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Megemlékezés
„Eszembe jutnak az együtt töltött 

napok,
fülembe újra megcsendült a hangotok.
Szinte látom minden mozdulatotokat.
Ti nem is tudhatjátok, mennyire fáj 

hiányotok.

A búcsúszó, mit nem mondtatok ki, 
elmaradt,

elmentetek, de gondolatban örökké 
velünk maradtok.”

Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Adriennre

és

Bihari Mátyásra

Szerető családja

Megemlékezés
„Csendes a temető, csendesen állj meg 

itt,
Drága édesanya, nagymama pihen itt.

Áldja meg Isten e sírhalom minden 
porszemét,

amely takarja édesanyánk drága jó 
szívét.

Legyen e sírhalom béke, szeretet, 
nyugalom,

akik szerettek, azoké a fájdalom.”

Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk szerettünk

Piti Józsefné
Molnár Mária

halálának 7. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Ha tehetném, visszahoznám a régmúlt 

perceket,
ha tehetném, újraírnám sorsod, de nem lehet.
Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged,
Hogy velünk voltál, hálát adunk az égnek.”

Fájó szívvel emlékezünk

Nánási Kálmán

halálának 5. évfordulójára

Felesége és a család

LAPZÁRTA
2017. szeptember 29. (péntek)  

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a kö-
vetkező hónap első napjaiban a szerkesztők 
összeállíthassák az újságot és mielőbb meg-
jelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósí-
tásokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com

Telefonszám: +36-30-278-5640

Családi események
2017. augusztus
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Katona-Kiss Zoltán 
Kórógy u. 62. szám alatti lakos és Molnár And-
rea Jókai u. 9. szám alatti lakos; Sallai István 
tiszaföldvári lakos és Salánki Ilona Szegfű u. 
17. szám alatti lakos.

Halálesetek: Jaksa József Mihály, Régiposta 
u. 36. (84 éves); Gila Pál, Táncsics M. u. 43. (81 
éves); Halál Jánosné Szabó Magdolna, Bem J. 
u. 4. (81 éves)

Születések: Mácsai Zoltánnak és Vass An-
gélának ZSANETT ZOÉ 

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat 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 félreér-
téseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják  
a lakosságot 

a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Október 3-án kedden 17-18 óráig, majd min-

den hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Október 4-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Október 5-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Szeptember 13-án szerdán 17-18 óra, majd 

minden hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Szeptember 20-án szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai szemé-

lyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra és csü-
törtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzene-
tet, cikket, személyes megemlékezést, 
stb. a művelődési ház munkatársai is fo-
gadnak. 
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Grecsó Krisztián

1976-ban született Szegváron. Jelen-
leg Budapesten él, az Élet és Irodalom 
munkatársa. Csongrádon, a Batsányi Já-
nos Gimnáziumban érettségizett, majd a 
békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főis-
kolán szerzett tanítói diplomát. 2001-ben 
fejezte be a József Attila Tudományegye-
tem magyar szakát. Öt évig élt Békéscsa-
bán, a Bárka című folyóirat szerkesztője-
ként dolgozott. Budapestre költözése után 
a Nők Lapja vezető szerkesztőjeként tevé-
kenykedett. Több elismerésben részesült, 
így a 

- Bródy Sándor díj (2002, az év legjobb 
szépprózai első kötet)

- Faludy György díj (2002)
- Déry Tibor díj (2004)
- Darvas díj (2006)
- József Attila díj (2006)
- Márciusi Ifjak díj (2008)
Nagyon sok műve megjelent, így 
- Pletykaanyu (elbeszélések, 2001, Je-

lenkor, 2006 Magvető)
- Isten hozott (regény, 2005, Magvető 

Könyvkiadó)
- Hasutasok (forgatókönyv, 2006, Szőke 

András filmje, Hunnia)
- Megy a gőzös (forgatókönyv, 2007, 

Koltai Róbert filmje, Filmsziget)
- Tánciskola (regény, 2008, Magvető 

Könyvkiadó)
- Cigányok (dráma, 2010, Katona József 

Színház, rendezte: Máté Gábor)
- Mellettem elférsz (regény, 2011, Mag-

vető Könyvkiadó)
- Megyek utánad (regény, 2014, Magve-

tő Könyvkiadó)
- Jelmezbál (regény, 2016, Magvető 

Könyvkiadó)
- Pál Utcai Fiúk (Vígszínház, 2016, 

Molnár Ferenc, Dés László, Geszti Péter, 
Grecsó Krisztián

Grecsó Krisztián író sohasem feled-
kezett meg gyökereiről. Büszkén vall-
ja, honnan indult. Írásaiban szegvári 
helyszínekből, történésekből töltekezik, 
melyre egyre gyarapodó olvasótábora 
igen kíváncsi.

Mind a régmúlt, mind a jelen szegvári 
eseményei témát adnak Grecsó Kriszti-
ánnak. 

Szakmai életútja, emberi magatartása 
példát állít a szegvári értelmiségi fiata-
lok számára, ezért Grecsó Krisztiánnak 
a szegvári képviselő-testület 2017-ben 
Díszpolgári Címet adományozott. 

Gyömbér Ferencné

2005. szeptember 1-től 2017. február 
28-ig Szegvár jegyzője volt. 40 év szol-
gálati idő után döntött úgy, hogy ez év-
ben nyugdíjba vonul. A 40 év szolgálati 
idő nagy részét az önkormányzatnál, il-
letve annak jogelődjénél, a nagyközségi 
tanácsnál töltötte. Végig járta a ranglét-
rát, számos területen dolgozott. Szakmá-
ját nagyon szerette, munkáját igyekezett 
a legjobb tudása szerint, lelkiismerete-
sen végezni. 2005. szeptember 1. nagy 
fordulópont volt életében. Ekkor lett 
Szegvár nagyközség jegyzője. Szavait 
idézve: munkáját mindig hívatásának, 
a Szegváron élő emberek szolgálatának 
tekintette.

Munkáján túl igyekezett a közösség 
életében nagyon aktívan részt venni. 
Törekedett minden meghívásnak eleget 
tenni. Rendezvények alkalmával nem 
maradhatott el köszöntő beszéde, szívhez 
szóló szavai. Szeretettel fordult az idős 
emberek felé is. Fontos feladatának tekin-
tette a szépkorúak köszöntését. Mindig 
megtisztelte jelenlétével és nekik írt be-
szédével az időseket az általuk szervezett 
vagy nekik tartott rendezvényeken. De 
tette ugyanezt az óvodások és iskolások 
esetében is.

A köz szolgálatában végzett munkáját 
színesítették az anyakönyvvezetőként 
tartott házasságkötések, névadók. Sok 
házasulandó könnyezte meg szavait. Be-
szédeivel igyekezett a házasulók nagy 
napját szebbé tenni. 

Mindig szívügyének tekintette a test-
vértelepülésekkel való kapcsolattartást. 
Aktívan részt vett a fogadásukban, ven-
déglátásukban, programjaik szervezésé-
ben. 

Néhány évvel ezelőtt nagy örömmel 
vállalta el az adventi gyertyagyújtások le-
vezetését. Azóta minden alkalommal az ő 
szavai, történetei színesítik, teszik széppé 
az ünnepi felkészülés időszakát.

A fentiek alapján Gyömbér Ferencné-
nek a szegvári képviselő-testület 2017-
ben Díszpolgári Címet adományozott. 

Pusztai János

A szegvári születésű és egész életén 
keresztül helyi lakosként élő Jani bá-
csi családjáé volt a Szélmalom, erről az 
időszakról a Kurca Tv egyik riportjában 
mesélt szívesen. A Szegváron működő 
Polgárőrség alapító tagjaként immáron 
20 éve polgárőr. Hosszú éveken keresz-
tül felügyelte a településen élő embe-
rek biztonságát, vigyázott a közrend 
fenntartására. Ma, 93 évesen is nyitott 
szemmel jár, odafigyel az itt történő ese-
ményekre, a körülötte élő emberekre. A 
Szegvári Polgárőr Egyesület tiszteletbeli 
tagjaként segíti, támogatja az egyesület 
munkáját. 

Több éven keresztül tevékenykedett a 
szegvári Földkiadó Bizottságban. Ak-
tívan részt vett a Díszpolgári Cím és a 
Szegvárért Emlékérem adományozását 
megelőző Előkészítő Bizottságban.

Ezen munkássága alapján Pusztai Já-
nosnak a szegvári képviselő-testület 
2017-ben Díszpolgári Címet adományo-
zott. 

Gémes Dezső

Családjával példamutató életet él. Fő 
céljuk a munka, a gazdálkodás, amit a 
szülőktől átörökítve továbbvisznek, ered-
ményesen végeznek saját és falunk lako-
sai részére is. 

Sokan évtizedek óta kapcsolatban áll-
nak vele, tőle hordják a tejet. Idős, fiatal, 
gyermek jól jár vele, mindenki egészségét 
szolgálja, javítja. 

Az iskolások, óvodás gyermekek 
évek óta hozzá járnak az állatokat 
nézni, tanulmányi céllal, hiszen a te-
lepülésünkön már nagyon kevesen 
foglalkoznak állatokkal. A tananyag 
fontos része, hogy szemléletesen fi-
gyeljék meg a velük való foglalko-
zást. A városokba települt családok, 
akik hazalátogatnak, a gyermekeiket 
rendszeresen viszik Dezső bácsihoz, 
állatnézetegetésre. Szeretettel fogadja 
őket és szívesen, türelmesen mondja el 
gondozásukat, a napi teendőket, a ve-
lük való munkát. Nehéz, következetes 
munkát végez, a gyermekek örülnek, 
hogy ilyen élményben van részük. So-
káig emlegetik a látottakat. 

Folytatás a 7. 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 hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhe-
lyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-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
szeptember 4-8. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
szeptember 11-15. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 18-22. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 órá-
ig
szeptember 25-29. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
október 2-6. 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 8.30-9.30 
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 hozza-
nak. 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 (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
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 és 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 és 13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (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: +36-30-230-2205

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: +36-70-903-6879

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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: +36-30-417-4425

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 +36-30-417-4425

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, 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

Szép István  
egyéni vállalkozó

Szolgáltatások:
• zöldterület-kezelés
• fűnyírás, fűkaszálás
• téli tüzelő összedarabolása
• házikert gondozás
• elhanyagolt kertek kitakarí-

tása, karbantartása

Hívjon bátran, bizalommal!

Elérhetőség: Szép István 
+36-20/516-5339
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A szegvári Falunapról
Szegvár Nagyközség Önkormányzata az idén augusztus 18-19-20-án 

szervezte meg a Falunapi rendezvényt a sportpályán.
Már 18-án sor került a Szegvár-Mindszent öregfiúk focimérkőzésre. 

A mindszentiek egy „kicsit” felkészültebbek voltak így ők nyertek. Kö-
szönjük Buda Attila segítségét.

A 19-i programok a következők voltak:
Délelőtt 9.00 órától kispályás labdarúgás volt a sportpályán. Sok 

csapat mérkőzött meg egymással. Köszönjük Szűcs László koordináló 
munkáját. Folytatás a 12. oldalon
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Kivonat Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. augusztus 23-án 07.30 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
Gémes László polgármester üdvözölte a 

megjelenteket ismertette a meghívó szerinti 
napirendi pontokat (1. sz. melléklet) és ki-
egészítette a Szegvár Nagyközségi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmével. 

1. Napirendi pont: Szociális célú tüzelő-
anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás

Gémes László polgármester tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy a szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 
beadási határideje augusztus 25. (2. sz. mel-
léklet) Elmondta, hogy 500 m3 lágy tűzifára 
nyújtja be kérelmét az Önkormányzat. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó támogatásról szóló belügyminiszteri 
pályázat alapján pályázatot nyújt be 500 m3 
lágy lombos fafajtára.

A pályázat elnyeréséhez szükséges önerőt, 
635.000 Ft-ot a 2017. évi költségvetés szociá-
lis segélykeret terhére biztosítja.

A képviselő-testület vállalja, hogy a szo-
ciális célú tűzifában részesülőktől ellenszol-
gáltatást nem kér.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázat benyújtására.

2. Napirendi pont: HÉSZ módosítása
Gémes László polgármester tájékoztatta a 

képviselőket, hogy további HÉSZ módosítá-
sok várhatók. (3. sz. melléklet) Megkérdezte, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
kérdés? Mivel nem volt, kérte a képviselőket, 
ha egyetértenek a helyi építési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet módosításá-
val, kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 
döntött Szegvár Nagyközség Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 11/2017. (VIII.24.) 
önkormányzati rendelete a település helyi 
építési szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

3. Napirendi pont: A DAREH Önkormány-
zati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy támogatja a társulásba való belépést, 
viszont a módosításba van egy pont, a kilé-
péssel kapcsolatban, amivel nem ért egyet. 

(4. sz. melléklet) Felkérte a képviselőket, aki 
egyetért Pusztaottlaka község DAREH Ön-
kormányzati Társuláshoz való csatlakozásá-
val, az kézfeltartással jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás tagönkormányzata Pusztaottlaka 
Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a Társuláshoz történő csatlakozását 
jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, 
hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét 
tájékoztassa.

Gémes László polgármester felkérte a 
képviselőket, hogy aki a DAREH Önkor-
mányzati Társulási megállapodás módosítá-
sáról szóló határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld 
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata a Társulás módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását nem hagyja jóvá.

4. Napirendi pont: Pályázat benyújtása az 
I. világháborús emlékmű felújítására

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a pályázatot folyama-
tosan lehet benyújtani, van még forráskeret. 
2,5 millió forintra lehet maximum pályázni. 
Az Önkormányzat a Falufejlesztő KFT-vel 
szeretné a kivitelezést megvalósítani. 1,8 
millió forintra nyújtják be a pályázatot. (5. 
sz. melléklet) 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az Önkormányzat a Szegváron, a Kossuth 
téren található I. világháborús emlékmű pá-
lyázati forrásból történő renoválása érdeké-
ben a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által 
kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázati felhí-
vásra pályázatot nyújtson be.

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázati dokumentáció elké-
szítésére, aláírására és benyújtására, illetve 
sikeres pályázat esetén a projekt megvaló-
sításához szükséges valamennyi intézkedés 
megtételére.

5. Napirendi pont: dr. Kádár Margit Szen-
tes, Vásárhelyi út 78. szám alatti lakos ház-
számozási kérelem

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a képviselőket, hogy az Újfalusi temető mö-
götti belterületi részről a Táncsics utca foly-
tatásáról van szó. (6. sz. melléklet) A szóban 
forgó út mellett van néhány épület. Kérte, aki 
egyetért a határozati javaslat szerint a Tüske-
vár utcanévvel, az kézfeltartással jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Dr. Kádár Margit 6600 
Szentes, Vásárhelyi út 78. szám alatti lakos 
kérelmére a szegvári 1696/1 hrsz-ú ingatlan 
házszámának megállapítása ügyében indult 
eljárás során a közterületi nevek megállapí-
tásáról, a házszámozás, valamint a névtáblák 
és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről 
szóló 8/2010. (IV.29.) önkormányzati rende-
let 4. §-a alapján döntött az 1681 hrsz. alatti 
közterület nevéről. 

A közterület neve: Tüskevár utca
A közterületnév bevezetésének időpontja: 

2017. szeptember 1.

6. Napirendi pont: TOP-5.3.1 Helyi Identi-
tás és Kohézió Erősítése pályázat benyújtá-
sa, konzorciumi megállapodás jóváhagyása

Gémes László polgármester ismertette, 
hogy a pályázatot Szegvár, Derekegyház 
és a Tűzköves Alapítvány közösen kívánja 
benyújtani. (7. sz. melléklet) A konzorcium 
vezetője Szegvár. Kérte a képviselőket, ha 
egyetértenek konzorciumi megállapodás 
jóváhagyásával, és elfogadja a határozati ja-
vaslatot, az kézfeltartással jelezzék.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Terület és Településfej-
lesztési Operatív Program keretében a TOP 
5.3.1 Helyi Identitás és Kohézió Erősítése 
pályázati felhívásra támogatási kérelem be-
nyújtására kötendő konzorciumi megállapo-
dást jóváhagyja.
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A 3. oldal folytatása

A faluban tisztelettel beszélnek szorgal-
máról és becsületes munkájáról. A képvi-
selő-testület 2017-ben Gémes Dezső részé-
re Szegvárért Emlékérmet adományozott.

Lőrincz Gábor

Szegvári lakosként a szentesi Honvéd 
Rákóczi Sportegyesület elnöke. Fontos-
nak tartja a laktanyában dolgozók és csa-
ládtagjaik bevonását az egyesület szak-
osztályaiba. Arra törekszik, hogy olyan 
lehetőséget kínáljon a családtagoknak, 
amivel az egyesület utánpótlását tudja 
biztosítani.

A sportegyesület jelentős eredménye 
Szegvár nagyközség felkérésére helyi 
versenyek rendezése. Bármilyen közsé-
gi rendezvényen szívesen vesz részt már 
évek óta. A falunapi, a szilveszteri futó-
verseny megszervezésében, lebonyolítá-
sában aktívan tevékenykedik. 

Mindig számíthatunk segítségére, szer-
vező munkájára az iskolai akadályverse-
nyeken is. 

Május hónapban a „Honvédelemért ki-
tüntető cím III. fokozatát” vehette át Bu-
dapesten.

A képviselő-testület 2017-ben Lőrincz 
Gábor részére Szegvárért Emlékérmet 
adományozott.

Tóth József

„Erős ember”, gyerekkora óta a sport 
az életformája. A testépítéssel 1989 óta 
foglalkozik.

Csapatával számos települési rendez-
vényen tartott bemutatót, országos ver-
senyeken és rendezvényeken vettek részt. 
2001-ben és 2002-ben már elnyerték 
Szegvárnak a Magyarország legerősebb 
faluja címet azon hazai találkozókon, 
amelyen petrencés rudakkal és malomkö-
vekkel kellett megbirkózni.

2008-ban vashajlításban Tóth József 
állított fel hazai rekordot: 52 másodperc 
alatt hajlított meg a nyakán 22 darab 12 
milliméter vastag és egy méter hosszú 
vasrudat. A férfi arra készült, hogy egy 
perc alatt végzett tízzel, produkciójában 
azonban váratlanul túlteljesített. Ugyanitt 
az erőshown kamionhúzásban Magyaror-
szág rekordere lett.

2013-ban a Csillag Születik műsorban 
is részt vett.

Több mint 10 éve aktív szervezője a fa-
lunapi erőfesztiválnak.

A képviselő-testület Tóth József számá-
ra 2017-ben Szegvárért Emlékérmet ado-
mányozott.

Bárány Brigitta

A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola pedagógiai, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi szakának elvégzése után a 
szegvári Általános Iskolában kezdett el 
tanítani napközis állásban. A lovak és 
a lovaglás megszállottja, aki nemcsak 
a szabadidejét szenteli hobbijának, ha-
nem másokat is szívesen oktat, az isko-
lai szünetekben pedig lovas táborokat 
szervez. 

2016-ban Korcsik János hagyatékából 
a szegvári Tűzköves Hagyományőrző, 
Ismeretterjesztő, Kulturális Alapítvány 
11 lovat vásárolt, aminek köszönhetően 
abban az évben már közel 100 gyermek 
vett részt lovas táboraiban. Az óvodások 
és iskolások lovas oktatása mellett Szeg-
vár település lovas programjainak, lovas 
felvonulásainak és bemutatóinak lelkes és 
fáradhatatlan szervezője. 

Hitvallása, hogy a lovas szerelem az 
élet mozgatórugója. 

Lukácsné Csurgó Csilla

1991. december 1. napjától dolgozik a 
szegvári polgármesteri hivatalban. Kez-
detektől fogva a gazdálkodási osztályon 
dolgozott, jelenleg már, mint gazdálko-
dási osztályvezető-helyettes. Közszol-
gálati jogviszonya alatt folyamatosan 
képezte magát. Elvégezte a Tessedik 
Sámuel Főiskola személyügyi szervező 
szakát. Minden évben részt vesz a mér-
legképes könyvelők kötelező továbbkép-
zésén. Ezen túl minden munkáját érintő 
képzésen, konzultáción és értekezleten 
részt vesz. Nagy szerepe volt Szegvár és 
Derekegyház közös önkormányzati hi-
vatalának kialakításakor a két település 
gazdálkodási munkájának összehangolá-
sában. A mai napig munkájával, szaktu-
dásával segíti, támogatja a derekegyházi 
hivatal gazdálkodási munkatársait fel-
adatuk ellátásában.

Munkateljesítménye átlagon felüli, 
munkavégzésére az igényesség, meg-
bízhatóság jellemző. Egyénisége, rá-
termettsége, és határozottsága kivéte-
les személyiséggé teszi. Számára nincs 
megoldhatatlan feladat. Munkáját több 
mint két évtizede a köz szolgálataként 
fogja fel és látja el.

A Képviselő-testület támogatja a TOP 
5.3.1 Helyi Identitás és Kohézió Erősítése 
pályázat benyújtását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a megállapodás aláírására és a 
pályázat benyújtására. 

7. Napirendi pont: Beépítési kötelezettség 
meghosszabbítása

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a képviselőket arról, hogy Katona-Kiss Jó-
zsef és Katona-Kiss Józsefné Szegvár, Ék 
u. 9. szám alatti lakosok kérték, a Szegvár 
belterület 914 hrsz. alatti telek beépítési kö-
telezettségének törlését, vagy meghosszab-
bítását. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? 
(8. sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte, aki 
egyet ért azzal, hogy a beépítési kötelezett-
séget 4 évre hosszabbítsák meg, kézfeltartás-
sal jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Katona-Kiss József 
és neje Katona-Kiss Józsefné Szegvár, Ék 
u. 9. szám alatti lakosok tulajdonát képe-
ző Szegvár belterület 914 helyrajzi szám 
alatti 1079 m2 területű építési telekre elő-
írt beépítési kötelezettség teljesítésének 
határidejét 2021. március 1. napjáig meg-
hosszabbította.

8. Napirendi pont: Szegvár Nagyközség 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási ké-
relme

Gémes László polgármester az előter-
jesztéssel (9. sz. melléklet) kapcsolatban el-
mondta, hogy a tűzoltó egyesület nevére át 
lettek írva a közüzemi mérőórák. Pályázat 
útján sajnos nem tudtak támogatást szerezni, 
melyből a közüzemi díjakat fedezni tudnák, 
ezért kértek támogatást. Megkérte a képvise-
lőket, ha egyetértenek az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület támogatásával, kézfeltartással je-
lezzék.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2017. évi 
költségvetés céltartalékából 167.108 Ft támo-
gatást nyújt a 2017. évi rezsi költségek fede-
zetére.

A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a támogatási szerződés megkö-
tésével.

Gémes László polgármester megköszön-
te a képviselők részvételét és az ülést be-
zárta.
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HIT VILÁG
Engesztelődjünk ki Istennel,  

önmagunkkal és embertársainkkal 
– Interjú Orosz Lóránt ferencessel

Lapunk hasábjain beszámoltunk már a szeg-
vári gyökerekkel is rendelkező Lóránt atya 
munkásságáról, aki az elmúlt éveket Rómá-
ba töltötte, az ottani munkájáról lapunk 2016 
novemberi számában olvashattak. Most újabb 
nagy feladat vár rá, olvashattuk a katolikus 
sajtóban: A közelmúltban Dobszay Benedek 
ferences tartományfőnök Orosz Lóránt feren-
ces szerzetest nevezte ki a Mátraverebély-
Szentkúti Nemzeti Kegyhely igazgatójává és 
házfőnökévé. Vele beszélgettünk. 

– Eredetileg gépészmérnöknek tanult, és 
csak az egyetemi diploma megszerzése után 
két évvel kezdte meg a ferences noviciátust. 

Hosszú istenkeresés eredménye volt ez, 
vagy hirtelen, egyik pillanatról a másikra 
vált világossá az Ön számára, hogy az Úr 
szólítja?

– A szüleim pedagógusok voltak. Nem kap-
tam hitbeli nevelést, a rendszeres szentségi 
életre nevelés a hatvanas-hetvenes években 
nem volt egyszerű. Érettségi után Miskolcra 
kerültem az egyetemre, s itt kezdtem el hit-
tanra járni. A megtérésem nem revelációszerű 
volt, folyamatosan zajlott a lelkemben, a hi-

vatástudatom lassan érlelődött. Az, hogy fe-
rences szerzetes szeretnék lenni, az egyetem 
elvégzése után két évvel vált egyértelművé a 
számomra.

– S miért pont ferences lett?
– Vidéken nőttem fel, így különösen megra-

gadott Assisi Szent Ferenc lelkülete, az, aho-
gyan a természethez és az emberekhez viszo-
nyult. Nagy hatással volt rám Franco Zeffirelli 
Napfivér, Holdnővér című filmje, emellett 
több könyvet is olvastam Ferencről. Koráb-
ban nem ismertem ferenceseket. Szent Ferenc 
személye, az egyszerűsége, a radikalitása, az 
Isten iránti szeretete mindmáig vonzó a szá-
momra.

– A nemzeti kegyhely igazgatójaként és ház-
főnökeként milyen főbb elképzelései vannak?

– A házfőnököt a ferences szóhasználatban 
gvárdiánnak nevezik. A kifejezés a latin őr 
szóból származik, a gvárdián tehát a testvé-
reinek az őre, aki vigyáz rájuk. Számomra ez 
a négyfős közösség, akik itt vagyunk, az alap. 
Ferences közösségként, csapatmunkában lát-
juk el a kegyhely szolgálatát. A mi feladatunk 
megteremteni mindazon feltételeket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az emberek részesül-

jenek azokban az élményekben, amelyekért 
idejönnek, hogy ünnep legyen számukra a 
búcsúkon való részvétel, a gyónás, a lelkigya-
korlat. Ezek mellett ott van még a vendéglátás 
is, amely az utóbbi években egyre nagyobb 
jelentőségre tett szert. A biztató eredmények 
mellett is sok még a tennivaló ezen a terüle-
ten. Vannak újabb elképzelések is a kegyhely 
fejlesztésére.

– Mire gondol?
– Családbarát körülményeket szeretnénk 

kialakítani. Sokan jönnek hozzánk kisgyere-
kekkel, számukra szeretnénk játszóteret létre-
hozni, és fontosnak tartjuk, hogy legyenek pa-
dok, tűzrakóhelyek, illetve minél több olyan 
apartman, ahová a családok el tudnak vonulni 
a gyerekeikkel. Ez a fejlesztéseink egyik fő 
vonulata. Emellett nagyobb figyelmet szeret-
nénk fordítani a tájépítészetre is, sokkal több 
fára lenne szükség. Régebben rengeteg fa volt 
itt, hiszen az emberek lovas kocsival érkeztek 
a kegyhelyre, és az árnyékot keresték a lovak 
számára. Most személygépkocsival jönnek, és 
ugyanúgy az árnyékot keresnék, ha lenne, de 
nincsen, mert sok fát kivágtak. Több száz fa-
csemetét kellene elültetnünk.

– Az elmúlt években jelentős felújítások tör-
téntek a nemzeti kegyhelyen. Mennyiben segí-
tik elő ezek az idelátogatók lelki elmélyülését?

– A kegyhely szép, és ami szép, az Istenre 
utal, mert Isten maga is szép. Aquinói Szent 
Tamás mondja, hogy a kegyelem a természe-
tesre épül, így ahhoz, hogy a kegyelem áradni 
tudjon, az embernek ki kell aludnia magát, és 
jót kell ennie. Ha ez a kettő megvan egy feren-
ces helyen, akkor biztos, hogy ott a kegyelem-
nek nem állhatnak útjában mesterséges aka-
dályok. Ebben nagyon sokat segít a kegyhely 
felújítása…

– Évente hány hívő zarándokol el 
Mátraverebély-Szentkútra?

– Kétszázezer körüli a számuk, ebben 
benne vannak azok is, akik többször visz-
szatérnek. Csíksomlyóval ellentétben nálunk 
nem egy nagy búcsú van, hanem Pünkösdtől 
Kisboldogasszonyig több, s ezek mellett van-
nak kisebb búcsúink is…

– Vajon a mai korban, amikor szinte minden 
az üzletről, az anyagi haszonról szól, meny-
nyire lehetséges megőrizni a zarándoklatok 
bensőségességét?

– Sok múlik azon, hogyan állunk hozzá 
ehhez a kérdéshez, mi az, amit fő célként 
kitűzünk magunk elé, és mi az, amit szeret-
nénk a zarándokoknak átadni. Egyértelművé 
kell tenni, hogy a legfontosabb a lelkiség. Az 
elsődleges célunk az, hogy aki eljön közénk 
és eltölt nálunk néhány órát vagy napot, az 
Istennel, saját magával és embertársaival ki-
engesztelődve úgy távozzon el tőlünk, hogy 
utána jobb ember tudjon lenni, kicsit türelme-
sebb, nagyvonalúbb, megbocsátóbb. Annak, 
hogy mennyit költ, vagy nem költ itt, nincs 
különösebb jelentősége. Igényes kegytárgya-
kat kínálunk az ide látogató zarándokoknak, 
az ételeink pedig olcsók, de finomak. A lelki-
ség és az esetleges anyagi haszon nem zárja ki 
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egymást, de nem az utóbbi a lényeg. A kegy-
helyünkön össze sem hasonlítható az ado-
mányokból, illetve az üzleti tevékenységből 
befolyt összegek mértéke, az utóbbi ugyanis 
csupán tört része az előbbinek.

– Vannak-e visszajelzések azzal kapcsolat-
ban, hogy az ide látogató zarándokok közül 
egyesek megtértek vagy éppen visszataláltak 
Istenhez?

– Egy kegyhely küldetése az, hogy aki ott 
jár, egy kicsivel közelebb kerüljön a Jóisten-
hez. A megtérésen azt értjük, amikor valaki 
hirtelen rátalál Istenre. Az apró lépéseket nem 
szoktuk megtérésnek nevezni, pedig nyu-
godtan lehetne. Konkrét ismereteink vannak 
arról, amikor egyesek a kegyhelyünkön átélt 
lelki élmény hatására váltak hívővé, vagy ta-
lálták meg újra a hitüket. Több olyan munka-
társunk is van, aki korábban nem gyakorolta 
a vallását, vagy meg sem volt keresztelve. 
Természetesen vannak megtérések, ahogy 
csodák is. A lourdes-i barlang mellett lévő 
hálatáblákon olvashatók a köszönetnyilvání-
tások, egészen frissek is akadnak közöttük. 
Ezek mind azt fejezik ki, hogy valakinek az 
életében egy kisebb csoda történt, amit sze-
retne megköszönni a Szűzanyának. A legtöbb 
imameghallgatás gyerekkel kapcsolatos. Fi-
atal házasok, akik nagyon szerettek volna 
kisbabát, de hiába, eljöttek ide egyszer vagy 
többször is, imádkoztak a Szűzanya közben-
járására, és Isten meghallgatta a kérésüket. 
Ugyanígy történnek testi gyógyulások is. 
Nemcsak katolikusok fohászkodnak, leg-
utóbb például egy református asszony számolt 
be arról, hogy imádkozott a szentkúti Szűz-
anyához, és a gyógyíthatatlan betegnek tartott 
gyereke meggyógyult. Eredetileg egyházjo-
gász vagyok, ezért is szoktam arra gondolni, 
hogy jó lenne ezeket az eseteket gyorsan jegy-
zőkönyvbe venni, és mellékelni hozzájuk a 
csoda előtti, illetve utáni orvosi igazolásokat. 
Ez azonban nem olyan egyszerű, mert a nagy-
búcsúk idején nincs erre idő, utána viszont a 
hívek már nem jönnek el a hivatalos iratokkal, 
nekik ugyanis érthető módon csak az számít, 
hogy a kérésük meghallgatásra talált. A jövő-
ben azonban szeretnénk jobban dokumentálni 
ezeket a történéseket, hiszen a csodás megté-
rések, a lelki és testi gyógyulások a kegyhely 
működésének gyümölcsei. Ha ezek nem vol-
nának, nem zarándokolnának ide az emberek. 
Gyümölcseiről ismerszik meg a fa.

– Egyes vélemények szerint a lelki gyógyu-
lás, az, amikor egy teljesen kiégett, remény-
vesztett ember odafordul Istenhez, nagyobb 
csoda, mint a gyógyíthatatlannak hitt, testileg 
beteg ember felépülése.

– Ez kicsit olyan, mint amikor az urológián 
két beteg azon vitázik, hogy melyiküknek fáj 
jobban. Nyilván mindketten úgy érzik, hogy a 
kínjaik elviselhetetlenek. Ugyanígy van, aki-
nek a testi gyógyulás a fontosabb, és van, aki-
nek a lelki. Nehéz különbséget tenni köztük, 
és nem is érdemes.

Fotó: Merényi Zita
Forrás: Magyar Kurir - Bodnár Dániel

Bruno Ferrero: 
Az almák

Egy csapat fiatal menedzser – egyhe-
tes továbbképzés után – rohant végig a 
reptér folyosóján. Péntek délután volt és 
mindenki szeretett volna hazajutni a hét-
végére.

Óriási késében voltak. A gépükre már 
többször is szólították az utasokat.

Csomagokkal megrakodva, kezükben a 
jegyeket és az útleveleket szorongatva ro-
hantak a folyosókon.

Ketten közülük hirtelen nekiütköztek 
egy gyümölcsárus standnak és levertek 
egy kosár almát. A gyümölcsök szétgurul-
tak a földön. Az ifjú titánok nem törődtek 
vele, tovább futottak és sikerült is elérniük 
a gépet.

Kivéve egyiküket. Ez az utolsó megállt, 
mert megsajnálta a stand gazdáját. Utána 
kiáltott a barátainak, hogy menjenek nél-
küle, majd felhívta a feleségét, hogy csak 
egy későbbi géppel érkezik.

Aztán visszament a reptéri csarnokba 
és azt látta, hogy az almák még mindig 
szanaszét gurulva hevernek a földön. Döb-
benten látta, hogy a pult gazdája egy vak 
kislány. A kislány sírt, krokodilkönnyek 
folytak az arcocskáján. A földön tapoga-
tózott és hiábavalóan próbálkozott össze-
szedni az almákat, miközben emberek szá-
zai mentek el mellette közömbösen, senkit 
sem érdekelt, mi történt.

A férfi letérdelt a kislány mellé, visz-
szarakta a kosárba az almákat és a pultra 
tette. E közben észrevette, hogy néhány 
alma megsérült, ezeket fogta és kivette a 
kosárból.

Amikor befejezte, a kislányhoz fordult:
- Te jól vagy? – A kislány mosolyogva 

bólintott. A férfi a kezébe adott egy száz-
eurós bankjegyet és azt mondta neki:

- Kérlek, fogadd ezt el. A kárért, amit 
okoztunk. Remélem, nem tettük tönkre az 
egész napodat. 

Ezzel a fiatalember már indult volna is, 
de a kislány utána kiáltott:

- Uram… – A férfi megállt, visszafordult 
és a vak kislány szemébe nézett. Ő foly-
tatta:

- Te vagy Jézus…?
A fiatalember mozdulatlanul állt egy 

pillanatig, aztán indult a beszálláshoz, de 
többször is visszafordult és szívében ott 
vibrált és égett a kérdés: „Te vagy Jézus?”

Olykor téged is összetévesztenek  
Jézussal?

Karitász-hírek
A Katolikus Karitász 

„Legyen öröm az isko-
lakezdés” programja 
keretében segíti azokat 
a családokat, akiknek a 
szociális helyzete ezt in-
dokolttá teszi. Ennek kere-
tében a tanév megkezdése 
előtt az országban 5000 
gyermek kapott 5000 Ft-
os Erzsébet-utalványt. 

E programnak köszönhetően Szegváron is 
15 gyermek részesült iskolakezdési támogatás-
ban. A családok nevében hálásan köszönjük a 
segítséget.

KISBOLDOGASSZONY 
EGYHÁZKÖZSÉG: 

HÍREK – ESEMÉNYEK
Templomunk búcsú ünnepe szeptember 10-

én lesz. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor 
kezdődik, melyet Cseh Zoltán (zákányszéki) 
atya mutat be. Szeretettel hívunk mindenkit. A 
szentmise után hagyományosan szeretet ven-
dégséget tartunk itt a templomkertben. 

Szeptember 9-én este (18 órakor), és 10-én 
reggel (fél 9-kor) nem lesz szentmise!

Szeptember 17-én 15 órakor lesz a 
kórógyszentgyörgyi kápolna helyén álló ke-
resztnél Szent Kereszt felmagasztalásának 
ünnepe alkalmából szentmise, ha az időjárás 
engedi. Kedvezőtlen időjárás esetén a temp-
lomban lesz megtartva.

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje szep-
tember 24-én 10 órakor kezdődik. Aki valami 
oknál fogva nem kapná meg a meghívót, és 
érintett az évforduló tekintetében, jelezze rész-
vételi szándékát mielőbb (kedd-péntek) 9-11 
óra között a 63/364-810-es számon, vagy sze-
mélyesen! Ez alkalommal is elmarad reggel a 
fél 9-es szentmise.

A Szabadkán elesett testvérekért megemléke-
ző szentmise szeptember 18-án este 6 órakor lesz.

Október 1-én elkezdődik a közös rózsafü-
zér imádkozás a templomban az esti szentmi-
se előtt. Jöjjünk minél többen együtt kérni a 
Szűzanya közbenjárását. De szánjunk rá időt 
és a szentmisén is vegyünk részt, a Szűzanya 
örömére, magunk lelki gazdagodására!

Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasz-
szonya, Magyarország Főpátrónája ünnep!

(Rozgonyi Mária)
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Gondolatok az elmúlt évtizedek 
Magyarországáról

Kedves Olvasó! 

Rögvest belevágok abba a témába, 
amely uralja az írott és elektronikus mé-
diát, de köznyelven szólva „még a víz-
csapból is ez folyik”. Migráció, migráns 
válság, állítsuk meg a migráns áradatot. 
A hivatalosságok és a hozzá hű média 
véletlenül sem említi a „menekült” szót!

Migráns: a szakszótár szerint elván-
dorló, kivándorló. Politikai vagy gazda-
sági okokból hazáját elhagyó személy. 
És sajnos erre bőségesen volt példa ha-
zánk történelmében.

Nos, én személy szerint nem az el-
múlt évek időszakára gondolok, amikor 
száz-ezrével özönlöttek be a déli hatá-
ron a menekültek és gazdasági beván-
dorlók és mentek tovább Ausztriába, 
Németországba és Nagy-Britanniába. 
Többször kinyilvánították azon vélemé-
nyüket, hogy nem akarnak nálunk ma-
radni. Én az elmúlt hosszú évek alatt az 
országot elhagyó több mint félmilliós 
tömegre és a sokezres létszámú szemé-
lyekre gondolok, akik naponta, hetente, 
havonta és végleg (?) magyarokra és 
egyéb nemzetiségű magyar állampolgá-
rokra gondolok.

Arra a több mint félmilliós képzett, 
képzetlen, de főleg a képzett munka-
erőre gondolok, akik már most égetően 
hiányoznak a nemzetgazdaságból, akik 
az esetleges jobb anyagi körülmények, 
biztosabb (?) megélhetés reményében 
vállalták ezt a nem kis kockázattal járó 
cselekedetet.

Most már szakmák tömkelegében 
égetően hiányoznak a kivándoroltak 
egészségügy, építőipar, kereskedelem, 
vendéglátás, pékek és egyéb szakmák. 
Ebben a félmilliós létszámban nincse-
nek benne azok, akik naponta, hetente, 
havonta, évente ingáznak az ország nyu-
gati feléből Ausztriába.

Fokozott teher hárul az egészségügyre. 
Állami egészségügyi vonalon érdekes el-
vándorlás erősödik az egészségügyi ma-
gánszférába. Jóval több fizetés, nyugod-
tabb körülmények, az itthon maradás, a 

család közelsége. És itt nincs évekig tar-
tó várólista. Sajnos a bérből és fizetésből 
élők ezt nem tudják megfizetni. 

Ami a felsőoktatást illeti. Az itt tanu-
ló fiatalok 40%-a úgy nyilatkozik, hogy 
a diploma kézhezvétele után nem itthon 
képzeli el a jövőjét. 

A hivatalosságok részéről vannak pró-
bálkozások anyagi értelemben, de ezt 
úgy hívják, hogy röghöz kötöttség.

Volt egy program: „Gyere haza fiatal!”. 
Erre 100 millió forintot biztosítottak. 
Haza jött mindössze 69 fiatal. Szuper 
ajánlatok és körülmények várták őket. 
És főleg kik jöttek haza? Nos, azok, akik 
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem 
boldogultak külföldön.

Csak az a kérdés, hogy az itthon ma-
radók, mit gondoltak? Lehet, hogy ezt 
tudva verik a fejüket a falba?

A kivándorlási célpontok főleg Német-
ország és Nagy-Britannia. Bár az utóbbi 
ország, amely megkezdte a tárgyalásokat 
az Európai Unióból történő kilépésről, 
így az ott élő, oda kivándorolt magyarok 
sorsa nagyon komoly mértékben vált bi-
zonytalanná, pedig Európa második és 
a világ ötödik nemzetgazdaságáról van 
szó!

Külön szociográfiai és demográfiai 
jelenség Európa munkaképes lakosságá-
nak csökkenése, egyre emelkedő átlag-
életkora, az ezzel járó emelkedő megbe-
tegedése. Tipikus példa az USA. Itt él a 
világon a legtöbb gyógyszerfogyasztó 
polgár. Nálunk is gond a lakosság lassú 
fogyása. És ha ez az irány nem változik, 
szakértők szerint az évszázad második 
felében 9 millió alá csökken a lakosság 
létszáma.

Nyugat-Európában a különböző ke-
let-európai és afrikai bevándoroltakra 
égetően szükség van. Olcsó, jól képzett 
munkaerőről van szó. Lévén, közgaz-
dász állítása szerint, a termék jelentős 
hányadát teszi ki a munkabér. Olyasmit 
vizionálnak a társadalomkutatók, hogy 
az elkövetkező évtizedekben 1 milliárd 
(!) bevándorlót igényelne az Unió nem-
zetgazdasága.

Zárszóként, hogy is alakult ki ez a 
Nyugat-Európában jelenlevő 1 ½ millió 
politikai és gazdasági létszám? Egy nyu-
gat-európai országba évente 30-40 ezer 
közel-keleti bevándorló érkezett. Terjedt 
a hír, hogy ez az ország élhető ország. És 
ebben az országban a vezetők úgy okos-
kodtak, hogy a főleg Szíriából és háborús 
övezetekből befogadjuk a képzettséggel és 
végzettséggel rendelkezőket. A többieket 
pedig nemes egyszerűséggel hazaküldjük!

Hova? Vissza a háború sújtotta ország-
ba? Mivel? 

És így évek óta megy az Unió és az 
Európa Tanács tehetetlen agyalása. Ha-
lott ötlet, hogy 160.000 migráns szétosz-
tása lesz a megoldás?

Németországban közel félmillió beván-
dorlóról a hatóságoknak fogalmuk sincs, 
hogy merre lehetnek az országban. Óriási 
energiát fektetnek a bevándorlók támoga-
tására. Hivatkozási alap, hogy az ország 
nemzetgazdasági teljesítménye elbírja. 
Nyelvtanítás, szakképzés, lakhatás, és 
akinek jár, annak havi 400 euro. Nos, az 
összegről annyit, hogy magasabb mint a 
magyar minimálbér és a magyar átlag-
nyugdíj. Ami az előbbi kettőt a nyelvta-
nulást és a szakmatanulást illeti, enyhén 
szólva is döcög. Az ország lakosságának 
jelentős része fenntartással fogadja ezt a 
migrációhoz kapcsolódó történéseket.

A jövő? Nem tűnik biztatónak. Sem 
itthon, sem Európában.

Kiss Vilmos

Helyreigazítás
A Szegvári Napló (XXX. évfolyam 6. szám 

14. oldalán) a szegvári táj jellegzetességeiről 
és szegvári kötődésű alkotókról készült írásom 
egyik mondata így pontos: „Ma már néhány 
festményén meg lehetne vásárolni a volt me-
gyeházat.” (A tévedések elkerülése végett nem 
szegvári festőről van szó, hanem az absztrakt 
festészet kapcsán hivatkozott Kandinszkíjről.) 
Sajnálatos figyelmetlenségem miatt kimaradt a 
cikkből, hogy Sinkó János művész úr a művé-
szeti akadémia köztestületi tagja is.

Mészáros Imre
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Leventék Szegvár 
labdarúgásáért

Levente parancsnokok, akik sokat tettek a 
szegvári labdarúgás érdekében. Állnak (bal-
ról jobbra): ismeretlen, Boros Pál, Nagy János, 
ülnek (balról jobbra): Bacsa Gábor, Berezvai 
János). (Eredeti fénykép özv. Pigniczky Mi-
hályné tulajdona.)

Leventék nyárfákat ültetnek 1942-ben a fo-
cipálya köré. (Eredeti fénykép özv. Pigniczky 
Mihályné tulajdona.)

Mészáros Szabolcs honvéd (Szentesi Víz-
mű NB III) a nagymamájával, édesanyámmal. 
A legkiválóbb szegvári focisták, Buda Attila, 
Szarka Attila, az életmentő Ember Béla, Csur-
ka Zoltán (FTC), Szécsényi Andris („Mágus”), 
a focival törődtek és nem anyáztak, mint a ta-
tár hordák a muhi pusztán. Legfeljebb így, aho-
gyan Szabika a fenti képen.

-MI-

Sokgyerekes magyar 
anyák Szent István 

napi kitüntetése

Ilyen kitüntetésben részesült Szegi Erzsébet 
aki huszonnégy gyermeket hozott a világra. 
Legfiatalabb gyermekét, Ilonkát hatvan éves 
korában szülte. Ilonka néni már elmúlt kilenc-
ven éves, de hála a Teremtőnek még mindig jó 
egészségnek örvend. Szegvári emlékező sze-
rint, Szegi Erzsébet egyik gyermeke kereszt-
apaságát maga vitéz Nagybányai Horthy Mik-
lós Kormányzó Úr vállalta.

Szegi Erzsébet és férje aranylakodalmuk al-
kalmával.

(Megbízó szegvári leszármazott és más visz-
szaemlékezők nyomán lejegyezte és közreadja 
Mészáros Imre ősfakutató.)

Intő jel
Mintegy 10 év óta emlékezteti az arra já-

rókat a Szent-Istváni államalapítás több mint 
1000 éves múltjára a most kidőlt, a Milleniumi 
Emlékpark mértani középpontjában állt emlék-
oszlop.

Az ősi magyar jelképekkel gazdagon díszí-
tett faoszlop csúcsát a Szent-Istváni korona 
uralja. Ezek az ősi magyar szimbólumok arra 
valók, hogy elősegítsék a szellemi és fizikai vi-
lág összekapcsolódását. Segítenek megtalálni a 
két világ között a harmóniát, egyensúlyt. Nem 
csak szépek, de hatalmas erejük is van. Egész-
séget, szerelmet, termékenységet, összetartást, 
boldogságot sugároznak.

Néhány motívum jelentése:
- tulipános virágmotívumok: termékenység, 

család, nőiesség
- kör alakú növények: teljesség
- nyolc ágú csillag: áldó, védő szimbólum
- fa: táplálás, biztos gyökerek, hősiesség, vé-

delem, nyugodtság
- Nap: hatalom, Isteniség, ragyogás, bölcses-

ség, az élet forrása
- Hold: titokzatosság, a folytonos megújulás
- Telihold: Megvilágosodás, nőies vonzerő

Az ominózus szerencsétlenség intő jel, 
hogy tartalmánál és művészi kivitelezésé-
nél fogva központi elhelyezést érdemel az 
alkotás. Az eset augusztus 20-át megelőző 
napon, a felújítási munka közben történt, me-
lyet kezdeményezésemre a mester, Gránicz 
Péter személyesen végzett. Szerettük volna 
az ünnep fényét új ruhába öltöztetett emlék-
oszloppal emelni. A Polgármester Úr ígéretet 
tett az alkotás központi helyre történő elhe-
lyezésére. 

Reméljük, az október 23-i ünnepre már mél-
tó helyen áll a Milleniumi kopjafa.

Antal Péter

Intő jel! – mutatott a kidőlt emlékoszlopra  
a szomorú mester
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Az 5. oldal folytatása

Délután már 13 órától az erős embereké volt a terep. Nagy sikere volt 
a szkander, a fűnyíró traktor és az erős ember versenynek is. A Kiss Bá-
lint Református Általános Iskola kötélugró csapata és a szentesi rögbisek 
is bemutatkoztak. A kaszkadőr show is nagyon látványos volt. Kiss Jenő 
Mr. Universum testépítő elkápráztatta a közönséget. A fürdőmedence 
nagy sikernek örvendett. Élvezték kicsik és felnőttek is egyaránt a hab-

partit. A szalmabála labirintusnak a gyerekek örültek. Négy fiatalember: 
Blaskovics Sándor, Szenczi Sándor, Brezovai Zoltán és Fuvó Flórián 
építették meg a labirintust, s a polgármester úr adta hozzá a bálákat. 
Köszönet érte! 

Szenzációsan jól sikerült ez a délután. Köszönjük Tóth József szerve-
ző munkáját.

Este Roy és Ádám koncert volt. Nagyon jó hangulatot csináltak a fiúk. 
Őket követte a Music Caffe zenekar utcabálja. Az is nagyon jól sikerült. 
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Augusztus 20-án:
A Tekeházban Lukács István Emlékverseny-

re került sor, immáron 6. alkalommal, Zsibók 
Zoltán szervezésével. Több település csapata 
vett részt ezen a versenyen. Köszönjük, hogy 
minden évben megemlékeznek egykori tekés 
társukról.

Futóversenyt hirdettünk felnőtt, ifjúsági és 
gyermek kategóriában Lőrincz Gábor vezeté-
sével. Ezen a versenyen a Kyokushin karate 
csoport tagjai vettek részt túlnyomó többség-
ben, de rajtuk kívül még sokan lefutották a 3 
km-es távot.

Az idén csak három csapat jelentkezett a fő-
zőversenyre, de ők finomabbnál finomabb éte-
leket főztek. Nem maradhatott el a karate be-
mutató sem Erdei Sándor vezetésével. A kutya 
bemutató is nagyon jól sikerült. 

Köszönjük a délelőtti programok szervezői-
nek a segítségét.

Délután:
13.00 órától hagyományőrző lovas kocsi 

felvonulás vette kezdetét Szegvár fő utcáján. 
Nagyon sok lovas, lovashajtó adózott a nem-
rég elhunyt Mihály János társuk emlékének. 
Köszönjük a szegvári Tűzköves Alapítvány, 
Bárány Brigitta szervező munkáját. Lehetett 
lovagolni, kocsikázni. Nagyon szép volt ez a 
program is.

Kondacsné Bacsa Klára óvónő bábelőadása 
nagyon tetszett a gyermekeknek. Ahogy Pepe 
Manó bőröndmeséi gyermekműsor is. Köszön-
jük, hogy velünk voltak.

Ingyenes vércukor és vérnyomásmérést 
szervezett Határné Bottyán Erika védőnő. So-
kan éltek a lehetőséggel. 

Szintén 15.00 órától kezdődött a kürtős ka-
lácssütés, melyet a Mozgáskorlátozottak Egye-
sületének tagjai készítettek Arany Lajosné ve-
zetésével, valamint a fánksütés Bacsa Józsefné 
és a Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület tagjai 
segítségével. Nagyon finom étkeket készítet-
tek.

A Belevaló Klub tagjai Huszka Anita vezeté-
sével kifestették a gyermekek arcát különböző 
motívumokkal.

A Magyar Nóta Klub és a Bazsa Mári Nép-
dalkör tagjai szebbnél-szebb dalokat énekel-
tek. Köszönjük ifj. Ternai József és Gila László 
közreműködését.

A szegedi Talent Tehetségkutató Énekstúdió 
tagjaitól is gyönyörű dallamokat hallottunk. 
Az ünnepi műsort nagyon színessé, meghitté 
tették az István a király c. rockoperából éne-
kelt Koppány dalával. Köszönjük, hogy velünk 
voltak!

Köszönjük a délutáni programok szervezői-
nek a segítségét.

Az ünnepi műsor 18.00 órakor kezdődött.
Beszédet mondott Gémes László polgármes-

ter, majd az új kenyeret Andrási Elemér plébá-
nos úr és a lengyelországi lewin brzeski plébá-
nosa szentelték meg. Megtisztelte jelenlétével 
és köszöntőjével az ünnepséget Farkas Sándor 
országgyűlési képviselő úr és Ádók János a 

Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke is. Ádók 
János a „Csongrád Megye Kultúrájáért és 
Közművelődéséért” díjat Bárány Brigittának, 
„Csongrád Megye Közigazgatásáért” díjat pe-
dig Lukácsné Csurgó Csillának adományozta. 
Farkas Sándor és Gémes László polgármester 
úr helyi kitüntetéseket adott át. Az idén „Dísz-
polgári címet” kapott Gyömbér Ferencné, id. 
Pusztai János és Grecsó Krisztián. „Szegvá-
rért Emlékéremben” részesült Lőrincz Gábor, 
Tóth József és Gémes Dezső. Gratulálunk min-
denkinek!

A Falunapon velünk voltak a nálunk vendé-
geskedő lengyel barátaink is. Sok szép prog-
ramot szerveztünk nekik. Felsősófalváról is 
érkeztek családok. 

A Dobbantó néptáncegyüttes szép műsort 
adott elő. Fergetegesen táncoltak a színpadon. 
A táncosokat felkészítette Magyar Imre és Ma-
gyar Nóra. Köszönet érte!

Az ajándéksorsoláson sok-sok nyeremény 
talált gazdára. Kerekesné Bovatsek Ágnes, 
Korbelné Szőke Mária, Kosztolányi Sándorné, 
valamint Lévai Györgyné koordinálta ezt. Kö-
szönjük a munkájukat!

A tűzijáték az idén is a Gyenes KFT anyagi 
támogatásával valósult meg. Gyönyörű, csodá-
latosan szép volt az egész. Köszönjük!

Ezt követte a diszkó DJ. Bakerrel. 
Köszönjük az esti programok szervezőinek a 

segítségét.

Az egész nap folyamán közreműködők, segí-
tők, a közel 600 fő megvendégelését a Mozgás-
korlátozottak Egyesülete vezényelte le Arany 
Lajosné vezetésével. A hurka, kolbászt az Ön-
kormányzat finanszírozta.

A büfében a Gyenes KFT italt, frissen sülte-
ket árusított.

A hangosításról Piti Sándor és csapata gon-
doskodott. A fedett színpadot a Derekegyházi 
Önkormányzat biztosította. A nézőtéri nagy 
fehér sátor a Tömörkényi Önkormányzatnak 
volt köszönhető. A programokról felvételt a 
Kurca TV, a fotókat Kerekes Mátyás, Muzsik 
Sándor, Viola István készítette.

A gyönyörű színpadi dekorációt Ráczné 
Purgel Ilona, Rácz Enikő és Bányai Lilla állí-
totta össze. 

Köszönet érte!
A gyerekek szórakozását ugrálóvár és csúsz-

da biztosította, melyet az Önkormányzat finan-
szírozott. A kirakodók játékokkal, édességgel 
várták a vendégeket.

Támogatóink voltak: 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Gyenes Kft
Ternai Kft
Hunor Coop ZRT
Vodafon
Köszönjük az Önkormányzat, a Polgármes-

teri Hivatal, a Kabinet, a Falufejlesztő KFT 
dolgozói, a Polgárőrség, Rendőrség, civil 
szervezetek, egyesületek, magán személyek, 
szponzorok, Kurca TV, a fotósok segítségét és 
az együttműködését, a fellépő csoportok szép, 
színvonalas előadását. Nélkülük nem lett volna 
ilyen sikeres a kb. 2000 ember által látogatott 
rendezvény. 

Örülünk, hogy velünk tartottak.

Köszönettel: 
Lukács Istvánné főszervező

A fotókat Kerekes Mátyás és Viola István 
készítette

Meghívó
A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

az

Idősek világnapja alkalmából
2017. október 5-én, csütörtökön 10.00 órától

Ünnepi műsort szervez.

Az „Öregek Napközi Otthona” idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, 
ezért rendhagyó módon, a rendezvény a Művelődést Házban lesz.

Szeretettel várjuk a település valamennyi idős lakosát, hozzátartozóikat és az év-
forduló kapcsán az intézmény korábbi dolgozóit, valamint mindenkit, aki múltunk-
hoz és jelenünkhöz bármilyen módon kapcsolódik és szeretne velünk ünnepelni.

Az elmúlt évtizedek fotóiból, a jelenlegi klubtagok rajzaiból, kézimunkáiból kiállí-
tás tekinthető meg szintén a művelődési házban, ettől az időponttól.
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Grecsó Krisztián: El
Megsimogatni a táblát, ez volt a hep-

pem. Apám vasutas, a nagybátyám is 
vasutas, persze vonattal utaztam, in-
gyen volt, pedig jobb lett volna busz-
szal, a Csongrád alsói kisállomás a 
putri szélén volt, féltem a kollégiumig. 
Vasárnap el, pénteken haza, idegen-
be el, és az anyaföldhöz vissza, az én 
áldott, átemlékezett falumba. Mikor 
hazaértem, megsimogattam a táblát. 
Akkor még nem volt kiírva, hogy Is-
ten hozta, polgárőrség, Willkommen, 
csak a közigazgatási fölirat, hogy in-
nentől van az a terület, ami valóban az 
enyém, amit alanyi jogon ismerek, ami 
belőlem van, hiszen az élők: emberek, 
állatok, növények festik meg a hely 
auráját, azok az élőlények, akik hasz-
nálják, és abból egy darab én vagyok, 
tőlem jön, hozzám fut a múlt, a hagyo-
mány. Van egy hely, ahol szem vagyok 
a láncban. 

Hogy ez örökké így marad, fejben 
legalábbis, és hogy bármi is válto-
zik, valamiképpen mégis onnan, ar-
ról a helyről van a valahogyan legtel-
jesebb képem, abban többé-kevésbé 
biztos vagyok. Néhány éve azt a fenti 
valahogyant még felelőtlenül elhagy-
tam volna. Minden korlátozás nélkül 
az mertem volna mondani, hogy a leg-
először elhagyott, ám ezáltal örökké 
elsőnek, bázisnak, fundamentumnak 
mondható néhány négyzetkilométer 
sohasem lesz pixeles. Mindig értem 
majd a mondatok mögötti csöndet, és 
ha fémes ízű a levegő, nekem fémes íz 
lesz a számban. 

Már nem vagyok ebben olyan biztos. 
Azóta három várost hagytam el, gim-
názium, főiskola, egyetem, szerkesz-
tőség, ez négy élethelyzet, de a váro-
sok közt vannak átfedések. 

Hogy az első, a szülőfalum valóban 
fontosabb, mint a többi, azt éppen az 
elhagyások miatt tudom. A megcsa-
lások, elidegenedések rendje ugyanis 
egészen más volt. Érdekes, hogy a ké-
sőbbieknél kisebb volt az elszokás, a 
ráfeledés, ha szabad ilyet mondani. Ta-
lán egyszerűen azért, mert idomultabb 
lélekkel árultam el Csongrádot, mint 
Szegvárt. A szegvári árulás még ösz-
tönös volt és tudattalan, szükségszerű, 
a szülőfalumat muszáj volt elhagyni, 

és nekem adódott alibim, mentségem – 
azért a törésért nem én feleltem. Önfe-
ledten vagdalkoztam, vágtam el a szá-
lakat, hasítottam el mindent, ami oda 
kötött, lebéklyózott. Alig fél év alatt 
elhagytam a tájszólásomat, első év vé-
gére tudtam viselkedni, eltűnt rólam 
minden stigma. Élveztem, hogy elve-
gyülök, az álruhát, az asszimilációt. 
Egy év alatt fölégettem magam mögött 
mindent, amit saját jogon szereztem, 
egyetlen barátom maradt, nem volt 
társaságom, kapcsolataim, hatalmam, 
örömem, dolgom, kihívásom. Csak a 
család, de az nem az én érdemem. 

Csongrádot már pallérozott szeretet-
tel csaltam meg, onnan olyan kötelé-
keket oldottam el, amelyeket máshol 
szükségszerűen meg kellett kötnöm. 
A barátságok nem hagyták magukat, 

előbb elengedtük egymást, de felnőtt-
ként visszataláltunk, kénytelenek vol-
tunk hordozni azt a múltat. És ha nehe-
zen is, de elkezdtük vinni újra. 

A tízemeletes panelház ábécéjében 
álltam, és az alsó szomszéd, akit négy 
főbérlő nélküli kamaszfiú évekig haj-
szolt, üldözött az őrületig és vissza, 
mellém lépett, hogy nehéz lehet, sajnál 
minket, mert annyira sok bajt okoztunk 
magunknak, annyira kemény akadá-
lyokat hordtunk magunk elé, hogy a 
végére tényleg keményen kellett küz-
denünk. Persze nem így mondta. Egé-

szen egyszerűen beszélt, kár, hogy 
nincsenek meg azok a szavak. Nézett 
rám az asszony meghatva. Ezerszer 
beáztattuk, hajnalig recsegett az elek-
tromos gitár meg a torzító, rendőrségi, 
áentéesz-ellenőrzések, a végén razziák, 
végül kilakoltatás, három hónap a tél 
közepén, egy fűtés nélküli, udvari bu-
dis parasztházban, aztán visszaköltözés 
ugyanoda a kilencedik emeletre. Mikor 
először beszálltunk a liftbe, újra a mi 
panelházunkban voltunk, egy másik 
volt szomszéd, hatodikon lakó idős asz-
szony remegő kézzel nyomta be a hatos 
gombot. Ez nem lehet igaz, mondta vé-
kony, könyörgő fejhangon, ez neki nem 
jár, őt ennyire nem teheti próbára az Is-
ten. A kilencedikre mentünk, majdnem 
sírva köszönte meg, megsimogatta az 
arcomat. 

Az alsó szomszéd, akivel a boltban 
találkoztam, ezt mind tudta. Mikor 
elköszönt, körbepuszilt, ő is ilyen fi-
atalságot szeretett volna, mondta, és 
hogy vigyázzunk, mert mostantól 
kezdve nagyon nehéz lesz. Kimentem 
a boltból, és háromnegyed óráig bőg-
tem a buszmegálló mögött, gyűlöltem 
Csongrádot, amiért elhagytam, amiért 
ez neki nem fáj, amiért hiába jövök ide 
vissza, semmi sincs meg belőlem. Egy 
türelmes gazda botot dobált a kutyá-
jának, és a faág mindig előttem esett 
le. A kutya többször is odajött, érezte, 



15. oldal2017. szeptember

hogy fáj. Minden örömteli visszafutás-
ból nekem adott egy másodpercet. 

„Minél jobb itt, annál rosszabb”, 
mintha ezt énekelte volna Menyhárt 
Jenő akkoriban, lehet, hogy nem pon-
tos, azért sem ütöm be a gugliba. Az 
elszakadást nem lehetett elfogadni, 
évekig csalódottak voltunk, ha talál-
koztunk, nem tudtuk megbocsátani 
egymásnak, hogy vége. Ahhoz föl kel-
lett nőni, valameddig, legalább némi 
alázatig. Minimum addig, hogy meg-
értsük, a hely nélkül is létezünk, és 
hogy nincs közünk már ahhoz, hogy 
el. Nincsen már színpadi utasítás, bal-
ra vagy jobbra, kinek merre, el. Ilyen 
parancs egyébként sincsen, mindenki 
önkéntesen és szabadon csalja meg a 
múltját. 

Békéscsabát kétszer is elhagytam. 
Egyszer a főiskola után, Szeged ked-
véért, egyszer meg, mikor végül elbo-
torkáltam Pestre. Az első volt életem 
legtudatosabb és legszebb leválása, 
soha annyira hosszan nem készültem 
semmire – lélekben. Az ottani kapcso-
kat sem akartam elengedni, de a régi-
ek, a kamaszkoriak még nem működtek 
újra, ezért rettegtem, hogy a mostani-
ak is veszendőbe mennek. Nem, nem 
is rettegtem, tudtam, hogy úgy lesz. 
Két-három hónappal a vége előtt el-
kezdtük siratni magunkat, és vádolni 
egymást, hogy ha vége, nem marad 
ebből az egészből semmi. Az egészből 
persze nem is maradt, de az elhagyás 
agonizációja így lélekölően hosszú lett, 
az utolsó két hónapban már egyáltalán 
nem utaztam haza. Minden perc drága 
volt. Egy délután, két órára be kellett 
mennem a gyakorlóiskolába, ballag-
tak a tornászlányok, akiket tanítottam. 
Majd megőrültem. Mire visszaértem, 
a többiek már részegek voltak, logikai 
akadályversenyt tartottak az udvaron. 
Azt éreztem, hogy inflagranti rajtakap-
tam őket: elszerették előlem az időmet.

Szegednek nem tudtam megbocsá-
tani, most is gyűlölöm. Amiért nem 
akarta, hogy az övé legyek. Nem foga-
dott be, nem hagyta, hogy maradjak. 
Szeged kilökött, elküldött, és én úgy 
viselkedtem vele, mint az elhagyott 
szerelmes. Kerestem a kegyét, sértet-
ten, mintha igazából ezt ő tenné, nem 
akarok én már semmit, dohogtam, az-
tán vágyakozva tébláboltam a Tisza-
parton. 

Az elszakadások fájtak, nagyon fáj-
tak, de a fájdalom mértéke nem lehet 
összevethető, mert más (izom- és lé-
lek-) csoportokat érintett, máshonnan 
szakított el és ki, egészen eltérőek az 
összetevői. Békéscsabáról nem lehe-
tett másodszor is eljönni, és onnan 
nem is vagyok eljőve. Meg persze de-
hogynem, el vagyok. A berendezkedés 
városi tere egészen más, mint valami 
alma materé, a csabai redakció nem ért 
véget a könyvtár falaival, a város meg-
hálálta, hogy szerették, és én nagyon 
akartam szeretni. Sikerült is – csak 
magamat nem. Magamat nem szeret-
tem abban az apámféle elégedetlenség-
ben, folyton ott motoszkált bennem: 
tönkre fogok menni, ha nem derül ki, 
mi mindent nem próbáltam még meg. 

Áldozatot csak nagyot érdemes hoz-
ni. Az Úr az elsőszülött fiát kérte Áb-
rahámtól, tőlem azért kisebb dolgot kö-
vetelt. Ha tudni akartam, mi van még 
az ajtó mögött, a bázist kellett elad-
nom, elhagynom, a viszonyítási pon-
tot. Szerencsére nem tudtam, milyen 
lesz, hogy mit jelent az: kiárusítani az 
otthonod. Az odaszokott barátokat, a 
megbánásokat, örömöket, reggelig tar-
tó álmatlan forgolódásokat. Keresem 
a történetet, ami megmutat belőle va-
lamit, mintha lenne egyetlen történet, 
amolyan ábécés, ahogy álltam a tizi 
ábécéjében, és akkor mi volt. Nem volt 
semmi, ma-gamra-radtam (használha-
tatlan varázsige). 

Másfél-két év. Egy határőrségnyi 
szolgálat. Ennyi idő alatt múlik el az 
irdatlan honvágy, a gyötrő figyelem, 
hogy ahol megyek, utca, fasor, körút, 
az egy idegen terep, amiben én egy 
daganat vagyok, férges, oda nem illő 
sejt. Két év után aztán lassan, nagyon 
lassan újra utca lesz az utca. Ha addig 
egyben maradsz valahogyan, és nem 
iszol a szokásosnál sokkal többet, ak-
kor látod is a képet. A régi konyhára 
például ritkán gondolok, ahogy múlik 
az idő, az ablaknál iszom a kávémat, 
nemsokára mennem kell, utazom a fél 
hetes IC-vel Pestre, nézek Doboz felé, 
milyen kétségbeejtően szépen jön föl a 
nap.

Megjelent a Jelenkor 2010 szeptem-
beri számában

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, 
mérkőzései

1. forduló
Oroszlány (3274)- Szegvár (3219) 6 – 2
Pontszerzők: Rácz József, Szabics Krisztián

Ifjúságiak
Oroszlány (1053) – Szegvár (956) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

További mérkőzések

2017.09.10 Vasárnap 10 óra Szegvár
Szegvári TSE - Köfém SC

2017.09.17 Vasárnap 10 óra
Sajóbábonyi VSE - Szegvári TSE

2017.09.23 Szombat 10:00
Gázművek MTE - Szegvári TSE

2017.10.01 Vasárnap 10:00
Bátonyterenyei TK I - Szegvári TSE
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