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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

BÍRÓ ANDRÁS:
EZ A HÚSVÉT
Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.
Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt fonnak.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Sírás és bánat, elülnek.
Minden örül, hogy létezhet,
Hogy nagy lélegzetet vehet.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek
Fönt a hegyen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.
A tél szennyét mind lemosva
Készülődünk a holnapra,
A pünkösdre, szép pünkösdre,
Lángos csodák jövésére.
Szirmos jövőnk féltve, óva
Készülődünk még nagyobbra,
El nem érhető csodára:
Örökös harmóniára.
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Megemlékezés
„Isten arca volt, amely simogatón rám hajolt,
És én mentem, s most fényözönben élek.
És nem vagyok más csupán tisztult lélek.
Sziromhullás volt, árnyékom lehullt,
A szemetek könnybe miért borult?
Ha emlegettek köztetek leszek,
Ha imádkoztok veletek vagyok,
Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Szeretettel emlékezünk

Kispál János
halálának 5. évfordulójára.
Szerető családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik

CSATORDAI SÁNDORNÉ
Édesanyámat végső útjára elkísérték,
részvétüket kifejezve fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló leánya és családja

Megemlékezés
„Szomorú az út, ami a sírodhoz vezet.
Hull a könnyem érted.
Temető csendje nem felel.
Ne hidd, hogy semmivé lettél,
őrizzük, amit mondtál és tettél.”

Családi események
2017. március
(Összeállította: Váradiné Szép Tünde
anyakönyvvezető)
Házasságkötés: Nagy Anita Szegvár,
Régiposta u. 23. szám alatti lakos és Sólya István szegedi lakos.
Halálesetek: Olajos Katalin, Mindszenti
u. 26. (83 év), Deák Árpád József, Táncsics
M. u. 50. (76 év), Tóth Lajosné Malkócs Klára, V. külterület 20. (50 év), Hegyi Mártonné
Berezvai Ilona, Hunyadi J. u. 26. (90 év), Gila
József, Malom u. 9/b (54 év), Vida György,
Úsztató u. 16. (63 év), Korbel Józsefné Sipka
Ágnes, Rákóczi u. 12. (57 év), Csatordai Sándorné Bihari Mária Terézia, Szentesi u. 9. (81
év).
Születések: Személyi jogok védelme miatt
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A
születési adatokat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk meg. Amennyiben szeretné,
hogy gyermeke születése benne legyen a családi események rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük
az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok az alábbi
időpontokban fogadóórán várják
a lakosságot
a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Május 2-án kedden 17-18 óráig, majd minden
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Május 3-án szerdán 17-18 óráig, majd minden hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Május 4-én csütörtökön 17-18 óráig, majd
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Május 10-én szerdán17-18 óra, majd minden
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Április 19-én szerdán 17-18 óráig, majd minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA

2017. április 28. (péntek) 17 óra

Fájó szívvel emlékszem szeretett férjem

Nagy András
kőfaragó

halálának 15. évfordulójára.
Szeretett férjem, soha nem feledünk.

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni a szerkesztőség részére, hogy legyen
idő begépelni a számítógépbe.
A fenti időpontig kérjük elektronikus
eszközön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállíthassák a következő számot.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: 06-30/278-5640

Megemlékezés
„Lelked, mint a fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
Ha tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel,
utat mutatsz, mert szívünkben
örökké létezel.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Szabó László
halálának 1. éves évfordulója alkalmával.
Szerető családja

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen
elérhetők hétfőn 15-17, csütörtökön 16-18 óra
között a művelődési házban.
A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cikket, személyes megemlékezést, stb. a művelődési ház munkatársai is fogadnak.

PB-GÁZ

ingyenes házhoz szállítás!
szerda 8-18 óráig,
a hét többi hétköznapján
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
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Gondolatok egy sok évtizedes barátságról
Emlékezés Dr. Szécsényi Józsefre
Átlagos nap. Készülődök lassan az ebédhez.
Csöng a telefon. Kulturált beköszönés. A vonal túlsó végén a Pesten élő gyerekkori barátom, iskolai osztálytársam, Oláh Lajos volt.
Rendszeresen szokott hívni. Szervusz Vilmos.
Szomorú hírem van. Bemondta a rádió, hogy
meghalt Szécsényi József. Beszélgettünk a
Jóskáról. Hozták az ebédet, elköszöntünk egymástól.
Első reakció a hitetlenkedés. Az ember
ilyenkor fel sem tudja fogni a történteket.
Aztán jött a bénító érzés. Lelkivilágom kiüresedve. Az a tudat, hogy mi már soha többé
nem fogunk találkozni. És így teltek a napjaim.
Nem találtam a helyemet.

Ismeretségünk az 1950-es évek derekán
kezdődött. A focipályán Jóska barátságosan
kérdezte tőlem, hogy tudnék-e neki segíteni.
Miben? A súlyemelő edzésben, válaszolta.
Rögtön szóltam Varga Tibinek. Édesanyjával,
Rozika nénivel éltek az utcánkban, majdnem
szomszédok voltunk. Együtt jártunk az általánosba, egy osztályba. Felhőtlen barátok vagyunk a mai napig. Vegyészmérnökként végzett és a szentesi kórház laborjában dolgozott.
Onnan ment nyugdíjba.
Jóska készített egy speciális fekvőpadot, hozzá két állványt. Erre feküdt Jóska.
És ketten Tibivel adtuk a kezébe a súlyzót a
fekvenyomáshoz. Egyre emelkedő súlyokkal.
Azután Jóska váltott guggolás gyakorlatokra
és Tibivel segítettünk a súlyzót az állványra
tenni. Ezzel fejezte be az izomerősítő edzéseket.
Jóska ezzel a súlyzós erősítéssel a világban
évtizedekkel előzte meg a korát! Hogy ezért
Pesten kapott hideget, meleget olyannyira,
hogy a Magyar Atlétikai Szövetséggel törté-

nő súrlódások miatt nem vitték ki az 1956-os
melbournei olimpiára.
Visszagondolva az 50-es, 60-as évekre, mi,
akik körülvettük Jóskát, bele sem gondoltunk,
hogy ő kicsoda valójában. Hogy ő már 1953ban Moszkvában főiskolai világbajnok lett.
Lévén, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésével a Testnevelési Főiskolába járt.
És indul egy csodálatos sportpályafutás.
1954 Atlétikai Európa Bajnokság Svájcban.
Bronzérem a világ versenyén. 1950-es évek
második fele, Jóska bombaformában. Kön�nyedén dobja az edzéseken az 55-56 métereket. Közeleg az 1958-as stockholmi Atlétikai
Európa Bajnokság. 1958-at írtunk. Edzés után
foci. Nekünk gyerekeknek minden ilyen alkalom ünnepnapnak számított. Megy a játék,
Jóska belelépett egy, a fűtől nem látható kicsi,
de mély gödörbe. Kész. Iszonyatos bokasérülés. Bokaáztatás a Kórógy-tóba, Pestre járni
kezelésekre. Pesten valahogy „összedrótozták”
a bokát.
EB Stockholm. Valamivel 51 méter felett, 8.
hely. EB bajnok a lengyel Piatkowskin felejthető, alig 53 méter felett.
Kemény edzések. Diploma után tanít a
szentesi Horváth Mihály gimnáziumban. Készül a római olimpiára. Pályafutása egybe
esik a most már több mint 100 éves magyar
sport legszebb időszakával az 50-60-70-es
évek negyed évszázadával. És hét évvel a
tragikus sokmilliós áldozatot követelő második világháború után, a magyar sport máig
legszebb eredményét érte el 1952-ben a Helsinkiben rendezett olimpián: 16 aranyérem,
10 ezüstérem, 17 bronzérem. És a világon az
1952-es Helsinki olimpiát tartják az utolsó
békebeli olimpiának, amikor még a játékokról
szólt az olimpia.
És Jóska sportpályafutása egybe esik a sportvilág legnagyobb diszkoszvetője az Egyesült
Államok színeiben versenyző Alfred Oerter
4-szeres olimpiai bajnok pályafutásával, aki
1956. Melbourne-ben
1960. Rómában
1964. Tokióban
1968. Mexikóvárosban győzött. Hozzá hasonlót csak a finn legenda Nurmi, a csodafutó
teljesített.
Jóska az 1960-as római és az 1964-es tokiói
olimpián hajszállal szorult le a dobogóról.
Jóska az 50-es évek második felében a főiskolán megismerkedik egy nyíregyházi kislán�nyal. Udvarlás, eljegyzés, házasság, és megszületett a kis Violetta.
Szegváron éltek az özvegy édesanyjával és
az öccsével, Pistával. Édesapját korán elveszítette, aki a fogságból hazatérőben már magyar
földön 1947-ben meghalt.
1960-as évek eleje. Jóska életében egy új
szakasz kezdődik. Egy fiatal gyerek lakott az
édesanyjával a Kinizsi soron. A falubeliek így

hívták a vasútállomás felé vezető házsort. Ez
a gyerek tisztes távolból figyelte Jóskát edzés
közben. Később egy kicsit felbátorodva közelebb kerülve suta mozdulatokkal próbálta vis�szadobálni a diszkoszt. Jóska látva a gyerek
termetét, fizikai adottságát, szorgalmát, igyekezetét, később már halványan felvillanó tehetségét is. Türelmes magyarázgatás, mozdulatok
csiszolgatása, javítgatása. Telt az idő, és eljött
a serdülő gyerek életében a Nagy nap, az első
verseny. És elindulva egy hosszú, rögös úton a
sikerek felé, kialakulva a Mester és tanítványa
kapcsolat.
Korosztályos győzelmek, korosztályos világcsúcsok. Ifjúsági korban is folytatódott a
sikersorozat.
Talán a Mesternek bevillanhatott egy gondolat. Előttem az utódom? Akiből később többszörös magyar bajnok lett.
Szécsényi Jóska volt a magyar atlétika történetében, aki diszkoszvetésben túljutott a
bűvös 60 méteres határon, 60,34 cm, új országos csúcs. Nemzetközileg is jegyzett szép

eredmény. Szécsényi Jóska volt a legboldogabb, amikor a tanítványa megjavította az ő
rekordját. A Szegvári Napló sportot is kedvelő
kedves olvasói sejtik a tanítvány személyét?
Igen, Tégla Feriről van szó! Megadatott neki
a kitartó, kemény munka jutalma. 1968-ban
Mexikóvárosban, 1972-ben Münchenben,
1976-ban Montrealban 3 olimpián képviselte
hazánk színeit. Élete legjobbjával 2016-ban
a riói olimpián dobogós lehetett volna. Sok
sikerrel a háta mögött a sportpályafutása befejeztével „átnyergelt” a szenior sportolók
közé. Folytatva a világjárást és a sikereket
Kanadától Ausztráliáig diszkoszvetésben és
súlylökésben.
Folytatás a 6. oldalon
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre állnak saját betegeik számára reggel 7
órától délután 15 óráig.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854
Figyelem változás!
Szentes Kistérségi Központi Ügyelet
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +3630-708-7183-as mobilszámon és a 06- 63400-712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!
Fogászat
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
április 3-7. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
április 10-14. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
április 18-21. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
április 24-28. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
május 2-5. hétfőtől-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 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.309.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája
14 óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 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 megváltozott!
Hétfő
8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd
8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda
8.00-12.00 óráig
Csütörtök 8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek
7.30-12.00 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 Hivatalban minden héten
Kedd
8-16 óráig
Csütörtök
8-16 óráig
Szegvári 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 telefonszámai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó
száma:
06-63/410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
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, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 0640/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 0680/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 0663/311-433
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 Csoportjának fogadóórája: minden héten csütörtökön
délután 14-17 óráig, valamint minden hónap
utolsó csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.
Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: 06-30/417-4425
A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 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 06-30/417-4425
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
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton		
5.00-21.00 óráig
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40 éves évforduló

A március 15-iki községi ünnepség előtt a 40 éves kézimunkaszakkör
kiállításának ünnepélyes megnyitóján vettünk részt a művelődési házban, melyet Vassné Agócs Ilona nyitott meg a Szegi Trió közreműködésével.

A 40 évvel ezelőtt alakult szakkör alapító tagjainak és újabb tagjainak, dr. Agócs Lászlóné, Bihari Józsefné, Bihari Zoltánné, Bovatsek
Dezsőné, Ignácz Jánosné, Kerekesné Bovatsek Ágnes, Kosztolányi Sándorné, Kőrösi Lajosné, Kun Istvánné, Menyhárt Józsefné, Orvosné Jaksa Mária, Szarvas Jánosné, Vassné Agócs Ilona, Vigh Ferencné (Marika
néni), Vigh Ferencné (Viktorka néni), Vígh Lászlóné kézimunkáiban
gyönyörködhettünk.
Nem mindenkitől sikerült kézimunkát kérni, ill. kapni, ezért az ő több
éves szakköri munkájuk előtt nevük felsorolásával tisztelgünk Baricsa
Jánosné, Bárány Istvánné, Bárány Jánosné, Bella Lászlóné, Berezvai
Józsefné, Blaskó Imréné, Bovatsek Erzsébet, Csenki Mátyásné, Gyurkó Lajosné, Hegyi Györgyné, Kiss Sándorné, Kulcsár Tiborné, Lévai
Györgyné, Lucz Ferencné, Mészáros Jánosné, Mészáros Miklósné, Puskás Sándorné, Szarka Józsefné, Szép Istvánné, Tornyos Józsefné, dr.

Varga Árpádné, Vékony Gézáné, Vigh Jánosné, Vigh Józsefné.
Sajnos többen már
nem lehettek velünk,
rájuk mindig szeretettel emlékezünk, szép
példát mutattak nekünk a hagyományok
megőrzésében.
A szakkör alapító
vezetője Édesanyám,
Bovatsek
Dezsőné
1977-ben, Bihari József, az akkori tanács művelődési előadójának kérésére vállalta el a Díszítőművész szakkör vezetését, amit szívvel-lélekkel végzett szinte élete
végéig. Kőrösi Lajos, a művelődési ház igazgatója is örömmel fogadta a
kezdeményezést, a szakköri foglalkozásokat a művelődési házban tartották heti egy alkalommal. A szakkör megszervezése után anyukám
egy hároméves tanfolyam elvégzése eredményeként 1981-ben díszítőművészeti
szakkör
vezetésére
jogosító
működési engedélyt
kapott. Néprajzi, népművészeti ismereteit, gyakorlati tudását
már a tanítóképzőben
megszerezte, a tanfolyamon ezeket felfrissítette. A szegedi
Népművészeti Egyesületnek tagja, majd

évekig vezetőségi tagja volt. Aktívan 35 évig tevékenykedett, gyűjtötte,
tervezte, rajzolta, szúrta, drukkolta a mintákat. A szervezésekben, az
anyagok beszerzésében, a minták kiszúrásában Édesapám nagyon sokat
segített neki. 30 féle hímzésmintával, (Csongrád megyei fehérhímzés,
karádi, zalai fehérhímzés, kaposmenti fehér hímzés, höveji, keresztszemes, szálánvarrott, kalocsai, sárközi, rábaközi, palóc, matyó, drávaszögi, baranyai, furtai, buzsáki, turai, sióagárdi, kalotaszegi, mezőségi,
udvarhelyi, torockói, vagdalásos, hetési, szürrátétes, vásárhelyi, úri,
gömöri, komádi), azok öltéstechnikájával, színezésével ismertette meg
a szakkör tagjait. Nagy szeretettel, jó szívvel segített mindenkinek, örült
Folytatás a 6. oldalon
minden elkészült darabnak.
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Az 5. oldal folytatása

A 3. oldal folytatása

Gyönyörű terítőket, párnákat, falvédőket
hímeztek a hosszú évek alatt. Ezekből a kézimunkákból ad ízelítőt ez a jubileumi kiállítás.
Számos alkalommal, és sok helyen mutatták be munkáikat. Legnagyobb szabásúak az
ötévenkénti, helyi kiállítások voltak, ahol szép
kis ünnepségek kíséretében mutathatták be az
újonnan készült hímzéseiket. Az évente rendezett megyei és országos kiállításokon is részt
vettek, mindig szép elismerésekben részesültek. Lengyelországban is alkalmuk nyílt bemutatni művészetüket.
A község vezetőivel, Pokorny Jánossal, dr.
Nóbik Istvánnal, Szenczi Sándornéval, Gémes
Lászlóval, valamint a művelődési ház vezetőivel, közművelődési munkatársaival (Kőrösi
Lajos, Magyar Imre, Kovács Ildikó, Nagy Sándorné, Purgel Nóra, Pöszmet Zsolt) jó kapcsolata volt és van a szakkörnek, lehetőségeik szerint mindig segítették a munkájukat.
Más települések szakköreivel is tartottak
kapcsolatot, legszorosabb a derekegyházi és tápéi szakkörökkel alakult ki. Anyukám Derekegyházán is vezetett szakkört 20 éven keresztül, a tápéi szakkört nővére, Molnár Imréné
vezette. Egymás kiállításait szívesen látogatták, ilyenkor lehetőség nyílt egy kis közös ünneplésre, egymás közötti tapasztalatcserére.
A szakkör tagjai a foglalkozásokon túl is szívesen töltöttek időt egymással. A karácsonyt
minden évben együtt ünnepelték meg, a „szakkörös gyerekek” műsorral színesítették ezeket
az alkalmakat. Több közös kiránduláson vettek
részt, ami mindig jó kikapcsolódást jelentett
számukra.
Édesanyám nagyon sok szép kézimunkát
hímzett, 1995-ben Népi Iparművész címet kapott. Féltve őrzöm minden egyes darabját, nagyon szép emlékek ezek Tőle.
A sok évi lelkes, odaadó munkáját 2001-ben
Díszpolgári cím adományozásával köszönte
meg a község vezetése. Nagyon örült, ha érezte, hogy elismerik munkáját. Sokan gratuláltak
neki az évek során, ez mindig erősítette a hitét, hogy érdemes időt és energiát nem kímélve folytatni ezt a munkát, ami egyébként igazi
öröm is volt számára.
A 30 éves kiállítást 2007-ben még elkészítették, utána már nem vállalkozott ilyen
nagyszabású rendezvény szervezésére, illetve
már „nem volt ideje” rá. A 40 éves kiállításon
látható gazdag, szép anyagot a mostani tagok
lelkes összefogásával és munkájával sikerült
összegyűjteni és kiállításon bemutatni az érdeklődőknek. Köszönet érte Vassné Agócs
Ilonának, Menyhárt Józsefnének, Kosztolányi
Sándornénak, Lévai Györgynének, Orvosné
Jaksa Máriának, dr. Varga Árpádnénak.
A szakköri tagok egy-két új taggal kiegészülve folytatják a kézimunkázást Vassné Agócs
Ilona vezetésével (nyugdíjasként én is próbálkozom a hímzéssel). Bízunk benne, hogy a következő kiállításokon is a hagyományokat őrizve további szép új darabokkal örvendeztetjük
meg majd a nagyközönséget.
Kerekesné Bovatsek Ágnes

Szóval a Jóska. Költözés Pestre, Ferivel levélkapcsolat. Edzéstervek, amit Feri 100%-ban
végrehajt.
Jóska a pályafutása befejeztével – közben tanulva megszerzi a docens címet és megvédi a
diplomát. Tanít a Testnevelési Főiskolán. Ő lesz
a dobóatléták válogatott szakágvezetője. Kitérő 5 év Kuvaitban. Visszatérve tanul, adjunktusi cím. Tanul, könyvet ír különböző izomcsoportok fejlesztéséről. Megszerzi a professzori
címet is.
Kedves felesége, Irénke lesz a magyar
kéziszertorna női szakág szövetségi kapitánya. Violetta, a kislányuk válogatott lesz a
kéziszertorna csapatban. És megajándékozza a
szüleit két, szép kislány unokával. Sportos család lett a Szécsényi család.
2002 Dr. Szécsényi József és Nagy János
a szentesi Zeneiskola igazgatója – aki magas
kormánykitüntetést kapott a munkásságáért –
Szegvár Díszpolgárai lettek. Jóska és János is
nagyon örült a kitüntetésnek. A falubeliek nem
feledkeztek meg róluk.
2007 A szegvári olimpikonok emléktáblájának avatója. Előtte a Művelődési Ház kiállítótermében találkozott Szécsényi Jóska és Huszka Misi. Együtt repültek 1960-ban a római
olimpiára. Együtt repültek 1964-ben a tokiói
olimpiára, és 43 év szünet után találkoztak újból. Baráti kézfogás, örömtől csillogó tekintetek. Volt miről beszélgetni.
Legközelebb Jóskával a 2010-es évek elején találkoztam, egy másik emléktábla avatójának alkalmából. A Forray Máté Általános
Iskolában, hajdan mind a három kiválóság
Dr. Szécsényi József, Huszka Mihály és Tégla Ferenc is ebben az iskolában végezték tanulmányaikat. Tudtam, hogy jön Jóska is az
avatásra. Megajándékoztam a szegvári olimpikonok emléktáblája avatóján készült 8-10
fényképpel, és a szegvári olimpikonok tablójával. Álmomban sem gondoltam, hogy akkor
látom utoljára.
Telt az idő. Az alkalmanként hazalátogató
Tégla Ferivel találkozom. Vezérdrót a kerékpáron, kerítésjavítás, és ilyen-olyan munkák a
szülői ház körül. Kérdem Ferit, aki már hosszú
ideje Pesten él. Hogy van a Jóska? Betegeskedik, gyöngül.
Telik az idő. találkozok a hazalátogató Ferivel. Hogy van a Miska? Jól, emeli a súlyt. Hogy
van a Jóska? Nagyon gyöngén, nehezére esik
még a járás is.
Telik az idő. Átlagos nap, készülődök lassan
az ebédhez. Csöng a telefon. Kulturált beköszönés. A vonal túlsó végén a Pesten élő barátom.
Kedves Jóska! Nyugodj békességben. Adjon
neked a Teremtő örök nyugodalmat.
Kedves Jóska! Tudod nem az hal meg, akit
eltemetnek, hanem az, akit elfelednek.
És mi szegváriak és a Szentesre elköltözött
barátaink soha nem fogunk téged elfeledni.
Dr. Szécsényi József 1932-2017
Kiss Vilmos

Búcsú
Dr. Szécsényi József
professzor úrtól,

Szegvár díszpolgárától
A budapesti Szent Imre templomban katolikus szentmise keretében vettek búcsút családtagjai, ismerősei, barátai, sporttársai Dr. Szécsényi Józseftől.
A szertartás után Szalma László az Atlétikai
Tanszék vezetője a Testnevelési Egyetem nevében búcsúztatta, majd Szauer Pál a tanítványok
nevében szólt. Én a szegvári Önkormányzat és
a szegvári barátok, ismerősök nevében búcsúztattam Dr. Szécsényi Józsefet. Idézek a búcsúbeszédből.
„Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a
szegvári barátok, ismerősök fájó szívvel búcsúznak Dr. Szécsényi József professzor úrtól,
Szegvár díszpolgárától, akinek életútja példakép lehet gyermekeink számára.
Búcsúzásként elevenítsük fel életét, emlékezzünk Szegváron töltött éveire.
Alsó tagozatos iskolásként, osztályának
egyik legjobb tanulója volt. Édesapját 1945ben elvitték Málenkij robotra, ahonnan soha
nem tért haza. Apja elvesztése tragikusan
érintette a családot. Az érzékeny 13 éves fiú
évekig emiatt dadogott, az iskolában nem tudott megszólalni. Azonban az írásbeli feladatokból tudták tanárai, hogy mindent kitűnően
megtanult.
Az a sokkos állapot akkor kezdett oldódni,
amikor a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban a művészettörténet tanára, Terney Béla
egyik tanórán a híres ókori görög szobrász,
Müron Diszkoboloszáról kezdett mesélni. A mai
napig is sokak által a legszebb sportszobornak
tartott alkotás megszállottja lett. Egész életében,
annak minden területén a Diszkoboloszhoz hasonló tökéletességre törekedett.
Sok személyes jó barátja van Szegváron, akik
még ma is jó szívvel emlékeznek rá, felidézve a
sporttal kapcsolatos közös élményeket.
Búcsúzzunk tőle a költő szavaival, könnyítve gyászunkat:
„Hosszú volt szenvedésed, mely most véget ért,
fáradt tested megpihenni tért.
Végső utadra indulj megnyugodva,
szeretetünk elkísér égi honodba.”
Hálás szívvel gondolunk Rá,
emlékét örökre megőrizzük.
Nyugodjon békében!”
A szertartás végén a család és mások is odajöttek hozzám, hogy megköszönjék azt, hogy
az önkormányzat méltón megemlékezett a
Szegvárról induló diszkoszvetőről. Tégla Ferenc átölelt könnyeivel küszködve megköszönte, hogy őt is megemlítettem legkedvesebb tanítványaként.
Felemelő érzés volt ennyi sportember között
lenni, s a szószéken búcsúbeszédet mondani.
Lukács Istvánné alpolgármester
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III. Bábszínházi világnap
a Kurca-parti Óvodában
Március 21. a meteorológiai tavasz kezdete,
de a Bábszínházi világnap ünnepe is.
A Budapest Bábszínház kezdeményezésére
2014 óta ezen a napon kiemelten foglalkoznak a magyar nyelvű bábjátékkal, határon
innen és túl is. A nap célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet a bábművészetre, az előadókra, a
bábjáték szerepére, mai helyzetére. Változatos helyszínű előadásokkal próbálnak új nézőket találni, profi és amatőr szintéren egyaránt.
A mi óvodánkban az Anyanyelv-és Bábmunkaközösség szervezésében immár a III.
alkalommal rendeztük meg a Bábszínházi
világnapot. Minden évben próbálunk újítani, így ebben az évben is kigondoltunk egy
tartalmas programsorozatot. Az előadásokat az óvodánk Kerekerdő bábcsoportja
játszotta.
Hétfőn, 20-án a mindszenti Móricz Zsigmond úti óvodásoknak szerveztünk bábelőadást, ahol a gyerekek élvezhették a változatos, vidám, zenés jeleneteket.
Kedden, 21-én a mi óvodánkban, immár a
tiszteletünk jeléül vendégünk volt Perneki Jánosné Ildikó néni, elismert bábos, bábszakértő, aki szívesen jön hozzánk, a bábos napunk
védnöke, pártolója.
Vendégeink voltak, Mindszent város mindkét óvodájából a nagycsoportosok, akik kísérőikkel külön busszal érkeztek hozzánk.
A bábozásban segítségünkre volt még Kecskeméti Jánosné Margó, akivel évek óta bábos foglalkozások, közös előadások zajlanak
Mindszenten.
Igyekeztünk a kb. 130 óvodás korú gyermeknek pergő, változatos összeállítást biztosítani, hiszen sokan ünnepeltünk együtt ezen
a délelőttön. Csurka Zoltánné óvodavezető és
Ildikó néni kedves, beköszöntő szavai után,
megkezdődött az első bábelőadás.
Láthatták óriás bábokkal Kolontos Palkó
vidám történetét, majd lábtáncot hangulatos
népzenére táncolva. A vajas pánkó huncut
énekét együtt énekelték a főszereplővel, de
a Békashow zenére tátogó, táncoló békái
kapták a legnagyobb tapsot a közönségtől. A
bábelőadások rövid szünetében (átrendezés
3-4 percében) táncolhattak, találós kérdésen
gondolkodhattak, énekelhettek az óvó nénikkel a gyerekek. A két ujjbábos, kismadaras, mondókás interaktív játék is nagy sikert
aratott, a kedves kis bábokat örömmel vitték
haza.
A vendégeinket szívesen láttuk vendégül,
majd a csoportszobákban is játszhattak a
gyerekek, ahol ismerkedtek egymással, a felnőttek is eszmecseréltek egy kicsit. Méltatták
a szegvári óvoda egyedi jellegét, a Só szo-

bát, az Ovi-foci pályát, az Ovifalut, aminek
a használata az óvodásaink egészségét védi,
testi adottságait fejleszti.
Szerdán, 22-én a Szegvári Gondozási Központban láthattak bábjátékot, amit Klári néni
bábszínháza adott elő, mosolyt csalva ezzel
az idősebb nézők arcára.
A szegvári Kurca-parti Óvoda dolgozói
bebizonyították, hogy együtt képesek több
helyszínen, több korcsoportnak megrendezni egy jó hangulatú, vidám bábos délelőttöt.
Köszönet érte.
Kondacs Mihályné
munkaközösség-vezető

Húsvét apropóján
Itt a tavaszi nagytakarítás ideje. Meszelés,
festés, mázolás, ablakpucolás, gyümölcsfametszés, virágültetés, veteményezés... stb. De
ne csak a kerítésünkön belül, hanem kívül, a
közterületen is tegyünk rendet! S hogy ne csak
beszéljek róla, hanem csináljam is, én az orvosi
rendelő udvara mögötti mély árokból gyűjtöttem össze a szemetet. Igaz, hogy sok hulladék
(lenyesett faág, őszi falomb, levágott fű) is
található ugyanott, de ez természetes anyag.
Előbb-utóbb elbomlik, humusz képződik belőle, s a humuszon ismét növények élednek. Vagy
ha aprítékot csinálnak a faágakból, fűtésre is
használható, csökkentve ezzel a gázszámla
összegét. A műanyag azonban nem bomlik el,
tehát környezet szennyező, és a látványa is hervasztó.

Köszönni illik
Hajnal. Csönd. Napsütés. Madárcsicsergés.
A kutyámmal, Pumival a szokásos reggeli sétánkat végezzük. Az egyik öreg, járda menti
fánál megáll, hosszasan szaglász. „Olvassa
a reggeli friss híreket” – gondolom, s várok
türelmesen.
Az útkanyarban kerékpáros tűnik fel,
tempósan halad az óvoda felé. Hátul a gyermekülésben kisgyermek üldögél csöndben.
Ahogy odaérnek, az anyukával kölcsönösen
jó reggel kívánunk egymásnak.
Közben a kerékpár tovább halad, s a tavaszi
fuvallat cérnahang foszlányt hoz felém: „Szia
kutyus!”
Antal Péter

A Fuszulyka Nyugdíjas Klub tagjai már tavaly ősszel gondoltak a tavaszi virágosításra,
virághagymákat ültettek. Így a parkokban a
zöldellő fű mellett a sárga nárciszok is jelzik
a tavasz beköszöntét. Ők felkészültek az ünnepre.
Antal Péter
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:
Andrási Elemér plébános

Irigylem az első keresztényeket, annyira komolyan vették a húsvéti eseményt, hogy nem
tudtak betelni a feltámadás örömével. Minden
nap összejöttek, abban a meggyőződésben,
hogy Jézus ott van velük. Valóság volt számukra, hogy a feltámadt, élő Jézus velük van,
a közösségben éppúgy, mint mindennapi életükben. Számítottak rá, tőle kértek segítséget,
erőt, ha kellett vigasztalást, vagy gyógyulást.
Olyan volt számukra Jézus, mint egy nagyon
tisztelt és nagyon szeretett jó barát. Azért
irigylem ezeket az első keresztényeket, mert
számunkra ez az élő Jézus elveszett.

akik évekig, évtizedekig rendszeresen járnak
elhunyt szeretteik sírjához, hogy ápolják az emlékeket. De a halott Jézus konzerválásából semmi sem lesz. Amikor a sírhoz érnek, már kintről
látják, hogy a sírt lezáró kő el van mozdítva, és
amikor benéznek, Jézus testét nem találják a sírban. A sír üres! Jézus teste eltűnt! Tanácstalanul
állnak, nem találnak magyarázatot, nem tudják
elképzelni, mi történhetett. Talán arra gondolnak, hogy a főpapok elrabolták Jézus testét,
hogy a sírja ne váljon zarándokhellyé, hogy ne
tudja senki Jézust mártírként tisztelni. Ez logikus emberi magyarázat lenne. De a magyarázatot nem az emberi logika adja meg, hanem Isten.
Megjelenik két angyal, Isten két küldötte, és
amit mondanak, az isteni üzenet: „Mit keresi-

Egész keresztény életformánk azt mutatja,
hogy mi nem hisszük igazán a feltámadt és élő
Jézus valóságát. Ha nem ügyelünk, akkor kihal
bennünk a Jézus iránti érzékeny lelkünk, kihal
belőlünk a feltámadásba vetett hit. Ügyelnünk
kell, hogy nehogy úgy járjunk, mint az asszonyok, akik azért mentek Jézus sírjához, hogy Jézus testét megkenjék illatszerekkel. Ez egyfajta
tartósítás volt. Nem olyan hatékony, mint ahogyan az egyiptomiak mesteri fokra vitték a múmiákkal, de egy kicsit konzerválta a testet, így
tovább lehetett látogatni, a holttest mellett emlékezni. Emlékezni Jézusra, a vele eltöltött évekre,
csodáira, tanítására. Ezek az asszonyok tudták,
hogy mindennek vége…, hogy Jézus meghalt.
Nagypénteken keresztre feszítették, eltemették,
legalább néhány napig hadd jöhessenek még a
sírhoz, hadd gyászoljanak, beszélgessenek Jézusról. Az élő meghalt, hadd maradjanak az
emlékek. Így szoktunk mi is gyászolni, vannak,

tek a holtak között az élőt? Nincs itt feltámadt!
Emlékezzetek vissza, hogy beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös
emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítik, de
harmadnapon feltámad.”
A húsvét ünnepe, a feltámadás ma is tanácstalanná tesz minket. Akkor is, ha már sokszor
hallottuk életünkben. Egyszerűen nem tudjuk
megmagyarázni, nem tudjuk elképzelni, mert
túlmegy a gondolkodásunk korlátain, szétfeszíti a világnézetünk kereteit. De ezért nem kell
kétségbe esnünk, mert jó társaságban vagyunk.
Sem a Jézust a sírban kereső asszonyok, sem Simon Péter és a másik tanítvány, sem az otthon
bezárkózott többi tanítvány nem tudták elképzelni, hogy Jézus feltámadt.
Ma is sokan vannak így az egyházon belül és az
egyházon kívül. Emberi értelmünk, képességeink
csak a holtak között tudja keresni Jézust. Úgy, mint
egy nagy történelmi személyiséget, mint egy nagy

FELTÁMADOTT!

erkölcsi tanítót, mint egy példaképet, mint egy
vallásalapítót. Élt, vándortanító volt, gyógyított és
szeretetből az életét áldozta. Ő valóban ma is élő
személy, és nem a múltban, az emlékekben, hanem
az életben, a valóság világában kell őt keresni és
megtalálni. A húsvéti hit, bocsánat a példáért, de
nem konzerv, amit egyszer egy évben előveszünk,
felbontunk, hanem friss gyümölcs, amellyel Jézus
minden nap táplál minket.
Hisszük-e, hogy a feltámadt Jézus ma is,
kétezer év múlva is bennünk és közöttünk él?
Hisszük-e, hogy nap, mint nap találkozhatunk
vele, és feltámadásának isteni erejével segít bennünket, hogy ne konzerv életünk legyen, hanem
élettel, erővel telt, lelkileg egészséges, szép és
jóízű? Segít, hogy megszabaduljunk a bűnöktől,
amelyek talán már évek óta terhelnek. Segít,
hogy megváltozzanak bennünk a dolgok, amiket eddig soha nem tudtunk megváltoztatni. Ez
az igazi húsvéti hit. De hol találjuk meg ezt a
hitet, amelyik olyan, mint egy friss gyümölcs?
Vagy másként feltéve a kérdést: hogyan találjuk
meg a feltámadt Jézust az élők között?
Az angyalok nem mondják meg a választ az
asszonyoknak, de tanácsot adtak, emlékeztetik
őket Jézus szavaira. Jusson eszetekbe, hogyan
beszélt nektek, amikor még Galileában volt:
„Az Emberfiát a bűnösök kezére adják és megfeszítik, de harmadnapra feltámad.”
Jézus szava, tanítása teremt bennünk élő hitet. Ezek a feltámadásról szóló szentírási részek
ébresztenek feltámadáshitet a tanítványokban,
az egyházban, és bennünk, mai tanácstalan hívekben.
Amíg Jézusnak csak a tanítására emlékezünk,
amíg számunkra ő csak egy követendő példakép
a múltból, addig a mi hitünk konzervhit. Akkor
lesz eleven, életújító, bennünket formáló, átalakító, ha meghalljuk a húsvéti tanítást, a felrázó
utat mutató szót: „Mit keresitek a holtak között az
élőt? Nincsen itt, feltámadott!” Itt van közöttünk,
ott van az Oltáriszentségben, ott van, ahol éppen
most otthon olvassák a Szentírást, imádkoznak
és bekapcsolódnak az ünneplésbe, ott van, ahol
segítségül hívják, ahol vigasztalást, tanácsot, útmutatást kérnek tőle. Ott van, ahol valaki szomorúságát, bánatát, félelmét hordja elviselhetetlen
teherként. Ne a holtak között keressük Jézust,
mert Ő nincs ott. Ő az élők között, közöttünk,
a mi életünkben, családtagjaink, rokonaink szívében-lelkében van, még akkor is, ha ez sokszor
nem úgy tűnik. Hallgassuk Jézus szavát: „Én vagyok a feltámadás és az élet!” Kérjük Őt imádságos lelkülettel, hogy bennünk is megszülessen ez
a húsvéti hit: Jézus feltámadt, él ma is, és minket,
a mi életünket is át tudja alakítani, csak engedjük
neki. Annyit, mindig annyit fogunk megtapasztalni az élő Jézusból, amennyire teret engedünk
neki magunkban. Akkor nem lesz konzervált hitünk, hanem friss lesz, jó ízű és sokak számára
kívánatos.
Minden kedves Szegvári lakosnak és olvasónak kívánok Áldott húsvéti ünnepeket! A feltámadt Krisztus támadjon fel a gondolatainkban,
szavainkban és cselekedeteinkben!
Szeretettel:
Andrási Elemér szegvári plébános
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Falujáró keresztút

HÍREK – ESMÉNYEK

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: „Aki
tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét
mindennap és úgy kövessen engem.” Most
előtted állok, és családomért esedezem hozzád.
Azokért, akik nap mint nap mellettem állnak és
akiknek a vállára sokszor a viselkedésemmel,
szeretetlenségeimmel kereszteket rakok, és
akik néha nekem is szomorúságot okoznak.
Nyisd fel szemünket és tedd fogékonnyá
szívünket, hogy lássuk és megértsük: milyen
nagy a te szereteted irántunk. Add, hogy tanulékony szívvel vegyünk részt a keresztúton,
és fogékony lélekkel szívjuk lelkünkbe tanításodat.

Karitász Csoportunk falujáró keresztútra
hívta az imádságos lelkű testvéreket március
29-én. Szentmise után gyülekeztünk a templom előtt. A csoport tagjai és még pár segíteni
akaró társunk szívesen vállalkozott egy-egy
állomás vezetésére, a Jézus Krisztus szenvedéstörténetét felidéző útvonalon. Mécsesek,
fáklyák fényénél indult a lelkes kis közösség.
Jó volt látni, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig sokan meghallották a hívó szót.

Április 9. Virágvasárnap, az ünnepi szentmise
9 órakor kezdődik barkaszenteléssel, majd Jézus
szenvedéstörténetét,
a
Passiót énekelve hallhatjuk.
Április 10-én (hétfőn) reggel 8 órától lesz
templomunk húsvét előtti nagytakarítása.
Április 13. Nagycsütörtök, a 18 órakor kezdődő szentmisével kezdődik a húsvéti szent
három nap ünneplése, amikor az Oltáriszentség alapítására emlékezik az Egyház, majd
együtt virraszt az Olajfák hegyén vérrel verejtékezett Krisztussal.

Köszönjük a résztvevőknek, hogy együtt
imádkoztunk és vállalták az út fáradságát!
Szeretettel kíván Áldott Húsvétot
a Karitász Csoport

Karitász hírek
Az Országos Karitász alábbi akcióiban vettünk részt márciusban:
„Katolikus Karitász az Öngondoskodó háztartásokért” program keretében 19 család kapott vetőmag-csomagot. A csomag 23 féle vetőmagot tartalmazott.
8 üveg nagyobb kiszerelésű Béres-Cseppet
is kaptak beteg és idősebb testvéreink.

Családjainkért szólt az imádság, és mindenki
gondolhatott övéire és a faluban élő családokra
is. Az állomások közötti rózsafüzér imádság
szépen összekötötte az egyes megállókat. Iga-

zán mély gondolatokat kaptunk egy-egy állomáson, s aki nyitott szívvel járta a keresztutat,
lélekben megújulva, egy szép, szívet melengető
lelki élménnyel gazdagabban térhetett haza.

Karitász Csoportunk bekapcsolódott a
Nagyböjti élelmiszer-gyűjtésbe is. Ennek során
160 kg élelmiszer gyűlt össze a templomban,
melyet 28 család kapott meg. Hálásan köszönjük a kedves hívek adományait!

Április 14. Nagypéntek, a 18 órakor
kezdődő esti liturgián megváltásunkat
ünnepeljük.
Jézus
szenvedéstörténetét,
a Passiót, a felnőttek
előadásában hallhatjuk.
Április 15. Nagyszombat, a szertartás 20
órakor kezdődik a szabadban tűzszenteléssel, majd a húsvéti gyertya megáldása után
égő gyertyával vonulunk be a templomba, a
húsvéti örömének elhangzása után az igeliturgia átvezet bennünket a húsvéti ünnep
misztériumába, felzúg az orgona, a csengő
és a harang, jelezvén az ünnep örömét! Majd
a szentmise végén a feltámadási körmenet.
Április 16. Húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepe,
az ünnepi szentmise 9
órakor kezdődik.
Április 17. Húsvéthétfő, reggel 8.30-kor
lesz szentmise.
Április 23. Az Isteni irgalmasság vasárnapja, ezt az ünnepet II. János Pál pápa
2000-ben rendelte el, húsvét utáni első vasárnapra.
Ezen a vasárnapon délután 4 órakor lesz
a kórógyszentgyörgyi kápolna helyén álló
keresztnél Szent György napi búcsú, és könyörgés jó termésért, azaz búzaszentelés is.
Május 6-án (szombat) bérmálás lesz egyházközségünkben. Az ünnepi szentmise 16
órakor kezdődik, ezen a napon este már nem
lesz szentmise.
Rozgonyi Mária
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap, szeretnék Önöknek beszámolni a márciusi iskolai eseményekről.
Hódmezővásárhelyen 30. alkalommal
rendezték meg a Petőfi versillusztrációs
rajzpályázatot. Kb. 200 rajz érkezett vásárhelyi és környékbeli iskolákból, ebből
32 munkát díjaztak. Pap Eszter 2. osztályos és Pap Marcell 5. osztályos tanulók
is díjat kaptak. Mindketten a Jövőnkért
AMI tanulói. Felkészítőjük Jeneiné Lucz
Mária.
Gratulálunk!
2017. március 4-én rendezték a Szegedi Béke Utcai Általános Iskolában a
megyei Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyt.
A 6. évfolyamon Hegedűs Dániel 8.
helyezett lett. A 8. évfolyamosok között
Jószai Eszter 12. lett. Felkészítő: Papné
Mészáros Réka.
Gratulálunk!
Március 14-én és 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából az ünnepi műsort az
iskolánkban és a községi rendezvényen
a 4. osztályos tanulók adták Bereczkiné
Buza Anett, Huszka Lászlóné és Papné
Benkő Mónika vezetésével. A hangosításért Szabó Ferenc rendszergazda volt
a felelős.
Köszönjük a munkájukat és a szép műsort!
Március 28-án az alsó tagozatban megrendeztük a nyelvtan-helyesírás házi versenyt. A következő eredmények születtek:
2. osztály
1. Pap Eszter felk. nevelő: Laskovicsné
Ágoston Sarolta
2. Szenczi Enikő felk. nevelő: Balogh
Ágnes
3. Antal Tímea felk. nevelő: Laskovicsné
Ágoston Sarolta
3. osztály
1. Gajda Sára
2. Debreczeni Tibor
3. Labádi Milán, Lakatos Vanessza
Felkészítőjük Halász Ottóné
4. osztály
1. Szabó Virág
2. Csák Zoltán Barnabás
3. Bereczki Barbara
Felkészítőjük Papné Benkő Mónika
Gratulálunk!

Az iskolai helyesírási versenyt támogatta a Furioso Művészeti Alapítványunk, és
Csurgó Imre Gelato Fagyizója. A napközis kollégák ajándékot készítettek a versenyzőknek. Köszönet érte!
Szentesen a városi versenyen az 1. és a
2. helyezettek képviselik iskolánkat. Sok
sikert kívánunk nekik!
Gajda Zsolt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegvári vezetője chips csomagokat ajándékozott iskolánk valamennyi
tanulójának. Köszönjük!
A mindszenti Kovács Gépszernek köszönhetően az Új Iskola udvara gazdagodott. Készítettek az alsósoknak két focikaput! Nagyon örülünk neki. Köszönjük
szépen!
Iskolánkban megrendeztük a hagyományos meghívásos tornaversenyt. A
szegvári gyerekek szép eredményeket
értek el. Gratulálunk nekik és a felkészítőiknek Pólyáné Téli Évának és Vass
Tibornak.
A Magyar-Francia Baráti Társaság
minden évben megrendezi meghívásos
országos versmondó versenyét Hódmezővásárhelyen. Kecskemétről, Szegedről, Budapestről, Szigetszentmiklósról,
Nyíregyházáról és községek közül egyedül Szegvárról szerepeltek általános iskola 5. évfolyamától a gimnázium 12.
évfolyamáig. A mi kis 3.b. osztályosaink, Magyar Bianka, Tóth Rebeka és
Szabó Levente az 5-6. o. korcsoport tanulói közt indultak. Egy kötelező és egy
szabadon választott verset kellett francia
nyelven elmondani. A zsűri könyvvel és
oklevéllel jutalmazta a különdíjas legkisebbeket, akik olyan gyerekek közt versenyeztek, kik órarendjükben szereplő
tantárgyként tanulják több éve a franciát. Megdicsérték őket a bátor, szép versmondásért.
Gratulálunk a gyermekeknek és felkészítőjüknek Vassné Lucz Klárának!
A XIX. Deszki Maros Menti Fesztiválon Sztojka Hanna 3. oszt. tanuló a szólóének kategóriában ért el I. helyezést.
(március 24-én). Dal címe: Pocahontas:
Ezer színnel száll a szél. Felkészítője Andor Csilla.
Gratulálunk nekik!

A TITOK BT által szervezett angol levelezős versenyen részt vett Hegedűs Dániel
6. és Jószai Eszter 8. osztályos diák. Hegedűs Dániel bejutott az országos döntőbe,
ahol 230 hatodikossal együtt fog versenyezni április 23-án, Budapesten. Eszter
sajnos egy ponttal lemaradt az országosról.
Gratulálunk mindkettőjüknek és felkészítőjüknek Polyák Zsuzsanna tanárnőnek.
Sok sikert kívánunk Daninak az országos
versenyen.
A vezetőség megbízásából:
Lukács Istvánné
Képek a 16. oldalon

Röplabda Körzeti
Diákolimpia
Mindszent tornacsarnoka adott otthont
a Körzeti Diákolimpia röplabda mérkőzéseinek. Szentes, Csongrád, Mindszent
és Szegvár iskoláinak csapatai vettek
részt a tornán, mely egyben Tavasz Kupa
is volt. A mérkőzések jó felkészülési lehetőséget biztosítottak a megyei diákolimpia előtt.

Lányok
III. korcsoport: 1. Szegvár, Forray
(Dancsik Fanni, Tóth Viktória, Bihari Regina, Süli Viktória, Pindzsulya Barbara,
Mayer Ágnes, Kovács Vivien)
IV. korcsoport 1. Szegvár, Forray (Ágoston Zita, Kispál Aliz, Magyar Réka,
Kupcsik Anna, Veres Izabella, Homlok
Nikolett, Csapi Loréna)
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Fiúk
III. korcsoport: 2. Szegvár, Forray (Ajtai Róbert, Fábrik Martin, Lakatos Adrián, Gila Ferenc, Pindzsulya Olivér, Szűcs Ábel,
Csurgó Máté, Szabics Ákos, Purgel Norman)

IV. korcsoport: 2. Szegvár, Forray „A” (Bánfi Benedek, Gila
Róbert, Ohratka Máté, Hegedűs Imre, Vass Gábor, Varga János)
4. Szegvár, Forray „B” (Szilvási Martin, Bacsa Gábor, Varga Richárd, Joó Antal Armandó, Deák László, Szabó Richárd)
Pólyáné Téli Éva

Országos Torna Diákolimpia Elődöntő
Kecskeméten rendezték meg a lányok
számára az Országos Torna Diákolimpia
Elődöntőjét. A versenyen öt megye, Tolna,
Bács-Kiskun, Pest, Szolnok és Csongrád megye első három helyezett csapata versenyzett.
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola
és AMI minden korosztályban továbbjutott
a megyei döntőről, így egész nap volt miért
izgulni. Először a legnagyobbak, a III-IV.
korosztályosok mutatták be a gyakorlataikat,
majd a II. korcsoportba tartozók. A picik versenyére már késő délután került sor. Minden
tornászunkat dicséret illeti, nagyon szépen,
összeszedetten tornáztak valamennyien.
A mezőnyben több olyan csapat is szerepelt, akik az országos döntőn dobogóra esélyesek. Olyan iskola is szerepelt, ahol csak
a tornászok létszáma meghaladja Forray

teljes létszámát! Ennek ellenére nem kellett
szégyenkeznünk, sem a helyezéseink, sem
a bemutatott gyakorlataink miatt. Az I. korcsoportos lányok mindössze 5 századdal(!)
maradtak el a 4. helytől, sőt a dobogó sem
volt nagyon távoli lehetőség. Egy kislányt
ebből a csapatból a II. korcsoportban kellett
szerepeltetni, (ők így is csak a minimális
négy fővel tudtak kiállni) e miatt a csapat
picit kevesebb pontot tudott összeszedni.
III-IV. kcs.: 6. hely Szegvár, Forray (Tóth
Viktória, Ágoston Zita, Csapi Loréna, Magyar Réka, Dancsik Fanni, Tulipán Petra)
II. kcs.: 11. hely Szegvár, Forray (Gajda
Réka, Magyar Luca Angéla, Magyar Bianka, Dunás-Varga Noémi)
I. kcs.: 5. hely Szegvár, Forray (Szabó
Fióna, Gila Viktória, Börcsök Fanni, Gajda
Réka, Antal Tímea, Szlapák Nóra)
Pólyáné Téli Éva
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Tulipánfa
Száraz József Régitemető utcai kertjében virágzik a tulipánfa. Örömmel osztja meg az Olvasókkal a szép virágok fotóit.
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Beköszöntött a tavasz
a Vangel-tanyára!
A lovak megkezdték a „téli kabátjukat
levetni”, vedlenek, egyre jobb a kedvük.
Az új gyakorló pályán folytatjuk a lovaglás tudományának ismertetését. A
friss levegőn napfürdőben gyorsan telik
az idő.

Minden vasárnap délelőtt várja a Tűzköves Alapítvány és Bárány Brigitta tanító
néni a lovakat és lovaglást szerető fiatalokat, gyerekeket és családokat reggel 8
órától.

Kedves
Szegvári Lakosok!
Március hónapban a Tűzköves Alapítvány nyertes pályázatának köszönhetően a
központi játszótér mellett 5 erőgépből álló
kültéri fittneszpark épült! Alapítványunk
egyik fő célkitűzése a sportolási lehetőség
biztosítása, az egészségmegőrzés, ezért
is gondolkodtunk egy ilyen park kialakításában! Az 5 gép használatával szinte
minden izomcsoportot meg tudunk mozgatni, ami jótékonyan hat szervezetünkre,
egészségünkre. A gépek használatával saját testsúlyunkat használjuk fel az edzéshez, így kevésbé terhelődik az ízületünk,
izomrendszerünknek mégis egy kellemes
felüdítő érzést nyújt. Hiszen nincs is jobb
kikapcsolódás, mint szabad levegőn sportolni!
Nagy feladat volt számunkra az ideális
helyszín kiválasztása. Szegvár több lehetőséget kínál egy ilyen park kialakítására. Mégis azért ragaszkodtunk a központhoz, mert itt található a játszóterünk
is, így ha a kisgyermekes családok ellátogatnak együtt szórakozhat gyermek és
szülő.

13. oldal
Örömmel tapasztaljuk, hogy sokan
használják az eszközöket. Természetesen,
ha lehetőségünk adódik szeretnénk bővíteni a fittparkot. Használjuk rendeltetésszerűen, óvjuk meg épségüket!
A Park hivatalos átadó rendezvénye
2017. 04. 29-én a II. Szegvári Fittnapon
lesz!
Erre az egész napos rendezvényre várunk minden mozogni, sportolni vágyót.
15 órától Katus Attila best body edzést tart
nekünk, de egész nap a sport jegyében zajlik. Lesz gerinctorna, nyújtó lazító torna,
jóga, néptáncház, Nippon Zengó, Zumba,
aerobik, ovitorna, sulitorna, rúdtánc, babamasszázs, masszázs.
Az estét diszkó zárja, a fáradt izmunk
nyújtása céljából.
A Sport nap helyszíne a Művelődési
Ház!
Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány

Körzeti
Mezei Futóverseny
A mezei futóverseny teljesítése igencsak kemény feladat különösen a nagyobbak számára. Komoly edzettségi
szintet, napi felkészülést igényelt a távok
teljesítése. A dobogós helyeken atléták,
úszók osztoztak, akik évek óta napi rendszerességgel edzenek. A Szegvári Forray
Máté Általános Iskola és AMI csapatai
minden korosztályban tisztességgel teljesítették a távot. Néhány tanulónk tel-

jesítményével különösen elégedettek
lehetünk, hiszen az erős mezőnyben az
első 10 versenyző között futottak be. Két
csapatunknak sikerült bronzérmet szereznie.
Lányok
I. kcs.: 3. Szegvár, Forray (Szabó Fióna,
Antal Tímea, Magyar Bianka, Szécsényi
Zsanett, Magyar Ágnes)
Egyéni: 6. Szabó Fióna, 7. Antal Tímea
II. kcs.: 5. Szegvár, Forray (Magyar
Luca, Szabó Virág, Bereczki Barbara, Sipka Linda, Huszti Henriett)
Egyéni: 9. Magyar Luca
III. kcs.: 5. Szegvár, Forray (Takács
Sára, Szenczi Anna, Szabó Maja, Szűcs
Fanni, Mrena Kornélia)
IV. kcs.: 3. Szegvár, Forray (Mester Éva,
Ágoston Zita, Terhes Zsuzsanna, Kovács
Vivien, Kosztolányi Boglárka)
Egyéni: 8. Mester Éva, 9. Ágoston Zita

Fiúk
I. kcs.: 4. Szegvár, Forray (Horváth Kristóf, Gila Gergő, Váradi János, Debreczeni
Tibor, Orosz Gábor)
Egyéni: 6. Horváth Kristóf
II. kcs.: 5. Szegvár, Forray (Bajczár Richárd, Mihály Martin, Csurgó Máté, Kovács Ákos, Horváth János, Fuvó Olivér,
Gyenes Maximilián)
III. kcs.: 4. Szegvár, Forray (Valkai
Ferenc, Pintér Maximilián, Gila Ferenc,
Bánfi Ádám, Bacsa Attila, Szabics Ákos,
Szűcs Ábel, Fábrik Martin, Ajtai Róbert,
Labádi László)
Egyéni: 4. Valkai Ferenc
IV. kcs.: 5. Szegvár, Forray (Bacsa Gábor, Szabó Richárd, Mrena László, Varga
János, Gila Róbert)
Pólyáné Téli Éva
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14. oldal

XXVII. Forray Torna Meghívásos Tornaverseny
Hagyományainknak megfelelően ebben az
évben is megrendezte a Szegvári Forray Máté
Általános Iskola és AMI, valamint a Szegvári
Diáksport Egyesület az általános iskoláskorú
tornászok nagy megmérettetését. A rendezvényt a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő
NEA-MA-16-SZ-0247 azonosító számú pályázat is támogatta. A tornaversenyt ez évben is
hatalmas összefogás jellemezte, ez úton is köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a közös
sikerhez.
Mintegy 250 tornász között a szegvári tornászok nagyon szépen szerepeltek, közülük
is kiemelkedik Szabó Fióna, valamint a IV.
korcsoportos lányok teljesítménye. A verseny
nagyon jó felkészülési lehetőséget biztosított a
Diákolimpia Országos Elődöntőjéhez, melyre a
megyei versenyről valamennyi korosztályban
továbbjutottak csapataink.
Fiúk
II. korcsoport:
3. Szegvár Forray (Szabó Kevin, Mihály Martin, Horváth Kristóf, Kiss Bálint Balázs)
IV. korcsoport:
2. Szegvár, Forray (Hegedűs Imre, Ajtai Róbert, Varga János, Gila Ferenc)
Ugrásban és talajon 3. Hegedűs Imre
Lányok
I. korcsoport, kétszeres versenyben
5. Szegvár, Forray „A” (Szabó Fióna, Gila
Viktória, Magyar Bianka, Börcsök Fanni,
Szlapák Nóra, Antal Tímea)
10. Szegvár, Forray „B” (Gajda Réka, Bozó
Kata, Farkas Beatrix, Hajdú Kitti, László Blanka, Nadicsán Anna, Pécsi Hanna)
Egyéni összetettben 2. Szabó Fióna, ugrásban
és talajon 2. Szabó Fióna
I. korcsoport, három szeres versenyben
2. Szegvár, Forray „A” (Szabó Fióna, Gila

Viktória, Magyar Bianka, Börcsök Fanni,
Szlapák Nóra, Antal Tímea)
Egyéni összetettben 1. Szabó Fióna, ugrásban
1. Szabó Fióna, talajon 1. Szabó Fióna, 3. Gila
Viktória, gerendán 2. Szabó Fióna
II. korcsoport
3. Szegvár, Forray (Gajda Sára, Magyar Luca,
Szabó Fióna, Gila Viktória, Dunás-Varga Noémi, Magyar Bianka)
Ugrásban 1. Szabó Fióna
III. korcsoport
4. Szegvár, Forray (Tóth Viktória, Dancsik
Fanni, Tulipán Petra, Mrena Kornélia, KatonaKis Dominika, Bozó Lili, Morzsik Antónia
Gerendán 3. Tóth Viktória
IV. korcsoport
1. Szegvár, Forray (Ágoston Zita, Csapi
Loréna, Tóth Viktória, Magyar Réka, Homlok
Nikolett, Tulipán Petra, Sipos Ilona)
Egyéni összetettben 2. Ágoston Zita, 3. Csapi
Loréna, gerendán 1. Ágoston Zita, 2. Magyar
Réka, ugrásban 2. Ágoston Zita, Csapi Loréna
és Tóth Viktória, talajon 2. Tóth Viktória
Köszönjük Minden támogatónknak, hogy
hozzájárult a XXVII. Forray Tornaverseny sikeréhez!
Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti
Együttműködési Alap
Forray Máté Általános Iskola és AMI munkatársai és tanulói
Szegvári Tornász Szülők Munkaközössége
Szegvári Diáksport Egyesület
Agora Zöldségbolt – Tóthné Ilona
Ász Söröző – Varró Gábor
Bihari Nándor
Bottyán András e.v.
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
Érdi Zöldséges

Fuszulyka Nyugdíjas Klub
Fúvó János e.v.
Goods Market dolgozói
Gajda Zsolt és családja
Gila Ferenc és családja
Gráfik Péter és családja
Gravo-Mix, Príma Nyomda
Gyömbér Ferencné
Homlokné Gráfik Tímea és családja
Horváth Cipó Kft.
Horváth János
Hunor Coop Zrt.
Instant Coﬀee Concept Kft.
Intersnack Magyarország Kft. – CHIO
Jordán Nóra
Kehely Söröző – Tóth József
Kerekes Mátyás
Levendula Gyógynövénybolt és Reformház
Lila Akác Gyógyszertár
Szegvári Kisbolt – Dobainé Kovács Mária
Korona Söröző – Lekrinczkiné Tóth Erzsébet
Kurca-parti Óvoda Szegvár
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportja
Magyar Attila
Magyar Imre
Magyar Nóra
Metalcom Zrt.
Mini Söröző – Béres Ferenc
Mini Virágbolt – Kukovecz Márta
Poli-Farbe Kft.
Príma Nyomda Printernet
R & G 2000 Kft. – Gojdárné Rácz Erika
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvári Polgárőr Egyesület
Szucsán Angéla és családja
Ternai Kft.
Tóth Lászlóné
Veritas-Agro Kft.
Vígh Györgyi és családja
Vörös Rózsa Cukrászda – Farkasné Szabó Elvira
Western Söröző – Gindáné Dancsó Melinda
Pólyáné Téli Éva

2017. április

A Szuperligában játszó
szegvári tekecsapat
eredményei
18. forduló
Vasasszonyfa (3108) – Szegvár (3237) 1 – 7
Pontszerzők: Rácz Róbert, Puskás Bence, Rácz József, Vigh
Ferenc, Ács Tamás

15. oldal

Torna Diákolimpia
Országos Elődöntő
Szegeden az Arany János Általános Iskolában rendezték meg a
Torna Diákolimpia Országos Elődöntőjét, melyen Csongrád megye mellett Hajdú-Bihar, Baranya, Bács-Kiskun és Békés megye
legjobb tornacsapatai vettek részt. Köztük voltak a szegvári fiúk
is, akik betegség miatt nem teljes létszámmal tudtak részt venni.
Az előző heti Forray Torna óta sokat gyakoroltak, ez látszott a
bemutatott gyakorlataikon.

Ifjúságiak:
Vasasszonyfa (923) – Szegvár (988) 1 – 3
Pontszerző: Bereczki Zsolt
19. forduló
Szegvár (3229) – FTC (3166) 5 – 3
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, Ács Tamás
Ifjúságiak:
Szegvár (925) – FTC (1033) 0 – 4

II. korcsoport
10. hely Szegvár Forray (Szabó Kevin, Mihály Martin, Horváth
Kristóf, Kiss Bálint Balázs)
IV. korcsoport
7. hely Szegvár, Forray (Hegedűs Imre, Ajtai Róbert, Varga János, Gila Ferenc)
Pólyáné Téli Éva

Megyei III. Osztályú Bajnoki
labdarúgó mérkőzések
20. forduló
Győr (3502) – Szegvár (3438) 6 – 2
Pontszerzők: Szabó Gábor, Ács Tamás
Ifjúságiak:
Győr (1117) – Szegvár (981) 4 – 0
További mérkőzések:
Szegvári - Szolnoki MÁV SE
2017.04. 08 Szombat 14:00
Répcelak – Szegvár
2017. 04. 29. Szombat 14:00

2017. április 16. (vasárnap) 16.30: FC Szegvár – Pitvaros KSK
2017. április 30. (vasárnap) 17.00: FC Szegvár – Szegedi VSE II.
Helyszín: Szegvári Sportpálya
Hajrá Szegvár!
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