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Diákmunka:  
milyen szabályokkal 
kell tisztában lenni?
Forrás: Adózóna

Főszabályként munkaviszonyt munkavál-
lalóként az létesíthet, aki tizenhatodik élet-
évét betöltötte. Ettől eltérően munkaviszonyt 
létesíthet a tizenötödik életévét betöltött, 
általános iskolában, szakiskolában, közép-
iskolában nappali rendszerű képzés kereté-
ben tanulmányokat folytató tanuló az iskolai 
szünet alatt, amihez törvényes képviselőjé-
nek hozzájárulása is szükséges.

Amennyiben a tizennyolcadik életévét 
még be nem töltött személy nem munka-
viszony, hanem munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony keretében végez munkát 
(pl. megbízás), a jogviszony létesítésére az 
előzőekben említett szabályokat, valamint 
a fiatal munkavállalók alkalmazására vo-

Folytatás a 2. oldalon
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak a rokonoknak, ismerősök-
nek, szomszédoknak, közeli és távoli 
hozzátartozóknak, akik felejthetetlen 

szerettünk

Özv. MÉSZÁROS SÁNDORNÉ
NÉMETH MARGIT

temetésén megjelentek, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet 
mondunk a háziorvos lelkiismeretes 

munkájáért, az óvoda összes dolgozójá-
nak a részvételért. 

Gyászoló család

Megemlékezés
„Tiéd a csönd és a nyugalom,
Miénk a könny és a fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk drága szerettünk

KOSZTOLÁNYI MIHÁLY
halálának egy éves évfordulóján.

Édesanyád, öcséd: Tibor,
fiad: Endre, feleséged: Ibolya

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

BÓNUS ISTVÁNRA
születésének 75.

halálának 15. évfordulóján.

Felesége és családja

Megemlékezés
 

„Valaki végleg elmehet,
őrizd meg emlékét és el ne feledd,

így majd veled lesz mindig, 
lelke szabadon száll,

vár a túlsó parton, hol nincsen határ.”

Örök gyásszal a lelkünkben
emlékezünk szeretteinkre

LUKÁCS ISTVÁNRA
és édesanyjára

LUKÁCS ISTVÁNNÉ
VÍGH PIROSKÁRA
haláluk 2. évfordulóján.

 
Szerettei

Szegvár a sajtóban
Négy település kiválna a kistérségből: 4 

község akarja elhagyni a szentesi kistérséget / 
Králik Emese. – Délvilág. - 2011. június 8. 1. 
és 4. o.

Szegvár is keresi az előnyösebb társulási for-
mákat.

Egy hétre a kultúráé a kastély : Szegvár. – 
Délvilág. – 2011. június 18. 9. o.

A VIII: Kulturális Hét programja

Körkép : Szegvár / Délvilág. – 2011. június 
24. 4. o.

A Kulturális Hét záró rendezvényének prog-
ramja

Gépészmérnöknek készült, tanító lett / Ko-
rom András. – Délvilág. – 2011. június 28. 6. o.

Orosz Imréné Kirschner Erzsébet, szegvári 
származású tanítónő, a csanyteleki iskola tan-
évzáró ünnepén gyémántdiplomát kapott.

Kitüntetett polgárőr
A Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek 

Szövetsége április 2-án Szegeden, a megyeháza 
épületében megtartotta küldött közgyűlését..  

A jó munka elismeréseként  több polgárőr 
részesült jutalomban. 

Köztük Tóth Pált Szegvárról a Csongrád 
Megyei Közgyűlés a közrend és a közbiztonság 
érdekében végzett munkájáért elismerésben ré-
szesítette:

Gratulálunk az elismeréshez, további jó 
munkát kívánunk a község lakossága érdeké-
ben.

A szerkesztőség 

Az 1. oldal folytatása

natkozó rendelkezéseket megfelelően alkal-
mazni kell. 

Persze gyakran találkozhatunk (pl. reklá-
mokban) akár kisgyermekekkel is. Ez azért 
lehetséges, mert tanköteles fiatal munkavál-
laló a gyámhatóság engedélye alapján, a kü-
lön jogszabályban meghatározott művészeti, 
sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében foglalkoztatható. 

A munkaviszony szempontjából fiatal 
munkavállaló az, aki tizennyolcadik életév-
ét még nem töltötte be. Alkalmazása esetén 
több korlátozást is figyelembe kell venni. Így 
például: 

• munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, il-
letve heti negyven óra lehet, 

• esetében egy hétnél hosszabb munka-
időkeret nem alkalmazható. A munkaidő 
megállapításánál a több munkáltató részére 
történő munkavégzés munkaidejét össze kell 
számítani, 

A teljes cikket elolvashatja az adozona.hu 
oldalán.

Családi események
(Összeállította:  

Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születés: nem volt

Házasságkötés: nem volt

Haláleset:
Beregszászi Pálma Kontra u. 52. (83 éves), 
Otáva Györgyné Kuveczki Rózsa Táncsics M. 
u. 46. (75 éves), Bánfi János József Kossuth u. 
18. (68 éves), Nyemcsók János Rákóczi u. 15. 
(64 éves)

VÍZDÍJ FIZETÉS
2011. július hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS
2011. július hó

A Vízmű telephelyén

2011. július 11. (hétfő) 8.00– 12.00
2011. július 12. (kedd) 8.00 – 12.00 és
  13.00 – 15.30
2011. július 13. (szerda) 8.00 – 12.00
2011. július 14. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2011. július 15. (péntek) 8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető 
és Szolgáltató Nonprofit Kft. telephe-
lyén (Régi Iskola)

2011. július 18. (hétfő) 8.00 – 12.00
2011. július 19. (kedd) 8.00– 12.00 és
 13.00 – 15.30
2011. július 20. (szerda) 8.00– 12.00
2011. július 21. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2011. július 22. (péntek) 8.00 – 12.00
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LÉTREJÖTT A KAPCSOLAT PARAJDDAL
Kedves vendégeket fogadott Szegvár jú-

niusban. Erdélyből, Parajd  községből ér-
kezett küldöttség,  gyermekek és felnőttek, 
Bokor Sándor polgármester vezetésével. A 
polgármester úr nagyon barátságos, szívesen 
beszélgetett, olyan igazi székely embernek 
ismertük meg.

- Kedves polgármester úr, hogy érzik ma-
gukat Szegváron?

- Köszönöm kérdését, nagyon jól! Igen 
barátságosak, kedvesek, szeretetre méltók a 
szegvári emberek! A vendégszeretet példa-
mutató, utánozhatatlan. Igazán otthon érez-
zük magunkat.

- Örömmel vettük tudomásul, aláírásukkal 
rögzítették a Szegvár – Parajd  kapcsolatáról 
szóló szerződést. 

- Minden kapcsolat annyit ér, amennyi 
tartalommal meg lehet tölteni. Ezért annak 
érdekében, hogy tartalmas és hatékony is 
legyen, az emberi kapcsolatokon, intézmé-
nyek közötti kapcsolatokon túl gazdasági 
tartalommal is meg kell tölteni. Ilyen ér-
telemben már sokat beszélgettünk Gémes 
László polgármester kollegámmal. A Leader 
programban való részvéthez sok útmuta-
tást, felvilágosítást kaptam, ugyanis ebben 
a programban jóval előrébb van Magyaror-
szág. Csakúgy, mint a vidékfejlesztési prog-
ramban, valamint a községfejlesztés külön-
böző területein is túl van Szegvár, ezért a 
gyakorlati, hasznos útmutatásokat szívesen 
fogadtam. Sok egyéb olyan dologról beszél-
gettünk, amikben kicserélhettük egymás 
ismereteit, tapasztalatait és azokat a gyakor-
latba átültethetjük  és a felmerülő, adódó le-
hetőségek szerint az illető települések lakói-
nak, népének hasznára fordíthassuk.

Akkor teljesedik ki egy kapcsolat, ha a 
baráti kézfogásokon túl az előbb említett 
tartalommal, például a tapasztalat átadással 
töltjük fel. Természetesen nem csak a köz-
ségvezetés szintjén történhet a tapasztalat 
átadás. Ha vannak igazi emberi indíttatások, 
akkor hamar  létre jöhet egy kapcsolat. Mi 

hegyvidékiek megtaláltuk egymást a Tisza 
melléki alföldiekkel.

- Valójában ...
-... Parajd a Görgényi és a Kelemen hava-

sokban a Hargita hegység lábánál található. 
Van egy világhírű adottsága a település-
nek, ez a hegy gyomrába mélyen  benyúló 
sóbánya. Ebben a sóbányában hozták létre 
a sóbányai gyógyturizmust a légúti beteg-
ségekben szenvedők részére. Parajd három 
településből áll, lakóinak száma 7000 fő. 
Nyáron 15-20 ezer ember is tartózkodik a 
helységben. Évente  meghaladja a 400 ezer 
főt a hozzánk látogató turisták száma. Ez 
nagy kihívás de nagy felelősség is egyben. 
A lakosság jelentős része erre rendezkedett 
be. Több száz magánpanzió, vendéglátóhely, 
szálláshely áll a vendégek rendelkezésére.

- Gondolom, ennek a gyógyturizmusnak a 
hozadékából az önkormányzatuk is részesül.

- A sóbánya által működtetett bányaturiz-
mus, vagyis a gyógyturizmus hozadéka az 
állam kasszájába folyik be. Csak a turiszti-
kai bevételekből részesül a település, ebből 
tudunk fejleszteni, helyzetet teremteni és 
tudtunk pályázni. Nyertünk 4 millió eurót, 
melyből egy wellnesz-központot  hoztunk 
létre az 1100 m mélyre fúrt termálkút se-
gítségével. Ez nagyban hozzá fog járulni a 
község turisztikai potenciáljának a fejleszté-
séhez. 

- Én magam azért is örülök ennek a kapcso-
latnak, mert ezzel lehetőséget nyer iskolánk a 
kormány által meghatározott feladat teljesí-
téséhez, vagyis ahhoz, hogy minden magyar 

iskolás jusson el a határunkon kívül élő ma-
gyar testvéreink lakóhelyére és ismerje meg 
életüket, létesítsenek kapcsolatot velük.

- Én is örvendek a létrejött kapcsolatnak, 
fontos, hogy megismerjük egymást a nemzet 
különböző részein, határainkon innen és túl. 
Ismerjük meg egymást, tekintsünk bele egy-
más életébe. Én olyan beállítódású nemzeti 
érzelmű vagyok, aki azt szeretném, hogy az 
elmúlt időszak hibáit kiküszöbölnénk, talál-
juk meg önmagunkat végre, hiszen így ma-
radhatunk meg a jövőnek, mint nemzet. 

Köszönöm a beszélgetést.

Kovács Lajos István

Parajd község ajándéka Szegvár községnek
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok

A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. A délután rendelés, nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig             Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig       Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Szabadság miatt június 27 – július 08-ig, illetve júli-
us 25 – augusztus 5-ig helyettesítő rendelés van.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig            Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Szabadság miatt július 4 – július 27-ig helyettesí-
tő rendelés van.
A helyettesítő orvosok nevét az orvosi rendelő-
nél hirdetményben olvashatják.
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 órá-
ig 
Július 4 – 8. Dr. Hégető Sára
Július 11 – 15. Dr. Rosztóczy Levente
Július 18 – 22. Dr. Rosztóczy Levente
Július 25 – 27. Dr. Hégető Sára
Július 28 .29. Dr. Ország Erzsébet
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 
ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 
A MENTŐÁLLOMÁSON,
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 segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszá-
mon hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszél-
getés 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, 
ünnepnapokon: 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. Sipka Dénes 
telefonszáma: 364 -902
A fogászati rendelés 2010. januártól bejelentke-
zés alapján, időpont egyeztetéssel történik. Be-
jelentkezés személyesen a rendelőben, vagy a 
63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési idő 
alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
július 4 – 8. 14 – 18
július 11 – 15. 8 – 12
július 18 – 22. 14 – 18
július 25. – 29. 8 – 12
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30 – 
9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12 – 13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9 – 10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30 – 10.30 óra
Védőnői fogadóóra: minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni.
Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz 
kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
ÚJ
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
júl. 2.-3.  dr. Lehoczky János (30/9453-764)
júl. 9.-10.  dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
júl. 16.-17.  dr. Kun Sz. István (30/5688-998)
júl. 23.-24.  dr. Lehoczky János (30/9453-764)
júl. 30.-31.  dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
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 óráig
Csütörtök  8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása hétfőtől - péntekig 8-16 
óráig
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma: 410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
 06-30/624-57-82 Bugyi Imre
 06-30/408-40-16 Horváth István
 06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
("segély" kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgár-
őr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás:
06-30/758-5399
DÉMÁSZ hibabejelentés 06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
 06-80-440-141
 06-80-820-141
A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda  13 – 17 óráig
csütörtök  13 – 17 óráig
péntek 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd zárva
szerdától – péntekig 9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.
Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 telefon-
számán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap 6.30 – 14.00 óráig

Gazdabolt ajánlata
ELO diszperzit 14 l 2390 Ft

Mikromész 5 – 10 – 20 kg-
os kiszerelésben előkészített 
szűrt mész

Platinum 1 rétegű falfesték

Polisztirol álmennyezet – 18 
fajtából rendelésre választhat

Stukkók, rozetták díszítéshez

Bordűr széles választékban

Biobrikett akció: egész raklap  
(10 q) esetén 5500 Ft helyett 
4500 Ft július 31-ig.

Gazdabolt
Szegvár, Szabadság tér 4.
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Pünkösdi néptánc gála
Az Alapfokú Művészeti Iskola ismét 

megrendezte június 4-én a pünkösdi gá-
laműsorát. Az estén részt vettek a szülők, 
nagyszülők és a meghívott vendégek.  Tisz-
teld a múltat és éltesd tovább!”- ez volt az 
est jelmondata és üzenete.

Saját műveltségünk, szellemi örökségünk 
őrzésével nemcsak önmagunkat, hanem 
egymást, az egész emberiséget gazdagítjuk.

A társadalom jövője, minősége a legfia-
talabb korosztály oktatásán múlik. Amilyen 
példával szolgálunk nekik, olyanná válnak, 
s azt továbbgondolva példaként adják to-
vább utódaiknak. Így tett az egyszerű pa-
rasztember is. Feleslegesen nem gondolko-
dott, csak tette a dolgát. Ha tanulnia kellett, 
okult tapasztalataiból, ha dolgoznia kellett, 
dolgozott, ha tudását kellett továbbadnia, 
továbbadta. A nemzeti identitás, a haza-
szeretet a legtermékenyebben a kultúra ér-
tékeiben élhetők meg. Saját műveltségünk, 
szellemi örökségünk őrzésével nemcsak 
önmagunkat, hanem egymást, az egész em-
beriséget gazdagítjuk.

Szegváron több mint 40 éve folyamatosan 
működik szervezett néptánc oktatás. Az el-
telt évek virágzó néptáncos életet varázsol-
tak falunkba.

A Dobbantó néptánc együttes a magyar 
népi kultúra megőrzéséért, népszerűsítésé-
ért nagyon sokat tett és tesz ma is. Széles 
repertoárja felöleli a magyar lakta vidékek 
táncait, koreográfiáit. 

Az együttes rendszeresen fellép országos 
és nemzetközi folklór fesztiválon, különbö-
ző kulturális rendezvényeken. 

Számos külföldi szereplést tud maga 
mögött. Fellépett több alkalommal Er-
délyben, Lengyelországban, Szerbiában, 
Németországban, Hollandiában, Portu-
gáliában, a Krím félszigeten, Jaltában, 
Szardínia szigetén, Törökországban, Bul-
gáriában. A nyáron ismét nemzetközi fesz-
tiválra kapott meghívást az együttes. A tö-
rökországi Iznikben (régi nevén Níceában) 
Euro-Ázsiai folklórfesztiválon tíz nemzet 
táncosai mellett fogják hazánkat, Magyar-
országot és Szegvárt képviselni az együt-
tes tagjai.

2011-ben az együttes gyermek korosztá-
lyú csoportjai kiváló eredményeket értek el. 
A szegedi Százszorszép gyermek és ifjúsá-
gi fesztiválon az együttes elnyerte immár 
második alkalommal a „Csongrád megye 
legjobb együttese” vándordíjat.  Magyar 
Imre néptánc oktató ez év januárjában a 
Corinthia Hotel Budapest dísztermében 
megrendezésre kerülő XV. Magyar Kultúra 
Napja Gálán a „ Kultúra lovagja” kitünte-
tést  vehette át. Szívből gratulálunk e cím 
elnyeréséhez. 

A tavasz folyamán önálló rendezvényt 
szervezett az együttes a Művelődési Ház 
és az ifjúsági Civil Kerekasztal közremű-
ködésével, hagyomány-teremtő jelleggel: a 
„Járd ki lábam, járd ki most…” kistérségi 
szóló néptánc és népdaléneklési versenyt. A 
versenyre 85 fő jelentkezett. Gyermekeink 
különböző korosztályokban szereztek díja-
kat. Ők a következők voltak: Ágoston Zi-
ta-Lukács Lili, Gila Dalma -Tulipán Petra, 
Csurka Anett -Takács Kata – ők ugróst tán-
coltak; Fejős Kata -Szűcs Gergő, Vígh Ildi-
kó -Berkecz Miklós – Zoboralji verbunkot 
és csárdást táncoltak; Hegedűs Imre dunán-
túli táncot adott elő, Gémes Gergő és Szűcs 
Máté – széki sűrű tempót táncolt; Kovács 
Ágnes – Gila Tibor, Csurka Adrienn -Pölös 
Petra – cigándi csárdást; Abonyi Kitti -Pus-
kás Viktória kalocsai marsot, Kovács Béla 
nagydobosi pásztorbotolót; Kovács Márta – 

Lukács Sándor rimóci lassú és friss csárdást 
táncolt.

Az együttes munkáját évről évre sokan 
támogatják! 

Köszönik a támogatást:
- Gémes László polgármesternek
- a Képviselő- testületnek
- a Művelődési ház dolgozóinak
- a Forray Máté Általános Iskola, a Kurca-

parti Óvoda
- Hunor Coop Szentes
- Szentesi utcai Kisbolt
- Deák Andor és felesége
- Liliom virágüzlet
- MGSZ - Szegvár
- Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
- a szülők és azon magánszemélyek támo-

gatását, akik adójuk 1 %-át az együttes-
nek ajánlották fel.

Az ősz folyamán szerveződött egy igazi 
felnőtt csoport is, melynek tagjai a jelenlegi 
és korábbi táncos szülők ill.  szép számmal 
vannak a tánchoz eddig semmilyen módon 
nem       kötődő tagok is, akik heti rendsze-
rességgel tanulják ill. újratanulják a magyar 
néptáncot. A csoport nyitott,- így újabb ta-
gokat is szívesen várnak! A Lakodalomban 
Zoboralján c. koreográfiával nagy sikert 
arattak a Szötyke névre hallgató csoport 
tagjai.

A gálaműsor végén okleveleket és ajándé-
kokat vehettek át a néptáncosok, valamint 
emlékplakettet kaptak a 15 éves munkáju-
kért Kószó Ádám, Szarvas Ferenc, Vígh 
Dániel, Vígh Róbert és Rozgonyi Ádám 
táncosok.

A felkészítő nevelők, Magyar Imre és 
Magyar Imréné minden gyermektől virá-
got vehetett át. Nagyon színvonalas néptánc 
gálán vettünk részt. Kívánunk minden nép-
táncos gyermeknek és a táncoktatóknak jó 
vakációt, pihenést, feltöltődést, és a török-
országi fesztiválon kiváló szereplést.

Lukács Istvánné
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ÉLŐ ARÁNYOK 
FÖLDÜNKÖN

Ha össze tudnánk zsugorítani a Föld né-
pességét egy pontosan 100 lelket számláló 
falura, és az emberi fajon belül megtalál-
ható arányok változatlanok maradnának, 
akkor valami hasonlót kapnánk:
Ebben a faluban élne:
57 ázsiai
21 európai
8 afrikai
és 14 ember a nyugati féltekéről (annak 
északi és déli részéről egyaránt)

52 ember lenne nő
48 lenne férfi

70 lenne színes-bőrű
30 lenne fehérbőrű

70 lenne nem-keresztény
30 lenne keresztény

89 lenne heteroszexuális
11 lenne homoszexuális

6 ember birtokolná az egész Föld gazdag-
ságának 59%-át,
mind a 6 az Egyesült Államokból szár-
mazna!

80 élne elégtelen lakáskörülmények között
70 nem tudna olvasni
50 lenne alultáplált

1 lenne majdnem halott; 1 lenne majdnem 
megszületett
1 (igen csak 1) rendelkezne felsőfokú vég-
zettséggel
1 rendelkezne számítógéppel

Amikor ilyen összepréselt nézőpontból 
tekintünk világunkra, kiáltóan feltűnővé 
válik, hogy mekkora szükség van elfoga-
dásra, megértésre és oktatásra.

A következőkön is el lehet töprengeni...

Ha ma reggel inkább egészségesen, mint 
betegen ébredtél fel...
akkor áldottabb helyzetben vagy, mint 
azok a milliók, akik nem fogják túlélni ezt 
a hetet.

Ha még sosem élted át a háború veszélyét, 
a fogságba vetettség magányát, a kínzás 
gyötrelmeit vagy az éhezésszenvedését .. 
...

akkor 500 millió embernél jobb a helyze-
ted.

Ha részt vehetsz egy egyházi összejövete-
len a zaklatás,
letartóztatás, kínzás vagy halál félelme 
nélkül .
... akkor áldottabb helyzetben vagy, mint 
hárommilliárd ember ezen a
világon.

Ha van ennivalód a hűtőben, ruha a tes-
teden, tető a fejed fölött, és egy hely, ahol 
nyugovóra hajthatod a fejed ... 
akkor gazdagabb vagy, mint a világ népes-
ségének 75%- a.

Ha van pénzed a bankban, a tárcádban, és 
aprópénzed valahol egy edénykében ...
.. akkor a világ gazdagjainak felső 8%-ába 
tartozol.

Ha a szüleid még élnek és házasok...
.. akkor nagyon ritka példány vagy, még az 
Egyesült Államokban és Kanadában is.

A közmondás azt tartja: Ki mint veti ágyát, 
úgy alussza álmát.

Dolgozz úgy, mintha nem lenne szükséged 
a pénzre!
Szeress úgy, mintha sosem bántottak vol-
na meg!
Táncolj úgy, mintha senki sem figyelne!
Énekelj úgy, mintha senki sem fülelne!
Élj úgy, mintha a Mennyország a Földön 
lenne!
Nemzeti Barátság Hét van.

Boldog Barátság Hetet Mindenkinek!

A zsírsavak omega 
számai

A zsírsavak kapcsán gyakran talál-
kozunk az omega számokkal, de hogy 
mit is jelentenek ezek a számok, most 
kiderül.

A zsírsavakat kémiai szerkezetük sze-
rint nevezték el, ami alapján ismerünk 
omega-3, omega-6, omega-7, omega-9, 
omega-11 zsírsavakat is. Megkönnyíti az 
értelmezést, ha tudjuk, hogy az omega jel-
zés a zsírsav egyik végét, az utána követ-
kező szám pedig az ehhez legközelebb eső 

kettős kötés helyét azonosítja (azaz, hogy 
a kettős kötés hányadik szénatomon van.)

A táplálkozástani kutatások eredményei 
alapján ma már tudjuk, hogy a zsírsavak, 
és azok glicerinmolekulán való elhelyez-
kedése lényeges egészségünk szempont-
jából. Az omega-9 egyszeresen telítetlen 
zsírsavak csökkenthetik a vér káros LDL-
koleszterin, valamint triglicerid-szintjét, 
közvetlenül gátolhatják az érelmeszesedés 
kialakulását, ezért a kedvező élettani hatá-
sú zsíralkotókhoz tartoznak.

Épp úgy, ahogyan a növényi olajok-
ban nagyobb mennyiségben megtalál-
ható többszörösen telítetlen omega-3 és 
omega-6 zsírsavak, amelyekből az európai 
lakosság gyakran a szükségesnél keve-
sebbet fogyaszt, holott ezeknek kitünte-
tett táplálkozástani jelentőségük van. Az 
omega-3 és omega-6 zsírsavak fontos ösz-
szetevői a sejtmembránnak, szükségesek a 
növekedéshez, fejődéshez és felépüléshez. 
Az omega-3 zsírsavakról emellett tud-
juk, hogy gátolhatják a vérrögképződést, 
gyulladás-gátló hatásuk van és lehetséges, 
hogy szerepet játszanak bizonyos betegsé-
gek – pl. szívbetegség, cukorbetegség, rá-
kos megbetegedések – megelőzésében is.

Az emberi szervezet képes az összes 
számára szükséges zsírsav előállítására, 
kivéve a linolsavat (omega-6) és az alfa-
linolénsavat (omega-3), amelyeket ezért 
esszenciális zsírsavaknak nevezzük. Mi-
vel ezeket a zsírsavakat testünk nem tudja 
felépíteni, ezért a táplálék révén szükséges 
biztosítani belőlük a kellő mennyiséget. 
Az omega-3 zsírsavak között van két külö-
nösen jelentős, az eikozapentaénsav (EPA) 
és dokozahexaénsav (DHA), amelyek 
megfelelő bevitele a rendszeres, elsősor-
ban tengeri halfogyasztással biztosítható.

Azok számára, akik nem szeretik a halat, 
de a halolaj egészségvédő hatásáról nem 
szeretnének lemondani, javasolt a repce-, 
a szója-, a dió-, és a lenmagolaj nagyobb 
arányú fogyasztása. Ezek a növényi olajok 
ugyanis az alfa-linolénsav kimondottan jó 
forrásának számítanak, amelyből az em-
beri szervezet – ideális arányú zsírsavbe-
vitel mellett – képes előállítani EPA-t.
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V. Tófesztivál
2011. július 16. szombat

Helyszín: Szegvár, Kórógy–tó, 
Szabadidőpark

10:00-12:00 Főzőverseny (halászlé, 
paprikás krumpli, tarhonyás krumpli, 
stb.) nevezni lehet: személyesen a Pol-
gármesteri Kabinetben, vagy a 63/364-
800-as telefonszám 26-os mellékén 2011. 
július 13-ig.Tűzifát és bográcshelyet biz-
tosítunk. Az alapanyagot a versenyzőnek 
kell biztosítania.

12:00  Ebéd
13:00  Főzőverseny eredményhirdetés
15:00  Jet ski bemutató
16:00  Kutyás bemutató
17:00  Kelet lányai hastánc bemutató 
17.40  Kurca-Parti óvodások műsora
18:00  Vígh Márk énekel
18:30  Vízibicikli verseny
19:00  Lengőteke bajnokság
19:30  Virslievő verseny
20:00  Sörivó verseny
20:30  Gazsó-Szűcs duó koncertje
23:00-tól Retro Disco – Hortobágyi 

Gyulával

Egész nap: ugráló vár, motor szimu-
látor, paintball, kézműves utca (népi 
mesterségek elsajátítása, agyagozás, 
fafaragás, nemezelés, batikolás - fehér 
pamut pólót hozzanak), kirakodó vásár, 
egészségügyi sátor (vércukorszint mérés, 
vérnyomásmérés, tanácsadás) várja az ér-
deklődőket.

A versenyekkel és a rendezvénnyel 
kapcsolatos információkért keressék a 
Polgármesteri Kabinetet személyesen, 
vagy a 63/364-800-os telefonszám 26-os 
mellékén, illetve a kabinet2@szegvar.hu 
elérhetőségeken.

Bába Eszter
szervező

Kevesebben gyűjtik 
szelektíven a  

hulladékot, mint  
ahányan mondják

 Forrás: www.greenfo.hu
Tízből nyolc újrahasznosítható italoskarton 

- tejes- és gyümölcsleves doboz - még min-
dig a hulladéktelepeken végzi Magyarorszá-
gon, mert az emberek 57 százaléka szerint 
nincs a közelében elegendő szelektív gyűj-
tősziget, 20 százalék pedig körülményesnek 

tartja a hulladékok otthoni különválogatását.
Egy hétfőn ismertetett felmérésből kide-

rült, hogy a magyar lakosság 67 százaléka 
gyűjti - állítása szerint - szelektíven a cso-
magolási hulladékokat, 43 százalék pedig 
a hulladékká vált italos kartondobozokat is 
külön válogatja. Ezzel szemben a tejek és 
gyümölcslevek csomagolására szolgáló ita-
los kartondobozok szelektív gyűjtését szor-
galmazó IKSZ adatai szerint az elmúlt évben 
forgalomba került dobozoknak mindössze 
17,7 százaléka került visszagyűjtésre és újra-
hasznosításra. Ez alapján a magyar lakosság 
mindössze egytizede gyűjtötte szelektíven 
ezt a csomagolást, miközben csaknem min-
den második lakos állítja magáról, hogy kü-
lönválogatja ezt a hulladékot. 

Az IKSZ és a Stop.hu internetes portál 
2011 áprilisában és májusában végzett közös 
online felmérést 1400 fő megkérdezésével 
annak érdekében, hogy felmérje a magyar 
lakosság szelektív hulladékgyűjtési szoká-
sait, ezen belül is az italos kartondobozok 
szelektív gyűjtésére vonatkozó szokásokat. 
A felmérés szerint a válaszadók 49 száza-
léka gyűjti szelektíven a hulladékot azért, 
mert így hozzájárul a különböző anyagok 
újrahasznosításához, 31 százalék azért, mert 
így nem szennyezi környezetét, 12 százalék 
azért, mert így csökkenti ökolábnyomát, 7 
százalék pedig azért, hogy ezzel segítse a 
nyersanyagokkal való takarékoskodást. Az 
összegyűjtött és hasznosított anyagok meny-
nyisége azonban nem igazolja ezeket a vála-
szokat - állapítja meg a téma kommunikáció-
jával megbízott cég közleménye.

Szalmabálákkal  
szigetelik a házakat 

Bécsben
Forrás: www.greenfo.hu
Hivatalosan is bejegyzett szigetelőanyag 

lett a szalmabála Ausztriában. A préselt 
S-HOUSE-bálákat a Bécsi Egyetem fejlesz-
tette piacképes termékké.

A gabonaszalmából készülő szögletes szi-
getelőanyag-elemeket közvetlenül a földe-
ken állítják elő, különböző méretekben. A 
szalmabálák egyaránt felhasználhatók fal, 
födém és teljes tető szigetelésére. Egy szal-
mabálával szigetelt házzal 20 tonna szén-di-
oxidtól lehet megkímélni a környezetet. 

Mivel a préselt szalma a közhiedelemmel 
ellentétben rosszul ég, az új szigetelőanyag 
nem jelent fokozott veszélyt, és külön építési 
engedély sem kell a felhasználásához. Sőt, 
ökológiailag ellenőrzött szigetelőanyagként 
még a támogatott lakásépítéseknél is elfo-
gadják. 

Az Osztrák Infrastruktúraminisztérium 
által finanszírozott „A jövő háza” című prog-
ram keretében finanszírozott projekt célja az 
volt, hogy az eddigi kutatási eredményeket 
alapul véve továbbfejlesszék a szalma mint 
építőanyag felhasználását. 

A Bécsi Egyetemen működő Alkalmazott 
Technológia Csoport (GrAT) által jegyzett 
S-HOUSE-bálák nemcsak 100%-ig környe-
zetbarát szigetelőanyagok, hanem jelentősen 
csökkenthetik az építőipar magas alapanyag- 
és energiaigényét is. 

A speciális szalmabálákat egyelőre a 
GrAT-on keresztül, előjegyzés alapján lehet 
megrendelni, mivel az aratás korlátot szab az 
elérhető bálák mennyiségének. A szakem-
berek jelenleg azon dolgoznak, hogy egész 
évben rendelkezésre álljon a környezetbarát 
és rendkívül jó hatásfokú szigetelőanyag. Az 
érdeklődőknek szükség esetén szaktanácso-
kat is adnak. 

Könyvtári hírek
Salánki Zoltán és Tóth Klaudia a szegedi 

Somogyi-könyvtár Kedvenc hősöm alko-
tópályázatán 3. helyezést értek el, könyv-
jutalomban részesültek.

Gratulálunk a szép rajzaikkal elért ered-
ményükhöz. 

A rajzok kiválogatásában és a rajzok 
mellé a gyerekek által megfogalmazott 
rövid ismertetések elkészítésében segítsé-
günkre volt Jeneiné Lucz Mária tanárnő.

Gila Dávid 3. osztályos tanuló a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Mesedoboz 
című, háromfordulós játékán országos 3. 
helyezettként ajándékkönyvet nyert-. 

Gratulálunk kitartásához, pontos, helyes 
megfejtéseihez.

A nyári szünetben minden kedden 
9 – 12 óráig várjuk gyöngyfűzésre, 
kézműveskedésre a gyerekeket.

Júliusban 5-én, 12-én, 19-én és 26-án 
lesznek foglalkozásaink.

Várunk benneteket, alkossunk együtt 
szép figurákat, ékszereket.

Könyvtárosok
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MEGÚJULVA  
MEGÚJÍTANI II.

Folytatván a múlt havi beszámolót a szegvári 
Római Katolikus templom rekonstrukciójáról: 
örömmel írhatom, hogy már látszik milyen lesz 
a színe, és hogyan fénylik a teteje.

Vagyis sokak tetszésére elkészült a torony 
festése, és a templom tetőszerkezetének több 
mint a fele. Az új pala szép halványszürke, a 
bádog mindenütt új, és megújult a huszárto-
rony is. Az ablakkeretek is elkészültek a tor-
nyon, szépen be is vannak festve. A torony 
sárga színe sokak elismerésére, szép világos, 
és kiemelkedik a nagyfák zöld lombjai közül. 

Természetesen van még sok munka, amit ez-
után végeznek el a mesterek. Falvakolás, simí-
tás és ezek festése még mind hátra van, de fo-
lyamatosan halad és szépül kis templomunk. A 
hibák kijavításra kerülnek a falsíkokon kívül és 
belül egyaránt, miután a szigetelők elvégezték 

munkájukat. Érdekes volt, ahogyan 10-12 cm-
es távolságban óriási fúrókkal „egérlyukakat” 
fúrtak a falba kívül és belül két-két sorban. Ez-
után befecskendezték a szigetelő anyagot, majd 
újra egyesével minden lyukat „bevakoltak” ce-
mentes anyaggal (egy nem szakember szemé-
vel látva mindezeket!). A levert régi vakolatot 

kihordták egy kupacba, majd újabb vakolás 
került a helyébe, persze kiépítve az éleket, a le-
omlott köveket. Igen nagy munka, és nagyok a 
felületek, amihez idő kell. Az itt dolgozó szak-
emberek mind jól értik a dolgukat, és bizony 

nem irigylésre méltó, ahogyan a tűző napon, a 
tetőn serénykednek, vagy a nehéz fúró-, és vé-
sőgépekkel teljes műszakban munkálkodnak. 

Hála Istennek az időjárás eddig kedvezett a 
munkálatoknak, ez a mostani esőzés kicsit vár-
hatott volna még a tető szempontjából, de bi-
zony a kertekre már nagyon kellett a csapadék.

Kedves asszonyok egyszer csak szívjósá-
gukkal meglepték az itt dolgozókat egyik szer-
da délben, és friss kaláccsal, kaflival kedves-
kedtek, a munkások nem kis meglepetésére. 
Ízlett a finomság, és vidáman mondogatták, 
hogy „mi holnap is itt dolgozunk még!”

Bérmálás és Úrnapja előtt „áldott” kezek 
munkájára ki lett takarítva, és kicsit összébb 
lett pakolva a templom addig szana-szét lévő 
bútorzata. Ez sem volt könnyű, de vidáman telt 
az idő, hiszen 4-5 férfi és ugyan annyi nő se-
rénykedett délután 2 órától este fél 5-ig, mire 
elkészült minden. Szombaton délelőtt már 
„csak” a virágozás és az oltárterítők elhelye-
zése volt hátra. 

Ezúton is megköszönjük mindenki lelemé-
nyességét és munkáját, amivel eddig segítsé-
günkre volt. Hát, ha továbbra is serénykednek, 
ügyeskednek az ide vezényelt szakemberek 
és így imáinkkal, munkáinkkal mellettük 
állunk bizonyosan elkészül a határidőre és 
megszépülve ünnepelhetjük búcsúnkat a 
Kisboldogasszony Templomunk oltáránál.

(folyt. köv.) Piti Magdolna

BÉRMÁLÁS 2011
„Romokban heverő”templomunk nagy ün-

nepségnek volt részese június 23-án, szomba-
ton este, és mindazok, akik erre az alkalomra 
eljöttek. Jó volt újra beülni a padokba, és hal-
lani az orgona hangját. Igaz mielőtt az ünnepi 
szentmise elkezdődött volna a Plébános úr be-
jelentette, hogy a Püspök úr kicsit késni fog, 
hiszen defektes lett az autója, így kölcsön ko-
csin robogott be, és 20-25 perccel később kez-
dődött a szertartás. Idén – nagyon kevesen – 8 
fiatal /3 leány, és 5 fiú/ vállalkozott arra, hogy 
felkészüljön és befogadja a Szentlélek Úristen 

ajándékát, vagyis váljon „nagykorúvá” lelkileg 
is. Más osztálytársaik úgy vélekedtek, hogy az 
nem sokat jelent, ha megbérmálkoznak. Pedig 
a Szentlélek Úristen ajándékai és gyümölcsei 
így tudnak munkálkodni a lelkekben. Olyan ez 
mintha valaki autót szeretne vezetni, de nincs 
autó!

A Püspöki homília rövid, lényeges monda-
nivalója, hogy aki Krisztust választotta jól 
döntött. Jézus Krisztus nem erőlteti magát 
senkire sem, sok lehetőséget, kegyelmet ad, és 
követheti bárki. Aki eljött és itt van az helyesen 
választott, mert elnyeri az Isten ajándékát, ke-
gyelmeit, ha kitart hűséggel.

A bérmálás szép, bensőséges aktus, mivel 
nem túl sokan voltak, így gyorsan véget is ért. 
Pár kedves, humorral megtűzdelt szava volt a 
Püspök Úrnak a szentmisét követően, röviden 
időzött a plébánián, és eltávozott, hogy útszé-
len hagyott járművét rendbe hozassa.

PM

ÚRNAPJA
Vagyis JÉZUS TESTE ÉS VÉRE ÜNNEPE:
Az Úrnapja igazából jún. 27-én, csütörtö-

kön volt. Sok helyen attól függetlenül, hogy ez 
hétköznap szépen megünneplik. Erdélyben is 
komolyan veszik ezt a hétközi ünnepet, és aki 
csak tud, ott van a szentmisén. Nálunk mivel 
munkanap ezért az egyház áthelyezte vasár-
napra.

Sajnos nagyon kevesen voltak idén még 
vasárnap is az ünnepi szentmisén, mivel elő-
ző nap és éjszaka program volt a Kastélyban. 
Akik eljöttek fáradtságot nem kímélve többen 
hajnalban már itt szorgoskodtak a sátrak építé-
sében. A férfiak „leszúrják” a tartóoszlopokat, 
összeállítják a vázakat, és 5 órától a szorgos 
asszonykezek „átvarázsolják” szebbnél szebb 
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virágokkal ezeket a hideg vasakat. A négy sátor 
a négy égtájat jelképezi és az Oltáriszentség-
ben jelenlévő Jézus Krisztus „kijön” közénk a 
világba, ezért készülnek a szép virágokkal dí-
szített helyek. Méltó megünneplése az Úrnak 
idén kicsit csorbát szenvedett. Megdöbbenve 

tapasztaltuk, hogy az autósok mit sem törődve 
a körmenetben lévő emberekkel alig akartak 
megállni, sőt az álló tömegbe belehajtottak a 
lovas kocsival, majd jöttek a lóhátasok. Ter-
mészetesen a hívők félre álltak, de igen meg-
zavarták ezzel az áhítatot. Sajnáljuk, hogy már 

semmi sem szent, és mindenki csak a magáét 
hajszolja. Pedig régen akkora tisztelettel hódol-
tak az Úr előtt, hogy ha az utcán a pap beteghez 
vitte a Szentséget megálltak, sőt le is térdeltek 
az emberek. Nagyon szép volt az is, amikor 
a gyászkocsi koporsóval ment az utcán, és a 
szemben jövők tisztelettel megálltak, főhajtás-

sal köszöntötték az elhunytat és hozzátartozóit, 
akik mögötte haladtak a temetőig el sem kerül-
ték a kocsit, vagy ha sietős volt az útjuk másik 
utcán mentek el. Manapság már ezt sem lehet 
látni. Miért halt ki minden tisztelet az embe-
rekből?...Jézus Krisztus nem tart haragot, és Ő 
megáldotta most a falunkat, minden lakóját, a 
lovasokat is, és azokat az erdélyi vendégeket is 
akik szerettek volna részt venni az egyházi ün-

nepen, de olyan komolyan betervezték idejüket 
vendéglátóik, hogy erre nem volt módjuk.

Reméljük jövőre mások is kíváncsiak lesz-
nek erre a szép körmenetre, és itt fogadják az 
áldást.

(PM)

SEGÍTENI JÓ!
A korábbi évekhez hasonlóan, ma is nyitott 

szemmel és szívvel figyeljük a körülöttünk élők 
sorsát, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk 
segíteni a bajbajutottakon. Februárban és már-
ciusban az Egyházmegyei Karitász segítségé-
vel 21 család részesült krízistámogatásban, 6 
rászoruló család kapott élelmiszer utalványt 
több mint 150.000 Ft értékben és volt, akinek 
a közüzemi számláját egyenlítették ki. A többi 
kérelmező természetbeni juttatást, mosószer és 
tészta csomagot kapott, amit mindenki nagy 
örömmel fogadott.

Június közepén, mint már sokadszorra, EU 
élelmiszersegélyt kaptunk és osztottunk a leg-
rászorultabbaknak, a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal és a Katolikus Karitász 
közreműködésével, két rászorultsági kategóri-
ában: 1/ létminimum közelében élők, önhibáju-
kon kívül létminimum közelében élők, 

(Azon személyek, családok tartoznak ebbe a 
kategóriába, amelyek esetében az egy főre jutó 
jövedelemszint a létminimumhoz közeli értéket 
jelent),

illetve 2/ kisnyugdíjasok számára. (Azon 
személyek tartoznak ebbe a kategóriába, akik 
nyugdíja és egyéb forrásból származó jövedel-
me a létminimumhoz közeli értéket jelent).

Közel 3000 kg élelmiszert, lisztet, tésztát, 
instant ételt és kekszet kapott községünkben 
171 család.

Tájékoztatásul és a félreértések elkerülése 
érdekében: az EU Élelmiszersegély program-
ban szereplők névsorát a Polgármesteri Hiva-
tallal egyeztetve küldjük be a Karitász köz-
pontba. Ha valaki úgy érzi, hogy az élelmiszer 
segélyre ő is jogosult és igazolni tudja, hogy 
a kategóriák valamelyikébe belefér, jelentkez-
zen, keressen bennünket.

Köszönjük a Jegyző asszonynak a közre-
működést, az élelmiszer Szegvárra szállítását. 
Hálásan köszönöm munkatársaimnak és min-
denkinek az áldozatos munkát.

Isten áldjon minden segítő kezet!
Szabó Judit

TISZTELT LAKOSSÁG!
A katolikus templom tatarozása pályázati 

pénzből folyamatban van. Pályázat költség-
vetése következőkre vonatkozik: villámhá-
rítóra, a tető deszkáinak és palájának cseré-
jére, bádog cseréjére és a torony festésére, 
a fal alászigetelésére, külső falfestésére. 
Belül a beázás kijavítása padozat felpúposo-
dott részeinek a kivágására és újra öntésére 
a szigeteléssel járó sérülések javítására.

E munkálattal együtt szeretnénk a temp-
lom a belső festését is, valamint a torony-
óra helyreállítását megoldani, de ezt már 
önerőből tehetjük.

Tisztelettel kérjük községünk lakosságát, 
hogy anyagi hozzájárulásukkal segítsék ezt 
a munkát elvégeztetni. A felajánlott ado-
mányt a plébánia hivatalba kérnénk elhozni 
hivatalos időben. Hétfő-péntek: 9.00 – 12.00 
és 14.00 – 16.00 óra között, de megtehetik a 
szentmisék után is a katolikus körben nyug-
ta ellenében.

Nagylelkű adományaikat ezúton is kö-
szönjük, a jó Isten fizesse vissza százszo-
rosan! Részletes felvilágosítás kérhető a 
63/364-810-es telefonon hivatali időben.

Zsadányi József plébános és az Egyházköz-
ség Képviselő testülete

LELKIGYAKORLAT A  
CSALÁDOK ÉVÉBEN

Már hagyo-
mánnyá vált 
Szegváron ez a 
nyári lelkigya-
korlat, melyet év-
ről évre Baranyi 
Zsuzsanna test-
vérünk vezet, a 
Szentlélek Úris-
ten segítségével. 
Mind három nap 
szép számmal 
vettek részt a 
testvérek. Az elő-
adó sok-sok mai életből vett példával dúsította 
az elmélkedéseket. Ki milyen ajándékot kapott 
a hallottakból, azt megbeszéltük, és ez is egy 
gazdagodást jelentett mindenkinek. Több test-
vérnek is az volt véleménye, nagyon sajnálhat-
ják azok, akik az idejükből nem szántak erre 
a lelki töltekezésre. Most néhány gondolat az 
elmélkedésekből.

„A Püspöki Kar ezt az évet a családok évé-
nek szentelte. Mi most a lelkigyakorlatunkban 
családról elmélkedünk, imádkozunk. A csa-
ládok értékeit, kincseit próbáljuk magunkban 
is tudatosítani. Az Anyaszentegyháznak az is 
kötelessége, hogy azt az életerőt is fölszítsa, 
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amit a házasság szentsége adott. Isten kegyel-
meit a szentségeken keresztül adja, A házasság 
nagy kincsét meg kell őrizni azzal, hogy a lelki 
életünket elmélyítjük. A lelki életet azért kell 
ápolni és erősíteni, mert olyan, mint a napok 
között a vasárnap, amit meg kell szentelni, és 
Isten kegyelmét magunkba szívni. Aki nem 
jól éli meg a vasárnapot, annak a hétköznapjai 
sínylik ezt meg. A lelkigyakorlatnak célja a lel-
ki élet elmélyítése. Lelkigyakorlat azt is jelenti, 
hogy nem csak átszaladunk a szavakon, hanem 
meg is rágcsáljuk!

Bölcsesség könyvében olvassuk: „Ha valaki 
az igazságot kedveli, fáradozásának gyümöl-
csei az erények; mert az igazság tanít: mérték-
letességre, okosságra, igazságosságra, erős-
ségre!” (Bölcs. 8,7) 

ERÉNY: Istentől kapott vagy szerzett kész-
ség a jó könnyed, (ehhez gyakorlás kell) követ-
kezetes, (számonkérés és előrenézés) örömteli 
végzésére (de jó, hogy csinálhatom).

Az erény tehát a jótettek készsége.
Próbálunk elmélyülni abban, mi is az a négy 

fő erény, melyeken életünk pillérei alapulnak, 
úgyis nevezik a lelkiéletben, hogy sarkalatos 
erények. Sarkalatos erények: okosság, igazsá-
gosság, mértékletesség lelki erősség.

1. OKOSSÁG: Az értelmet képessé teszi 
arra, hogy konkrét esetben ki tudja választani 
a helyes cselekvést! Az okosság tehát értelmi 
erény. Értelmemet Istentől kaptam, mire is 
használom fel? Az okosság az értelmet éberré, 
találékonnyá teszi.

Éberség: nem utólag veszem észre mit kel-
lett volna tennem. De ha így történt, akkor leg-
alább tanuljak belőle, ha elrontottam.

Találékonyság: a kilátástalan helyzetek ne 
bénítsanak le.

Az okosság az emlékezettel, az értelemmel, 
és az előrelátással uralja a teljes időmet, a múl-
tat, a jelent, és a jövőt.

Okos, aki a végső dolgok fényében teszi a 
cselekedeteit.

Ellentéte az oktalanság, esztelenség.

2. IGAZSÁGOSSÁG: Erkölcsi erény, amely 
erőssé és állhatatossá teszi az akaratot abban, 
hogy megadja Istennek, és a felebarátnak azt, 
amivel tartozik neki.

Istennek, a Teremtőnek az imádást, és a tisz-
teletet.

Felebarátnak, egyenes magatartást, tiszte-
letet, védelmet. Korunkban csak elvárásaink 
vannak, jogainkat látjuk, kötelességeinket 
nem.

Társerénye az irgalmas szeretet gyakorlása.
Az igazságosság tiszteletben tartja mások 

jogait, védelembe veszi a kicsinyeket, rendet 
teremt a társas életben. De megadja Istennek, 
ami Őt a szeretet alapján megilleti.

A felebarátnak is megadja a jóságot, irgal-
masságot, megbocsátást, tiszteletet.

Az igazságosság megköveteli a körültekin-
tést és megfontolást, a figyelem mindenre ki-
terjedését.

Ezt az erényt a kegyelemmel kaptuk, de a sze-
retet folytonos gyakorlásával fejlesztenünk kell!

3. MÉRTÉKLETESSÉG: „Ha a mérték 
tönkre ment, senki –semmi meg nem ment.” 
(MécsLászló)

Ez az erény biztosítja az akarat uralmát, az 
ösztönökfellett.

Az Úr Jézus megtanít minket mindent olyan 
mértékben és úgy használni, ahogy azt a kö-
rülmények és az élethívatásunk megkövetelik. 
Lényeges pontja, hogy én igazodom az élethí-
vatásomhoz. Összhang, arány, mérték, olyan 
gyümölcsei a Szentléleknek, amit kérni kell, de 
életre is váltani aprólékosan.

4. LELKI ERŐSSÉG: Isten erejébe és se-
gítségébe vetett hit gyümölcse. Kitartóvá teszi 
az embert a jóért való küzdelemben, és a szen-
vedés elviselésében.

Működése kétirányú: 
a./ Az elhamarkodott indulatokat, vágyakat 

fékezi.
b./ Az ösztönös emberi félelmet és gyávasá-

got legyőzi, és a lélek erőit felfokozza!
A kapott erősség segítségével cselekednünk 

kell: józanul, okosan, bátran, energikusan.
Hibáinkkal vegyük fel a harcot, számoljuk 

fel őket.”
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik részt 

vettek, akik természetbeni adományokkal se-
gítettek, és azoknak is, akik a háttér munkákat 
végezték. 

Rozgonyi Mária 

HÍREK-ESEMÉNYEK
Amint az látható, templomunk tatarozása 

folytatódik, így nyár folyamán a szentmisék 
a KATOLIKUS KÖRBEN, a szokott időpont-
ban lesznek megtartva! Mindenki megértését 
köszönjük.

A belső festést is szeretnénk elkészíttetni, arra 
a pályázati pénzből nincs fedezet. Ezúton is kér-
jük községünk lakosságát, a Szegvárról elszárma-
zottakat, akiknek fontos a mi szép templomunk, 
anyagilag járuljanak hozzá, hogy a templom bel-
seje is elkészülhessen, megújulhasson!

Nyári kézműves tábor: augusztus 2 – 3 – 4 
– 5. Napi foglalkozások 9 órakor kezdődnek 
és 15 órakor fejeződik be. Napi díj: 200 – Ft/
fő. Bárki részt vehet, kisebbtől a nagyobbakig. 
Jelentkezési határidő: július 24.

A kirándulni, nyaralni indulóknak jó pihe-
nést, kikapcsolódást kívánok!

Rozgonyi Mária 

IDŐUTAZÁS A  
SZEGVÁRI  

NAPLÓVAL… 6.rész
2011.ben 24 éves, 2012-ben 25 éves lesz 

a Szegvári Napló. Ez a majdnem negyed 
század már jelentős idő egy helyi lap 
életében. Hogy milyen időszakot élt át, 
éltünk át ez alatt a negyed század alatt, 
elárulják az írások, amik megtöltötték 
újságunkat. 

Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Eb-
ben az évben minden hónapban feleleve-
nítjük a Szegvári Napló legrégibb írása-
it, pontosabban az újság tartalmát.

A mai számunkban visszautazunk az 
időben 1990. év 16. számtól az 1990-es év 
17. 18. és az 1991. év 19. számáig. A pél-
dányok számozása a megjelenéstől kez-
dődött, az első 3 évben 2 havonta jelent 
meg a Szegvári Napló.

Ez már a 16. szám  és még mindig 10 Ft a 
példányonkénti ára!. Több írás is foglalko-
zott az őszi helyhatósági választás  formá-
jával, módjával, lebonyolításával. Kellet is, 
mert ez volt az első demokratikus válasz-
tás sok-sok év óta először. 

A szerkesztőség tagjai „mini felmérést” 
végeztek az olvasók között, az egyik kér-
dés: „Mi legyen a megválasztott  új kép-
viselő testület legfontosabb feladata Szeg-
váron?” Érdemes az akkori válaszokat 
felidézni:  „ A szegváriakat  jó lenne hely-
ben munkához, megélhetéshez juttatni. 
Fordítsanak ezután is nagy gondot az öre-
gekre, nyugdíjasokra. Az új képviselő-tes-
tület tartsa szem előtt a fiatalok tanulását, 
munkáját, a kultúrházban a művelődést, 
szórakozást, a községi sportéletet, az isko-
lában az ott folyó munkát. Feladatuknak 
tartom a szilárd burkolatú utak állagának 
helyreállítását,  kijavítását, igény szerinti 
bővítését. Meg kellene oldaniuk a szilárd 
szemét – hulladék elszállítását. Olyan utak 
aszfaltozását kellene elvégezni, amelyen 
sokan járnak. A fiatal házasok segítését, 
a nyugdíjasok támogatását tartotta fon-
tos feladatuknak. Jó lenne  már a régóta 
beígért fürdőt megépíteni. Olyan vállal-
kozásba kezdjenek bele, ami gyarapítja a 
község vagyonát...”
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A rendszerváltozás legégetőbb problé-
májáról írt Bucsányi László.  A magán-
vállalkozások felvirágoztatására, a ma-
gántőke aktiválására mutatott be példát a 
Csurgó család  vendéglátó- szórakoztatás 
profilú üzletnyitásával.

A 17. szám  választási különszámként 
jelent meg. 5 polgármester-jelöltet és 32 
képviselő-jelöltet mutattunk be a község 
lakóinak. Emlékeznek? Biztosan nem so-
kan, hiszen 21 éve történt  az egész, ezért 
leírom: Bariné  Dr. Tóth Éva, Márton Já-
nos, Pokorny János, Dr. Nóbik István, Tóth 
József  volt a polgármester-jelölt., Ternai 
János visszavonta a jelölését.

Az őszi szavazáson, 1990. szept.30-án  
Dr. Nóbik Istvánt (759) választották meg 
a szavazók polgármesternek. A képvise-
lő-jelöltek közül  Antal Péter (1117), Dr. 
Kovács Kálmán (1073), Tóth László (1055) 
kapott a legtöbb szavazatot

A 18. számunkból megtudtuk, az első sza-
bad választáson a szavazásra jogosultaknak 
csak a 48%-a ment el szavazni.  A főszer-
kesztő az új polgármestert  mutatta be, aki  
elmondta: „Én a tettek embere vagyok, nem 
szeretem szócsépléssel tölteni az időt.. .....
Igénybe szeretném venni  elsősorban a pe-
dagógusok segítségét, ők tulajdonképpen 
„fáklyák”- a képviselő testületben is három 
pedagógus van. Nagyon szeretném  segít-
ségüket kérni és igénybe venni az agrár-ér-
telmiség  tagjainak, akik szerintem legkö-
zelebb állnak községünk lakosságához,....
Szeretném igénybe venni az orvosok és az 
egészségügyi dolgozók segítségét közsé-
günk lakósainak , egészségének  megőrzé-
séhez és egészséges életmódra neveléséhez.”

Kispál Illés  a szegvári 1956-os esemé-
nyekről írt. „Több tonna élelmiszert jutta-
tott el  áldozatkész lakosságunk gyűjtés 
folytán  a harcoló Budapetnek. MOst annál 
nagyobb elmaradást kellett tapasztalni Pl.:  
Nem vette észre Szegvár község vezetése 
1989. június 16-át és október 23-át sem. 
Ebben a nagy történelmi átalakulásban , 
melyen ez az ország már ezidáig is átment 
, nagy hibának tűnik.”

Frajna András akkori plébános  az au-
gusztusban  Csíkpálfalváról és Szebenből 
falunkban járt  erdélyi gyermekekről írt, 
akik itteni családoknál laktak. A település, 
a templomi közönség gazdag programot 
szervezett számukra. „Szívhez szóló éne-
keik, népviseletük, igazi hagyományokból 
élő táncuk  és kedves akcentussal beszélt 
magyar nyelvük  mindenkinek tetszett.”

A november 8-án tartott második  kép-
viselő-testületi ülés 14 órakor kezdődött és 
valamikor 20 óra után ért véget. Az egyik 
napirend  a falu jegyzőjének a megválasz-
tása volt, de nem sikerült, mert a testület 
nem tudott választani a pályázatokból. No-
vemberben rendkívüli ülésen ideiglenes 
jegyzőt választottak.

Ebben a számunkban sokat foglalkoz-
tunk az önkormányzati törvény ismerte-
tésével,  a gazdaság-szervezéssel, az új 
gazdasági társasági formákkal, valamint a 
mezőgazdasági vállalkozóknak, kisvállal-
kozóknak szóló világbanki hitelfajtákkal.

Ez a szám az 1991. év első száma. Mind-
járt az első oldalon  Dr. Nóbik István pol-
gármester közleményben értesíti a lakos-
ságot, részletes rendezési terv készül a 
településről, ehhez kéri a lakósok javasla-
tát észrevételeit..

„Jó a hála a béke vágyával” Kaszás 
Sándor ref. lelkipásztor írásából  meg-
tudtuk, együtt ünnepelték a református 
gyülekezet fennállásának 60. évfordulóját 
a mindszenti és derekegyházi gyülekezet-
tel. A gyülekezetet és a templomot Kanász 
Nagy József alapította. A templom telkét 
Bécsi Sándor egykori községi jegyző ado-
mányozta, Gajda Ignác  és neje házukat a 
gyülekezetre hagyta, és annak az árából 
épült fel a templom.

Török Imre a kötélgyár vezetőjével, 
Káity  Istvánnal készített riportot. A kötél-
gyár akkor még  termelt, a várható nyere-
sége 5 millió forint körül volt 1991 elején. 
A dolgozóknak 13. havi bért is tudtak fi-
zetni. Január 1.jével  összevonták a szeg-
vári és a vajháti  kendergyárat.

1990. okt. 25-én  megalakult a FIDESZ 
szegvári csoportja, a vezetője Bartucz Jó-
zsef lett. „Csoportunknak nem az a célja, 
hogy viszonylag szűk réteg érdekvédelmét 
lássa el, hanem mindazokét, akik hozzánk 
fordulnak , de mivel fiatalok vagyunk, 
ezért számítunk rá, hogy főleg fiatalok 

GÖNCÖLSZEKÉR...
...az Ursa maior csillagkép első hét csilla-

gának leggyakoribb neve. 
Számos elnevezése ismert a népnyelv-

ben: angyalok hintója, Benceszekér, 
Csíkiszekér, Denceszekér, Döncőszekér, 
Gönciszekér, Illés szekere, Jancsika szekere, 
Jób szekere, Kincseő szekeri, Köncölszekér, 
Küncőszekér, Ökörszekér, Ördögszekér, 
Szekércsillag, Szent János szekere, Szent 
Péter szekere, Társzekér, Venceszekér. Az 
egész magyar nyelvterületen, de Európa 
majdnem minden népénél is valamilyen sze-
kérnek nevezik

A keletkezéséről szóló mondák azt mond-
ják el, hogyan került az égre a Göncölszekér.

 Gyakori motívum, hogy a részeg embert 
megátkozta a felesége, s szekerestől az égre 
került. Sokfelé ismert, hogy Illés prófétát ra-
gadta az égbe tüzes szekér. 

Nagyszalontai monda szerint Jób ül rajta, 
vigyáz a csillagokra, Isten adta ezt a hivatalt 
neki.

 A Göncölszekérről szóló mondákban a 
utasai: Szent Péter, Szent Dávid, Illés, Jézus, 
angyalok.

 A Tejúton halad. Gyakori motívum, hogy 
szalmát szállít. Annak magyarázatára is van 
epikus hagyományunk, hogy miképpen tö-
rött el a Göncölszekér rúdja:

 a) Szent Péter (Jézus) ment rajta, nekiüt-
között a mennyország kapujának (világ vé-
gének);

b) a szekér szalmát vitt, és valamilyen 
akadály elől kellett kitérnie (részeg ember, 
cigánygyerek, farkasok stb.), kátyúba került, 
megcsavarodott a rúd, felborult a szekér. stb. 

A Göncölszekér melletti kis csillagról 
(Alkor) az a hiedelem él, hogy: 

a) ő hajtja a Göncölszekér ökreit, 
b) egyike azoknak a cigánygyerekeknek, 

akik az eltört rúd rendbehozására mentek fel 
az égbe. Nevei: Kisbéres, Hüvelykpici, Os-
toros, Cigánygyerek. –(MNL)

fognak hozzánk jönni.” Nyilatkozott  az 
ügyvezető Török Imrének. Bucsányi Lász-
ló  élesen bírálta írásában a művelődési 
házban működő mozit: „..szinte minden 
alkalommal  4-5 –ször  szakad meg a ve-
títés (természetesen, amikor a legizgalma-
sabb a történet). Megtörtént az is  hogy az 
utolsó  harminc perc hang nélkül ment, 
mint a némafilmek idején.”

Mészáros Imre Katona Kiss Ferenc fes-
tőművésszel beszélgetett, aki Szegváron 
született és a falumúzeumnak ajándékozta 
több alkotását.

 (Folytatjuk) KLI
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A Közösségfejlesztők nyári tábora

A szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete 
nyári tábort szervezett gyermekeknek. Min-
den nap a Civilház udvarán gyülekezik a 22 
fős csapat, innen indulnak programjaikra és 
ide térnek vissza július 4-től 8-áig terjedő 
időszakban. Az alacsony költségű tábort már 
negyedik éve szervezi az egyesület vezetősége 
és tagjai. Ez a tábor a kézművesség, népi kis-
mesterségek jegyében zajlik. Minden nap le-
hetőség van lazításra, játékra, egyéb alternatív 
programokra.

Gyakorolhatják, tanulhatják a kosárfonást 
(Rozgonyi Miklós segítségével) fafaragást, ne-
mez készítést, fazekasság alapjait, varrást, ka-
lácssütést, tészta készítést, háló kötést és még 

jó néhány kézműves tevékenységet. Közben 
ellátogatnak a szegvári és szentesi múzeumba, 
a mindszenti vendégházba is, sőt jó idő esetén 
a mindszenti tiszai strandra.

A tábor fő szervezője Határné Bottyán Eri-
ka, a táborvezető Rehákné Vigh Mária, Kosz-
tolányi Sándorné, Puskásné Halál Ági , Csuka 
Kiss Bernadett, Horváth Ágota, Rehák Réka, 
Koczka Brigitta, Koczka Dávid a program 
segítői. A kalácssütést Ágoston Antalnénál 
tekintik meg a gyerekek. A fekete kerámia 
készítési módját,és a korongozást Szentesen a 
népművészet ifjú mesterétől Kádár Barbarától 
tanulhatják. (KLI)  (a fotón ismerkedési játékot 
játszanak a résztvevők)

Elballagtak az általános iskola végzős tanulói júniusban

8. a.
Osztályfőnök: Sápi Attila

Bánfi Anita
Berkecz Renáta
Biácsi Bendegúz

Buda Gergő
Ferenczi Dániel
Gajda Gergő

Gojdár Kamilla
Hamed Mona
Koszó Norbert
Kovács Tamás
Kozma István
Mihály Márk

Pallai Nikolett
Szanyi Dávid

Szopka Izabella
Tóth Renáta

Varga Márk János

8.b.
Osztályfőnök: Tóth Péterné

Bacsa Bence
Csík Gergő

Farkas Zoltán
Fekete Csilla

Gémes Krisztina
Hocsi Zsolt
Joó Viven

Martin Attila
Molnár Enikő

Piti Gergő
Puskás Bence

Romhányi Dániel
Sípos Réka

Szarvas Júlia
Szilágyi Benjámin

Tihanyi Fanni
Tulipánt Andrea

OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével, címével 
ellátva küldte szerkesztőségünkbe meg-
jelentetést kérve, vállalta a teljes felelős-
séget a benne foglaltakért. A szólás- és 
vélemény  nyilvánítás lehetőségét adtuk 
meg számára a megjelentetéssel. Az írást 
szó szerint közöljük, nem éltünk a szer-
kesztési jogunkkal. A megjelentetés nem 
jelenti azt, hogy a szerkesztőség minden-
ben egyetért az általa leírtakkal.

Tisztelt Olvasó !

Korábbi írásunkban említettük, hogy 
a környezetbarát nem csak szlogenként 
említett építőanyag a szalma. A szal-
mához hasonlóan a nádpalló is kiváló 
szigetelő anyag. 

Néhány technikai adat amit fontos 
megemlíteni. Sok számot nem közlünk, 
mert akit érdekel a téma, az keressen 
bennünket, bővebb információért.

A „hagyományos” szálas szigetelő 
anyagok, úgy mint az üveggyapot, a 
kőzetgyapot, mintegy 30 %-kal tudnak 
jobb szigetelést. Míg a szalmabála 50 
cm szélességben kerül beépítésre, a 
könnyűszerkezetes házban 20-30 cm-
nél nagyobb vastagságban aligha lesz 
beépítve, sőt. 

Így a fal  hőszigetelő képessége a 
megkövetelt érték harmada, a régi épí-
tésű falaknak ötöde, vagy akár tizede 
is lehet, 2020-ban életbe lépő Eu-s 
irányelveket is tudja teljesíteni.

A szalmabála tekintetében egy ilyen 
fallal akár passzív ház is építhető. De 
a sok épületszerkezet beépítése és le-
gyártása során igen sok energiát hasz-
nálnak fel (pl.: szellőztető rendszerek), 
ami miatt nem biztos, hogy környezet-
barát lesz az épületünk,  még ha a pasz-
szív ház minősítést el is érjük.

Ha a passzívházat és a 
szalmabálaházat összahasonlítjuk, ak-
kor a szalmabálaház nem csak akkor 
védi környezetünket, értékeinket, ami-
kor használjuk, hanem akkor is, ami-
kor építjük az épületet. 
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  Összehasonlításként egy soküreges 
téglával készült ház hővezetési  ténye-
zője (csak egy adat): 0,3 W/m ºK, ez-
zel szemben a szalmáé 0,06 W/m ºK. 
Természetesen az alacsonyabb érték a 
jobb. 

Sajnos a tégla nem tud megfele-
lő mennyiségű párát megkötni, így a 
klíma nem lesz megfelelő. A szalma 
és vályog segít a komfortos 50%-os 
páratartalom megtartásában, a párát 
megköti és fel is szabadítja megfelelő 
időben.

Azért, hogy a tégla elérje a szalma 
hőszigeteltségi fokát, még plussz szi-
getelésre van szükség (költség, ener-
gia, műanyag). 

A szalmával kapcsolatosan probléma 
akkor merül fel, ha a házat használók 
nem figyelnek az épület állagára. Itt a 
beázásra kell figyelni, mert ezt nem vi-
seli el az épület, de más építőanyagot is 
tönkretesz, nemcsak a szalmát. Megfe-
lelő alappal, és tetőkialkítással igen jól 
megvédhető a fal. A rágcsálók veszé-
lye is csak odafigyelés kérdése, mivel 
a szalmában nincs táplálék, nemúgy 
mint a szénában, ezért nem ideális a 
számukra, a bútor elrendezésnél pél-
dául kis odafigyeléssel kivédhető ez a 
probléma is.

Tűzbiztonság tekintetében a szalma-
fal felépítése (következő cikkünkben) 
miatt, két oldalon min. 3-5 cm sárral 
tapaszott  vastagságban, nehezen vagy 
nem éghető. A sártapasztás elzárja a 
levegő útját a szalmától, így oxigén 
nem tudja az égést táplálni. 

Gyakran a lakótér felől soros vályog 
falat raknak ami a páragazdálkodást és 
hőtárolást javítja. (Vályog 20-szor több 
párát kezel mint a tégla). 

Folytatjuk...
További info: www.szalmaepitok.hu
K. N.
20/4585 999

Falunap- Szegvár
2011. augusztus 20. –Sportpálya

A nap fővédnöke: Gémes László polgár-
mester

Délelőtt:

Kispályás labdarúgó torna „Falunap 
Kupa” szervező: Csatordai Endre 

Futóverseny szervező: Lőrincz Gábor

Kerékpár túra a Repülőnap tiszteletére 
szervező: Lőrincz Gábor

Paintball, íjászat szervező: Csatordai 
Endre, Pölös Attila

Kézműves foglalkozás gyermekeknek 
szervező: a Belevaló Klub- Huszka 
Anita

Piactér kupa sakkverseny szervező: 
Holozsai Albert

Civil szervezetek, baráti társaságok 
főzőversenye-„Arany bogrács díj” 
szervező: Bucsányi László

Házias ízek bemutatója- kürtős kalács, 
fánk, csörge, lángos sütés, és a Reform 
Klub ételkóstolója szervező: Bacsa 
Józsefné, Gila Róbertné

Délután:

Tűzoltó bemutató szervező: Bölcskei- 
Molnár Zoltán

Rozmaring dalkör fellépése szervező: 
ifj. Ternai József

Táncbemutatók: Szilver TSE, Jövőn-
kért Alapfokú Művészeti Iskola, Dob-
bantó Néptánc Egyesület, Stílus Alap-
fokú Oktatási Intézmény Hip-Hop 
csoportja mutatkozik be, valamint has-
tánc szervező: Lukács Istvánné

Honkyokushin Karate csoport látvá-
nyos bemutatója szervező: Erdei Sán-
dor

Stepp aerobic bemutató szervező: 
Szárazné Orosz Anita

Latin Dance aerobic bemutató szerve-
ző: Tóth Brigitta

Gyermek program, vetélkedő szerve-
ző: Határné Bottyán Erika

Fiatal tehetségek fellépése szervező: 
Lukács Istvánné

Légi bemutató szervező: Lőrincz Gá-
bor

Ünnepi kenyérszentelés- Kitüntetések 
átadása szervező: Gyömbér Ferencné

„Vadat, s halat, mi jó falat, szem száj-
nak ingere”- vadpörköltek bográcsban 
szervező: Kapás Tamás

Ajándéksorsolás szervező: Kosztolányi 
Sándorné, Kerekesné Bovatsek Ágnes

TŰZIJÁTÉK a Tonomár Ker felajánlá-
sával szervező: Tonomár Zoltán

Karaoke verseny, utcabál /Dj. Hortobá-
gyi, valamint a Jump és a WC. Punk-
Pír rock zenekarok fellépése szervező: 
Lukács Istvánné

Az egész nap folyamán: 

Kirakodóvásár, vidámpark, kaland-
park, motoros szimulátor,

lovaglás, sétakocsikázás szervező: 
Lukács Istvánné

Vasutazás szervező: Nagy Géza

 Egészségsátor szervező: Határné Boty-
tyán Erika 

Éremverés szervező: Zsombó Zoltán 

Kiállítás a Szélmalomban szervező: 
Nagy Sándorné

 büfé szervező: Tonomár Zoltán
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A programok időpontját a Szegvári 
Napló augusztusi számában és a szóró-
lapokon közöljük!
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!
A programokkal kapcsolatos észrevé-
teleikkel, kéréseikkel keressék Lukács 
Istvánné főszervezőt a 06/20-467-4458 
–as telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság
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VIII. Kulturális Hét Szegváron
Július 20-án újra kinyílt a Kastély ka-

puja, hogy helyet adjon a nyolcadik al-
kalommal megszervezett Kulturális Hét-
nek. A programok több szálon futottak. 

Az „Én ezt tudom!” Alkotótábor gyer-
mekeknek, fiataloknak szólt. A hat nap 
alatt több, mint 60 gyerek fordult meg a 
kastélyban. A komoly érdeklődők már 
előre jelentkeztek és az előre meghir-
detett szakágakban dolgoztak. Rajzol-
hattak Kun Rezső bácsinál különféle 
grafikai megoldásokkal. Szombati Panni 
különféle agyagformálási technikákra 
tanította a fiatalokat, készült kistálka, 

állatfigura, még kis autó is. A fotózás, 
a fényképezőgép kezelését Rácz Attila 
mutatta meg az érdeklődőknek. Új és 
különleges technika volt a papírmasé 
készítés, amelyet Szűcs Édua karika-
túrista vezetett. Kis kukacok, csigák, 
egyéb állatok készültek vízben ázta-
tott, turmixolt papírtojástartó, ragasztó 
egyvelegéből, melyet drót segítségével 
formálhatóvá tettek, sütőben megszá-
rítottak és az ügyeskezűek kis is festet-
tek. Szőke Veronika a nemezkészítés 
rejtelmeibe vezette az érdeklődőket. A 
gyapjú kellő mennyiségű víz és szappan 

használatával, a szorgalmas gyúrásának, 
taposásnak köszönhetően szép formá-
jú és mintázatú képpé formálódott. Itt 
kellett a kitartás, mert egy nagyobb mű 
megalkotása egész heti munkába telt. A 
Micimackó bábcsoporttal tagjai Koczka 
Brigitta vezetésével az évközbeni rend-
szeres munkát folytatták. Az érdeklő-
dőket bevonták a játékaikba, illetve a 
bábkészítés, bábozás néhány fogását ta-
nulhatták meg.

Újdonság volt Horváth Máté vezeté-
sével a drámajáték, színjátszás néhány 
alapvető fogásának elsajátítása. A gye-
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rekek kissé idegenkedtek ettől a foglal-
kozástól, de miután hétfő délután Máté 
mutatott néhány érdekes játékot a gyere-
keknek nagyon népszerű lett az alkotótá-
bor résztvevői között. Már másnap han-
gos kórus zengte, hogy „Hol vagy Máté, 
játszani akarunk”. Sok mozgással járó 
játékok levezetésként szolgáltak az egész 
napi koncentrált alkotómunka után.

A délutáni programok kiegészültek a 
Belevaló klub és a Máltai Szeretetszol-
gálat játszóházával, valamint Galambosi 
Mihály vezette élő-csocsó játékkal. Egy 
különleges történelmi előadást is meg-
hallgathattak Kerékgyártó Ferenc törté-
nésztől, aki az aradi vértanúkhoz kap-
csolódó történelmi eseményekről mesélt, 
színesen.

A tábor másik szála a Székely-ma-
gyar Népművészeti tábor volt. 16 szé-
kely gyermek és 12 felnőtt érkezett 
Kézdivásárhelyről és környékéről. A 
Háromszéki Népművészeti Egyesület 
népművészeinek vezetésével még újabb 
dolgokat próbálhattak ki, készíthettek 
el a gyerekek, felnőttek. Volt fafaragás, 
tojásírás, bútorfestés motívumainak fes-
tése fára, cifrapogácsa (mézeskalács) 
mintázás, bőrtárgyak készítése, agyag-
mintázás, bogozás-csomózás. 

A Kulturális Hét „megálmodói” prog-
ramot biztosítottak az Erdélyből érkező 
vendégeinknek. Gémes László polgár-
mesterünk hatékony közreműködésével 
megnézték Ópusztaszer látványossá-
gait, a Kőrös-torok szépségeit, Szegvár 
nevezetességeit, és strandoltak Szen-
tesen együtt a szegvári gyerekekkel és 
szüleikkel. Különleges élmény volt a 
vizibicikizés és kenuzás a Kurcán és a 
Kórógy-tavon, valamint a „hűsítő” tűz-
oltó bemutató a Kórógy parton. Ezen a 
bemutatón kezükbe foghatták a gyere-
kek a tűzoltófecskendőket, irányíthatták 
a vízsugarat, ami óriási locsolkodásba 
torkollott, mindenki csurom víz lett, de 
a nagy melegben nem is esett rosszul. A 
gazdálkodói környezetből érkező gye-
rekeket polgármesterünk elvitte saját 
gazdaságába, ahol az állatokat nézték 
meg. A gyerekek szavával mondva épp 
„bárányzott” az egyik juh, még segéd-
keztek is az ellés körül. Nagyon érdek-
lődtek, és tudták is a gépek neveit, így 
még az aratást is megnézték a fiúk. Tar-
talmas napi programjaik után a gyerekek 

a tekepálya melletti nagyteremben kiala-
kított remek szálláson pihenhettek, míg 
a felnőtteknek a Kultúra Pártolók Köré-
nek tagjai adtak szállást. 

Mi is úgy gondoljuk, de az erdélyi 
vendégeink is elmondták hatalmas élmé-
nyekkel térnek haza gyermekeik.

A tábor ideje alatt a felnőtteknek is sok 
programot kínáltak a szervezők a Kultu-
rális Kavalkádban. 

Sokan voltak kíváncsiak a már jól is-
mert Bernád Ilona marosvásárhelyi nép-
gyógyász előadására, aki most főleg a 
női szervezet változásairól beszélt. Szán-
tai Lajos magyarságkutató nem rég volt 
vendége Szegvárnak. Ennek hatására 
talán még többen jöttek el meghallgatni 
érdekfeszítő előadását a magyarok ősi 
történelméről. Az előadást jól kiegészí-
tette Vesztergám Miklós tárogató mu-
zsikája. Prof. Dr. Szűcs Attila pszichiá-
ter Pszichoterror témában tartott érdekes 
előadást.

Filmbemutató is volt „A napfényben 
fürdő kastély” című ifjúsági tv filmet lát-
hattunk, majd találkozhattunk a Bozsogi 
Jánossal, a film rendezőjével. 

A film máig érvényes gondolatokat 
közvetít: a gyermeki tisztaság, a képze-
lőerő és az emlékezés jelentőségére hív-
ja fel a figyelmet. A film mondanivaló-
ja szerint ezek azok az értékek, melyek 
segítenek embernek maradni egy olyan 
világban, ahol a háttérben viszály, hábo-
rú dúl. A filmmel ellentétben ma ugyan 
nem a háború teremt kiszolgáltatott hely-
zetet, de az üzenet a mai kor embere szá-
mára is útravalóul szolgál.

A film bemutatására úgy került sor, 
hogy a film rendezőjének baráti társasá-
ga Szegvárhoz is kötődik. Az már csak 
a filmvetítés napján derült ki, hogy az 
egyik gyerekszereplő – Bárány Péter – 
apukája Szegvárról származott el Szé-
kesfehérvárra. 

A könnyedebb műfaj is volt a műsor-
választék között. Szegvári feltörekvő 
énekesek: Bugyi Bence, ifj. Rozgonyi 
Zoltán, Szűcs Zoltán, Vigh Márk és a 
Jump együttes újabb repertoárját hall-
gathattuk, majd a Mambira ütő együt-
test Szegedről. Nótaest is volt a Roz-
maring Népdalkörrel és a mindszenti és 
csanyteleki meghívott dalkörökkel. A 
műfaj kedvelői együtt énekeltek a fellé-
pőkkel. 

Szegvári Tűzköves Színjátszók be-
mutatták a „Kortalan szerelem” zenés 
vígjátékot, amelyet Nagy Edit írt. A 
megfelelően kiválasztott szereplőkre írt 
karakterek a színpadon amatőröket meg-
hazudtoló, fergeteges sikert arattak, a 
közönség nevetése és hangos tapsa volt 
erre a bizonyíték. 

A Szent Iván éjjelén éjszakai akadály-
verseny is színesítette a hetet a közösség-
fejlesztők szervezésében.

A Kulturális Hét leglátványosabb napja 
vasárnap volt. A lovaskocsis, zenés, nép-
viseletes, jelmezes falujárás azokat a la-
kosokat is bevonta a programba, akik nem 
tudtak eljönni a Kastély programjaiba. A 
faluban több ponton megállt a menet és 
a néptáncosok bemutatójában gyönyör-
ködhettek. A Kastélyban egész délután 
lovaglás, haditorna, íjászat, néptáncosok 
bemutatója, hastánc, Alex Horsch hang-
szerbemutatója és különleges énekhangja 
szórakoztatta a nagyközönséget. A sámán-
dobosok sötétedéskor tűzgyújtás mellett 
egy érdekes meditációra vonták be a részt-
vevőket énekes-dobos produkciójukkal. 

A néptáncot kedvelők a kecskeméti 
Hírös együttes zenéjére rophatták a kü-
lönböző tájegységek táncát.

A Kulturális Hét fénypontja volt az 
erdélyi Parajd polgármestere (mint 
Felsősófalva előljárója) és Szegvár pol-
gármestere aláírásával megpecsételt 
testvértelepülési együttműködés hivata-
los ceremóniája. 

A testvérkapcsolat szép megnyilvá-
nulása, hogy a kézdivásárhelyi, parajdi, 
felsősófalvai küldöttség több tagja Szeg-
váron adta be a magyar állampolgárság 
kéréséhez szükséges iratokat.

A hét napi védnökei szinte egész idő 
alatt segítették a programok lebonyolí-
tását. Magánszemélyek, civil társaságok 
sokasága támogatta anyagiakban és sze-
mélyes közreműködéssel a sok-sok prog-
ram lebonyolítását, a résztvevők zavar-
talan ellátását.

Szegvár összefogásának jelképévé vált 
a Kulturális Hét. Köszönhető ez Nagy 
Sándorné művelődésszervező remek öt-
leteinek, fáradhatatlan munkabírásának, 
az általa kiválasztott segítők együttmű-
ködésének, amely a zökkenőmentes le-
bonyolítást biztosította.

Kosztolányi Sándorné
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- Ki az abszolút optimista?
- Az a férj, aki a feleségét a divatház előtt 

járó motorral várja. 

- Ki az abszolút kancsal?
- Akinek síráskor a hátán folynak végig a 

könnyei. 

- Mi az abszolút szemérem?
- Ha valaki úgy süti le a szemét, hogy az 

odakozmál. 

- Ki az abszolút vékony?
- Akin átsüt a nap. 

- Mi az abszolút kettős érzés?
- Amikor az anyósod karambolozik az új 

kocsiddal. 

NYÁRELEJI FÉNYKÉPEK 
INNEN-ONNANMikor van abszolút hideg?

- Amikor a jegesmedve még szivatóval 
sem indul.

- Amikor a családfát is eltüzelik.
- Amikor a sertésbőrkesztyű libabőrös 

lesz.
- Amikor az embernek ajkára fagy a mo-

soly.
- Amikor a műfogsor vacog a pohárban. 

- Ki az abszolút újgazdag?
- Aki a madárijesztőt (kertitörpét) is nerc-

bundába öltözteti.
- Úgy szeretnék meghalni, mint a nagy-
apám: álmában, csendesen, gondtalanul, 
nem pedig ordítva, sikoltozva, pánikban, 
mint az utasai. 

AZ ABSZOLUT

LAPZÁRTA
2011. július 30. (szombat) 11 óra.
A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-

adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
tenni. 

A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti határ-
időig kérjük. 

Eseményről, történésről stb. lehet telefonon 
(30/5459-146, 364-863,), e-mailen

E-mail cím(ek): baranyvera@gmail.com, 
kolaj@tanet.hu  tudósítani a szerkesztőséget. 

Szívesen fogadunk és megjelentetünk íráso-
kat, amelyek a településsel kapcsolatosak, 
közérdeklődésre számítanak, a személyi 
jogokat, a közízlést nem sértik, valamint a 
szerző feltünteti nevét és lakcímét.  Lehető-
ség van a „Név és cím a szerkesztőségben” 
aláírás használatára (-). Ebben az esetben 
nem adjuk ki a szerző nevét, címét, esetleg 
csak a bíróság felszólítására. 


