, • növényi hulladék, • fólia, • elektromos 
elektronikai készülékek, pl.: TV készülék • veszélyes hulladékok, • gumiabroncs.

A lomtalanítás időpontja Szegvár belterületén:
2016. október 19. napján szerdán 7 órától  az aktuális szemétszállítás napján történik.

A szolgáltató egy helyről csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot. 
A lom elszállítása a megjelölt napon, fennakadás esetén a következő napon történik.

Mindannyiunk érdekében előre is köszönjük a közreműködésüket!!


