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A TARTALOMBÓL
Iskola volt az életem

Focitábor lesz
II. Csatordai emlékkupa

Szegvár a sajtóban
Törökországban jártak a táncosok
Iskolai tanulmányi eredmények

Júniusi testületi ülésen hangzott el
FALUNAP programja

Balatonszárszón táboroztak
Horgász tábort is szerveztek

Nyári úszásoktatás
Hitélet Befejeződött az aratás mindenütt

A katolikus templom új „ruhája”

Szent István 
ünnepéről

Már I. László elrendelte 1090-ben, hogy 
„Szent István napja mint szent ünnep meg-
tartasson”, és rögzítette az augusztus 20-i dá-
tumot is. (Ezt a napot egyébként az 1083-as 
szentté avatásakor VII. Gergely pápa jelölte 
ki.) Az eredetileg tisztán vallási ünnepnek 

Folytatás a 2. oldalon
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Köszönetnyilvánítás
Áldás legyen mindazokon, 

akik felejthetetlen, 
szeretett testvérem a szegvári 

özvegy CSENKI MÁTYÁSNÉ 
született TÓTH ERZSÉBET –

elhunytával érzett fájdalmamat 
bármilyen formában 
igyekeztek enyhíteni.
Szegvár, 2011. július

      Testvére: Tóth József György

Köszönetnyilvánítás
„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a közeli és távoli roko-

noknak, jó szomszédoknak,
volt munkatársaknak, ismerősöknek,

osztálytársaknak, akik drága szerettünk

GÉMES ATTILA

búcsúztatásán megjelentek,  
sírjára koszorút,

virágot helyeztek és fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló család

Búcsúzunk
A díszítőművész szakkör tagjai szomorúan 

búcsúznak 

Csenki Mátyásnétól,
 

aki több, mint 30 évig lelkes tagja volt a kö-
zösségnek. Sok kiállítás színvonalát emelték 

gyönyörű hímzései, megyei és országos  
kiállításokon az ő zsűrizett munkái is  
növelték a szegvári szakkör hírnevét.
Isten veled Erzsike! Hiányozni fogsz,  

emléked megőrizzük:
 a szakkör tagjai

Megemlékezés
Élete elmúlt, mint száz 

másik pillanat,
s tudjuk, hogy emléke 

örökre  
megmarad.

Ifj. Tóth Józsefre 
halálának 25. évfordulója 

alkalmából fájó szívvel emlékezik:

felesége, 5 fia, 5 menye, 
unokái és dédunokái

Megemlékezés

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon még Érted ég,
egy fénykép, mely őrzi az emlékedet, 
s egy út, mely elvitte az életedet.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
mindig Veled leszünk, az idő bárhogy is 
halad.
Sírodra szívből visszük a virágot, 
de Veled eltemettük az egész világot.”

Fájó szívvel emlékezünk életünk
 legszomorúbb napjára,

GAJDA ISTVÁN
halálának 4. éves évfordulójára.

Nagyon hiányzol!

 Felesége és Mártika

Az 1. oldal folytatása
világi tartalmat is adott, illetve jelentőségét 
emelte, hogy a középkori királyok ebben az 
időszakban tartották Székesfehérvárott a tör-
vénynapokat, amikor is személyesen meg le-
hetett előttük jelenni. A török hódoltság idején 
és utána a nagyszombati Szent István-szemi-
nárium (papnevelde) lett a névadó kultuszának 
első számú ápolója, de a katolikus templomok-
ban általában megemlékeztek a jeles napról. 
A helyi keretekben tartott vallási ünnepnek 
Mária Terézia adott új dimenziót 1771-ben: ek-
kor szerezte vissza a Szent Jobbot Raguzából, 
s Budán helyezte el, nagyszabású ünnepség 
keretében. Az ereklyét az ekkortájt befejezett 
királyi palota északi szárnyában kialakított 
Szent Zsigmond-kápolnában (bejárata a mai 
Oroszlános kapu mellett nyílt a nagy udvarról), 
pontosabban annak Szent István-kápolnájában 
őrizték (a mai C épület zárt belső udvarán állt 
a XIX. század végi átépítésig). Szent István 
napja éppen 1771-ben szűnt meg általános egy-
házi ünnep lenni, XIV. Benedek pápa ugyanis 
csökkentette az ünnepek számát. A királynő 
viszont elrendelte „az apostoli királyság álta-
lános védőszentjének” megünneplését, a kato-
likusokat eltiltotta erre a napra a munkától, és 
kötelezte a misén való részvételre. Az orszá-
gos jellegű ünnepély színhelye Buda, a szent 
király ereklyéjét őrző főváros lett. 1818-ban a 
helytartótanács pontosan szabályozta az ün-
nep rendjét. „Kisasszony havának 20. napján, 
úgymint Szent István királyunk ditső ünnepén, 
eme országunk fő Varassában pompás és örök 
emlékezetű Maria Theresia királynénk inté-
zete szerint való Ájtatosság, ugyanazon első 
Apostoli Királyunk mindeddig éppen mar-
adott szent jobb Kezének tiszteletére rendelt 
Processioval együtt tartassék” – kezdődött a 
rendelet. A továbbiakban részletesen megha-
tározta az ünnep menetét, s az eddig inkább 
vallási jellegű alkalomnak világi-politikai tar-
talmat is adott azáltal, hogy elrendelte a világi 
hatóságok teljes díszben való részvételét. Az 
esemény augusztus 19-én délután öt órakor a 
Szent Zsigmond-templomában tartott „pompás 
vesperával” kezdődött, hét és nyolc óra között 
pedig a két város összes templomának öreg ha-
rangja hirdette „a jövő nap dütső ünneplését”. 
20-án hajnalban négy és öt között ismét egy-
órás harangozás hívta a testvérvárosok lakóit 
az öt órakor kezdődő misékre. (SZERK: KLI)

Családi események
(Összeállította:  

Tóth Ferencné anyakönyvvezető 
és Kosztolányi Sándorné)

Született:
Kecse Nagy Imrének és Somogyi Ágnesnek 
(Damjanich u. 7.) IMRE
Németországban, Münchenben Robert Sieg-
hardtnak és Bihari Irénnek EMÍLIA HELENA

Házasságot kötött:
Szentesen Biácsi Brigitta (Széchenyi u. 20) és 
Kováts Csaba (Szentes, Köztársaság út) 

Haláleset
Csenki Mátyásné Tóth Erzsébet Anna  Szentesi 
út 38. (72 éves)
Gémes Attila Malom u. 2. (60 éves)
Mészáros Sándorné Híd u. 1. (89 éves)

Szegvár a sajtóban
Művészetnek tartja a tanítást : Aranydiplo-

mát kapott Pusztai János / Munkatársunktól. – 
Délvilág. – 2011. július 5. 6. o.

A szegvári származású pedagógus 50 éve 
kapta meg diplomáját.

Fesztivál a tó mellett. – Délvilág. – 2011. jú-
lius 12. 6. o.

A tófesztivál programja

Harmincan köszöntik Biankát : Ma három-
éves a vak szülők egészséges kislány / Korom 
András. – Délvilág. – 2011. július 16. 1. és 4. o.

Magyar Biankát ünnepli a család és a bará-
tok

Nagy tervei vannak a kastélytóval az új bér-
lőnek / Králik Emese. – Délvilág. – 2011. július 
26, 6. o.

Szilágyi Zoltán szegvári vállalkozó a 
nagymágocsi kastély parkjában többek között 
horgászturizmust szeretne



3. oldal2011. augusztus

Hírek a Dobbantó NTE háza tájáról
Izniki (Törökország) fesztiválon jártunk

A Dobbantó Néptáncegyüttes július 15-
23-ig a törökországi Iznik – az ókori Nicea 
– városában vett részt egy nemzetközi 
néptáncfesztiválon. A fesztiválon a török cso-
port mellett nyolc nemzet táncosai képviselték 
saját országukat – így Brazíliából, Franciaor-
szágból, Lengyelországból, Ukrajnából, Szer-
biából, Ciprusról, Kazahsztánból és Magyaror-
szágról érkeztek együttesek. 

A Dobbantó NTE július 14-én délután busz-
szal indult el Szegvárról Iznikbe. Az első meg-
álló Szeged volt, ahol az együttest kísérő Balga 
zenekart vettük fel. Az úton a csoporton csak 
a határok fogtak ki, ahol több órát várakoz-
tunk, így 27 órás utazás után érkeztünk meg 
az izniki tó partján lévő üdülőközpontban lévő 
szállásra. 16-án este nagyszabású show kereté-
ben megnyitotta „kapuit” a fesztivál. A fellépé-
sek fő helyszíne az izniki Hagia Sophia mecset 
melletti nagyszínpad volt (325-ben itt tartották 
az első egyetemes zsinatot).

Az elkövetkező napokban Iznikkel szom-
szédos településekre, városokba vitték el „tá-
jolásra” a résztvevő együtteseket. A fesztivál 
ideje alatt minden résztvevő csoportot együtt 
mozgattak a szervezők, az együtteseket kis-

buszokkal szállították a fellépések színhe-
lyére. 

Délelőttönként szabad programot kapott 
minden csoport, amikor a szállás területén lévő 
medencében ill. az Iznik-tóban úszhattunk, 
strandolhattunk. Emellett részt vettünk város-
nézésen, vásároltunk a helyi bazárban, ahol a 
legtöbb eladó a helyi készítésű izniki csempét, 
kézzel festett ékszereket, dísztárgyakat árult. 

Minden fellépés este 8 és 9 óra között kez-
dődött és késő estig tartott. A helyszínek kö-
zött volt falusi fesztivál, táncoltunk iskolában 
és ókori amphiteatrumban is. Július 21-én az 
összes résztvevő együttest Bursa-ba, egy 3 
milliós nagyvárosba vittek a szervezők, ahol 
egy nagyszabású élő talk-showban mutatta be 
minden nemzet a saját táncait. 

Július 22-én ugyancsak egy nagyszabású 
show keretében megválasztották a fesztivál 
királynőjét és királyát, valamint a három ud-
varhölgyét és –urát. Minden csoportból egy ki-
rályt és egy királynőt kellett nevezni, akiknek 
különböző feladatokat (török táncot tanultak és 
török kifejezéseket, mely tudásukat egy rög-
tönzött „nyelvvizsga” keretén belül mutathat-
ták meg) kellett végrehajtaniuk és egész héten 
keresztül gyakoroltak a showra. A nemzetközi 
zsűri – amely a csoportok vezetőiből ill. a ren-

dezvény főszervezőjéből és három főszponzo-
rából állt – a fesztivál első királyi párjának egy 
ukrán lányt és egy brazil fiút választott. A mi 
királynő jelöltünk lett a második udvarhölgy és 
párjának egy lengyel fiút szavazott meg a zsűri.

A szállás, a kiszolgálás igen exkluzív volt. 
A reggelit, ebédet mindig a szálláson fogyasz-
tottuk el, a vacsorát sok esetben a fellépés 
helyszínén kaptuk. Mivel a muzulmán hit sze-
rint a törökök nem fogyaszthatnak sertéshúst, 
ezért igen sok marha-, kecske- és birkahúsból 
készült ételt szolgáltak fel. Emellett rengeteg 
salátát és zöldségfélét ehettünk egész idő alatt.

Az utolsó nap a búcsúzkodásról szólt. Dél-
előtt a polgármester fogadta a csoportvezető-
ket és mindenkit megajándékozott egy nagyon 
szép izniki kézzel festett kerámiával. Délután a 
szervezők és a csoportok közös búcsúzkodására 
került sor, ahol a fesztivál szervezőitől minden 
résztvevő kapott egy izniki kerámiát, amire a 
fesztivál emblémáját festették, valamint pros-
pektusokat, cd-t a városról és a fesztiválról.

A csoport a záróműsor után 24-én hajnali 4 
órakor indult vissza Magyarország felé. A visz-
szaúton az együttes megállt Rodostóban, ahol 
megnéztük II. Rákóczi Ferenc fejedelem em-
lékmúzeumát, majd a Márvány-tenger partján 
töltöttünk el még egy délutánt. Este 8 órakor 
indultunk el újra Szegvár felé, ahova 25-én 
délután ért haza kissé megfáradtan, de tele 
élménnyel az együttes. Ezúton is köszönjük 
minden támogatónknak – az Alapfokú Művé-
szeti Iskola, a Polgármesteri Hivatal, a Puskin 
Tej Kft, a Szegvári Dobbantó Néptáncosok 
Támogatásáért Alapítvány, a Szegvár és Vidé-
ke Takarékszövetkezet - és a szülőknek, hogy 
segítették az együttes külföldi útjának megva-
lósulását. 

Magyar Nóra és Purgel Nóra
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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
Szabadság miatt augusztus 15 – 19-ig helyettesí-
tő rendelés van.
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 július 25 – augusztus 5-ig, il-
letve augusztus 17 – 19-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 augusztus 8 -12-ig és augusztus 
29 – szeptember 2-ig helyettesítő rendelés van.
A helyettesítő orvosok nevét az orvosi rende-
lőnél hirdetményben olvashatják.
Délutáni rendelés: hétköznapokon 
16 – 17 óráig 
Augusztus 1 – 5.  Dr. Ország Erzsébet – 4-én 
Dr. Hégető Sára
Augusztus 8 – 12. Dr. Rosztóczy Levente – 
9-én és 11-én Dr. Hégető Sára
Augusztus 15 – 19. Dr. Ország Erzsébet
Augusztus 22 – 26. Dr. Hégető Sára 
Aug. 29 – szept. 2. Dr. Rosztóczy Levente – 
30-án és 1-én Dr. Hégető Sára
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 
ügyeleti 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 ügyelet: 
A 63-313-244-es telefon 169-es mellékén (ez 
a Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet se-
gítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi 

Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gye-
rekeket. 
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 bejelent-
kezés alapján, időpont egyeztetéssel történik. 
Bejelentkezés személyesen a rendelőben, vagy a 
63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési idő 
alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
augusztus 1 – 5. 14 – 18
augusztus 8 – 12 8 – 12
augusztus 15 – 19.  14 – 18
augusztus 22 – 26. 8 – 12
aug. 29 – szept. 2. 14 – 18 
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 háziorvos-
hoz 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
aug. 6 - 7.  
dr. Lehoczky János  (30/9453-764)
aug. 13 - 14. 
dr. Kun Sz. István   (30/5688-998)
aug. 20 - 21. 
dr. Gyovai Tibor  (30/4367-401)
aug. 27 - 28. 
dr. Kun Sz. István  (30/5688-998)
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 telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
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, pol-
gárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
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

FELHÍVÁS
lakossági fórumot hív össze,

 Szegvár Nagyközség Önkormányzata
melynek témája:

 pénzintézeti ajánlat szennyvízberuhá-
záshoz kötődő érdekeltségi hozzájárulás 

befizetésére
Időpontja: 2011. augusztus 10. (szerda) 

18.00
Helyszíne: volt Vármegyeháza 
(6635 Szegvár, Kossuth tér 1.)

Várunk minden lakost,  
aki még nem rendelkezik   

a szennyvízberuházáshoz kötődő 
előtakarékossági 

szerződéssel,  illetve aki egy összegben
 szeretnék a hozzájárulásukat befizetni.
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2010/2011-es tanév számokban

Alsó tagozat
Osztályátlagok:  Rangsor
1.a 3,84 : 1.a 3,84
1.b 4,42  4.a 3,96
2.a 4,345  4.b 4,01
2.b 4,33  2.b 4,33
3.a 4,41  2.a 4,345
3.b 4,5  3.a 4,41
4.a 3,96  1.b 4,42
4.b 4,01  3.b 4,5
Magatartás átlag:  4,4
Szorgalom átlag:  4,25
Nyelvtan átlag:  3,91
Irodalom átlag:  4,09
Matematika átlag:  3,86
Környezet átlag:  4,02
Ének átlag:  4,49
Rajz átlag:  4,44
Technika átlag:  4,51
Testnevelés átlag:  4,68
Angol átlag:  3,97
Mulasztások összesen: 5989 óra/év/168 
tanuló
Minden tanuló hiányzott átlag: 35,64 órát, azaz 
kb. 8 napot. (A tavalyi adat: 3,6 nap!)

Felső tagozat
Osztályátlagok:  Rangsor
5.a 4,46 : 7.a 3,38
5.b 4,21  8.a 3,54
6.a 3,85  8.b 3,67
6.b 3,86  7.b 3,77
7.a 3,38  6.a 3,85
7.b 3,77  6.b 3,86
8.a 3,54  5.b 4,21
8.b 3,67  5.a 4,46
Magatartás átlag:  4,02
Szorgalom átlag:  3,86
Nyelvtan átlag:  3,78
Irodalom átlag:  3,82
Történelem átlag:  3,63
Angol átlag:  3,7
Matematika átlag:  3,08
Informatika átlag:  4,0
Természetismeret átlag: 4,14
Fizika átlag:  3,22
Biológia átlag:  4,05
Kémia átlag:  2,99
Földrajz átlag:  2,94
Ének átlag:  4,2
Rajz átlag:  3,95
Technika átlag:  4,39
Testnevelés átlag:  4,25
Tánc átlag:  4,95
Honismeret átlag:  4,4
Etika átlag:  4,07
Média átlag:  3,27
Egészségtan átlag:  3,9

Mulasztások összesen: 9773 óra/év/145 
tanuló
Minden tanuló hiányzott, átlag: 67,4 órát, azaz 
kb. 12 napot.

Vighné Németh Ildikó
igh.

NÉHÁNY HÍR A JÚNIUSI
KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

- Gémes László polgármester elmondta, a 
Szentesi u. 6. sz. alatti önkormányzati bérla-
kások nagyon rossz állapotban vannak. Véle-
ménye szerint meg kell bízni a Kft-t a felújítás 
elvégzésével. Az épület helyreállítás után ismét 
használható lesz. Kérte a képviselő-testület 
döntéshozatalát.

- A képviselő-testület megbízta a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft-t az önkormányzat tulaj-
donában álló Szentesi u. 6. szám alatti ingatlan 
felújításával. 

- Gémes László polgármester előterjesz-
tette a „Helyi hő- és hűtési energiaigény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” 
(KEOP 4.2.0.A) – Zöld gazdaság” pályázat 
benyújtására vonatkozó írásos anyagot El-
mondta, két pályázatot kívánnak benyújtani 
napelemes rendszer telepítésére. A támo-
gatási intenzitás mértéke önkormányzatok 
esetében 85 %, ami a korábbi lehetőségekhez 
képest rendkívül kedvező. Az önkormány-
zat a jelzett intézmények esetében jelentős 
megtakarítást ér el az energiaköltségek te-
rén. A beruházás önereje az előzetes terve-
zői számítások alapján 5-7 év alatt megtérül, 
ami kiemelten gazdaságosnak minősül. A 
beruházások pályázatonkénti maximális tá-
mogatási mértéke 50 millió forint. Az ehhez 
szükséges maximális önerő nagysága pályá-
zatonként 7,5 millió forint. A pontos beru-
házási összegek megállapítása csak a kiviteli 
tervek elkészítése után lehetséges. Tájékoz-
tatta a képviselő-testületet arról, hogy az írá-
sos anyagban nettó árak szerepelnek. 

- Szabó Tibor képviselő megjegyezte, 
olyan épületekre érdemes napelemes rend-
szert kiépíteni, amelyiken jól néz ki. Meg-
kérdezte, az elemek hol lesznek felszerelve? 

- Gémes László polgármester elmondta, a 
polgármesteri hivatal tetőszerkezetére nem 
lehet elhelyezni az elemeket. A napelemek a 
központi iskolánál, az óvodánál, idősek ott-
honánál, művelődési háznál és az új iskolánál 
lennének felszerelve. 

- Szabó Tibor képviselő elmondta, a 
napelemek felszerelésekor gazdaságossági 
szempontokat is figyelembe kell venni. Te-
kintettel arra, hogy a hivatal épületére nem 
lehet a kollektorokat elhelyezni.  

- Gémes László polgármester elmondta, 
számításokat végeztek ezzel és a felhelyezhe-
tőséggel kapcsolatban. Az idősek otthonánál 
és az óvodánál az udvar felőli rész lenne a leg-
megfelelőbb. 

- R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, 
az elemek fekvését is figyelembe kell venni. 

- Gémes László polgármester kérte, aki a 
„Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal – Zöld gazdaság” 
pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartás-
sal jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

- Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi 
hő- és hűtési energiaigény kielégítése meg-
újuló energiaforrásokkal (KEOP 4.2.0.A) 
pályázati felhívása szerint a Szegvár Nagy-
község Önkormányzatának tulajdonában lévő 
alábbi ingatlanokon villamos energia termelés 
céljára telepítendő napelemek elhelyezésére: 

- Polgármesteri Hivatal Szegvár (Szegvár, 
Szabadság tér 2.) 

- Művelődési Ház (Szegvár, Régiposta u. 1/a) 

- Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény – új iskola épület 
(Szegvár Régiposta u. 1/b) 

- Kurca-parti Óvóda (Szegvár, Hunyadi u. 25.) 

- Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény és Idősek Napközi Otthona (Szegvár, 
Hunyadi u. 27.) 

A pályázat maximális költsége nettó 50 000 
000 Ft, melyhez az 15% önerőt biztosít, mely-
nek összege maximum nettó 7 500 000 Ft. 

A Képviselő-testület az önrészt az önkor-
mányzat és intézményei 2011. évi költségve-
téséről szóló 3/2011 (III.10.)Ör. 8. számú mel-
léklete szerinti felhalmozási céltartalék terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására 
és a pályázat benyújtására. 

- Tárgy: Felhalmozási céltartalék feloldása a 
Forray Máté Általános Iskola részére. 

Határozat 

-. Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2011. évi költségvetésről 
szóló 3/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet 
8. sz. mellékletében szereplő intézményi fel-
halmozási céltartalékból a Forray Máté Általás 

Folytatás a 6. oldalon
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Iskola részére 400.000 Ft, azaz: Négyszázezer 
Ft-ot felold és az intézmény rendelkezésére 
bocsájtja. 

-  A fenti összeget a Forray Máté Általános 
Iskola a Szegvár, Templom utca 2. alatti isko-
laépület tantermeinek parkettaburkolatához, 
illetve csiszolásához, festéséhez használhatja 
fel. 

.- Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a 
Falufejlesztő Kft. tartalék felhasználására vo-
natkozó írásos kérelmét Az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hang-
zott el. 

- Gémes László polgármester kérte, aki 
a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető Kft. 
kérelmét elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát.  

- Tárgy: Falufejlesztő Kft. kérelme tartalék 
felhasználására. 

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegvá-
ri Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit KFT. ügyvezetőjének 
kérelmét és az alábbi döntést hozta: 

Szegvár Nagyközség Önkormányzata és a 
Szegvári falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között 
létrejött, a községi vízmű üzemeltetésére 
vonatkozó Vagyonkezelési szerződés III. 
rész 5. pontja alapján a Képviselő-testület 
1.231.646,- Ft összeg erejéig engedélyezi a 
tartalék felhasználását az Ipari parkhoz ve-
zető fő nyomóvezeték kiépítésére. 

(Kivonatolta: KLI)

Az 5. oldal folytatása - Meg lett hirdetve a pályázat. Az iskolaigaz-
gatói álláshelyre beadott pályázatokról és az 
igazgató személyéről a képviselő- testület fog 
dönteni.

- Össze-vissza beszélnek a faluban, elkül-
denek négy pedagógust. Egyáltalán lesz lét-
számcsökkentés?

- Ebben a kérdésben is a képviselő- testület 
hivatott dönteni, persze a pedagóguslétszám a 
beíratott gyerekek létszámától függ. A testület 
nem hozott döntést pedagógus elbocsátásáról.

- Gyönyörű lett a községháza. Végül hány 
lakás épült a tetőtérben, kik fognak odaköl-
tözni?

- A Polgármesteri Hivatal felújítása kétüte-
mű beruházás. Az első „lépcsőben” megtörtént 
a magas tető kiépítése és az épület külső hőszi-
getelése. A tetőtér beépítésére pályázati forrást 
kell találni, így erről csak a jövőben lehet ér-
demben beszélni. 

- Köszönjük Bába Eszternek a válaszokat. 
(kli)

KÖSZÖNET  
A VIII. KULTURÁLIS HÉT SEGÍTŐINEK

Összefogásra, együttműködésre alapuló nagy-
rendezvényünk a szegvári Kulturális hét.
Köszönjük mindazoknak, kik ez évben mun-
kájukkal, támogatásukkal, érdeklődő részvé-
telükkel segítették sikeres létrejöttét, így hoz-
zájárultak ahhoz, hogy évről-évre színesebb 
alakot ölthessen Szegvár egyedülálló kulturális 
kavalkádja!
2011-ben 8. alkalommal valósult meg az eddi-
gieknél is nagyobb szabású programsor, melyet 
végiggondolva a következőkről tudok Önöknek 
beszámolni: 
Alkotótábor résztvevői: 80 gyermek.
Művésztelep résztvevői és foglalkozásvezetők, 
Magyarország területéről meghívott művészek 
18 fő. (Vendég-éjszakák: 100)
Kulturális kavalkád látogatói 6 estén, estén-
ként átlagban 100 fő, záró rendezvényen mint-
egy 800 fő. 
A  II. Újra éled Szeg rendezvény szervezői és 
szereplői: délelőtt: 250 fő, délután újra 250 fő.
Elszállásolt erdélyi vendégek a településen: 50 
fő (Vendég-éjszakák: 250) 
Szervezők a Művelődési ház és a Tűzköves 
Alapítvány összefogásával, (A Kultúra Pár-
tolók Körének kimagasló munkájával!) civil 
szervezetek és magánszemélyek.
Önkéntes munkát vállalók száma az egy hét 
alatt: 200 fő körüli.
Védnökséget vállaló és munkájukkal is segítő 
személyek:
Gémes László Polgármester Úr
R. Nagy Mihály Alpolgármester Úr
Lukács Istvánné Kulturális Tanácsnok
Dr. Vigh Molnár Henriett Szociális Tanácsnok
Szabó Tibor Pénzügyi Bizottság Elnöke
Puskásné Halál Ágnes Intézményvezető, volt 
önkormányzati képviselő
Bucsányi László Bizottsági tag

Együttműködő civil szervezetek: 
Belevaló klub
Dobbantó Néptánc Együttes
Én ezt Tudom Alkotókör
Kultúra Pártolók Köre
Kurca Tv
Kurca-völgye Egyesület
Máltai Szeretszolgálat
Micimackó Bábcsoport
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Szegvári 
csoportja
Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
Rozmaring Népdalkör
Szegvári Polgárőr Egyesület
Szegvári Sportkör
Szegvári Vadásztársaság
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesülete
SZÖTYKE
Tekézők Egyesülete
Tűforgatók
Tűzköves Színjátszók
Háromszéki Népművészeti Egyesület
Szebeni Magyarok Egyesülete
Kézdi Nők Egyesülete
Támogató intézmények: 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Forrai Máté Általános Iskola
Kurcaparti Óvoda
Szegvári Falufejlesztő Kft
Nagymágocsi Szociális Otthon
Parajd-Felsősófalva Önkormányzata
Anyagi és természetbeni értékekkel támogat-
tak: 
Bucsányi László
Döbrőssy Iván és Családja
eSZeM Trade Bt – Reál üzlet
Fodor Imre
Gémes Dezső és Családja
Gémes László és Családja
Gyermán József és Neje
Gyömbér Ferencné
Id. Vigh Sándor és Neje
Kapás Tamás
Kovács Béla
Kultúra Pártolók körének tagjai (20 fő)
Primőr Profit Kft
Puskin Tej Kft
R Nagy Mihály és Neje
Tonomár-Ker
Zsombó Zoltán
Fő támogatónk a Kulturális hét keretében meg-
valósuló I. Székely-magyar Népművészeti Tá-
bor megrendezésére a Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága volt!
Hiszem, hogy az összefogásnak ilyen szé-
les köre, a közért szívesen, jókedvvel végzett 
munkának ilyen mérvű természetessége csak 
Szegváron jellemző! Tudom, hogy előrehala-
dásunknak, fejlődésünknek legjobb alapját ép-
pen ez adhatja! 
Kérem, hogy ne veszítsenek tenni akarásukból, 
és jövőben is legyenek partnerek hasonló ren-
dezvényeken!

Tiszteletteljes köszönettel Nagy Sándorné 
művelődésszervező

VÁLASZT KAPTUNK   
A POLGÁRMESTERI  

KABINETTŐL  
- Mikor kezdődnek a csatornázási munkák? 

(konkrétan, ha van dátum) 
- A szennyvíz beruházás folyamata jelenleg 

a közbeszerzésnél tart, a közbeszerzési doku-
mentumok véleményezése zajlik. A kivitelező 
kiválasztása csak ez után történhet, aki majd a 
kérdésekre válaszolni tud. Ezúton is kérnénk a 
Tisztelt Lakosok szíves türelmét.

- Meg lett-e hirdetve az iskolaigazgatói 
álláshelyre a pályázat? Ki lesz az iskolaigaz-
gató? 
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OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével, címével 

ellátva küldte szerkesztőségünkbe megje-
lentetést kérve, vállalta a teljes felelősséget 
a benne foglaltakért. A szólás- és vélemény  
nyilvánítás lehetőségét adtuk meg számára 
a megjelentetéssel. Az írást szó szerint kö-
zöljük, nem éltünk a szerkesztési jogunk-
kal. A megjelentetés nem jelenti azt, hogy a 
szerkesztőség mindenben egyetért az általa 
leírtakkal.

Tisztelt Olvasó!

Korábban szó volt róla, hogy a szalmabála 
házak környezetkímélők, energiatakarékosak, 
igen jó klímát biztosítanak. 

A falszerkezet felépítéséről még nem beszél-
tünk. 

Az USA-ban gyakran alkalmaznak olyan 
módszert, hogy a szalmabálát megfelelő mó-
don egymásra rakják, a legfelső sort lerög-
zítik, itt tartóváz nincs, azaz a szalmabála 
hordja az épület terheit. Az első épületek így 
épültek, még most is állnak 100 évesen is. A 
másik Magyarországon is előszeretettel alkal-
mazott technika, amikor favázból építik fel a 
falat, a köztes részeket szalmabálával töltik 
fel.

Ez hasonlatos lesz mint a könnyűszerkezetes 
ház, de annál jobb páragazdálkodású, nehe-
zebb szerkezetű. A falszerkezet így jobb hőtá-
rolású képességekkel rendelkezik..

Ezután a külső oldalon rabic hálóval erősítik 
meg a vakolat jobb rögzítése érdekében. 

A vakolat kb. 5 cm vastag sárréteg. 
A belső oldalon soros vályog falat raknak, 

ügyelve, hogy légréteg ne legyen a fal és szal-
ma között. Természetesen a belső oldal is meg-
kapja a vakolatréteget.

A ház belső falai tömörek is lehetnek, vá-
lyogból, esetleg tömör téglából, mert így a hő-
tárolás mértéke növekszik. Mind nyáron, mind 
télen nagy segítség.

Természetesen a szalmafalban nem veze-
tünk vízvezetéket. Vagy falon kívül, vagy tö-
mör téglafalakban.

Fűtés: 
Mivel igen jól szigetelt a fal, ill. a ház, 

így kisebb teljesítményű fűtőberendezés-
re lesz szükségünk. Napkollektor, tusoló 
hővisszanyerő, stb. mind csökkenti a fűtési 
költséget, így a falfűtési rendszert is érdemes 
kiépíteni vagy tömegkályhát(csempekályhát) 
választani. Nyáron viszont nem szükséges 
klímaberendezés, mert jól tartja a hűvös klí-
mát. 

Következő záró cikkünkben példákat ho-
zunk szalmaházakra.

Folytatjuk...
További info: www.szalmaepitok.hu

K. N.
20/4585 999 

IDŐUTAZÁS A SZEGVÁRI NAPLÓVAL… 
7.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! Ebben 
az évben minden hónapban felelevenítjük a 
Szegvári Napló legrégibb írásait, pontosab-
ban az újság tartalmát.

A mai számunkban visszautazunk az idő-
ben 1991. év 1. számtól az 1991-es év 2. és 
3. 4. számáig. A Szegvári Napló kéthavonta 
jelent meg.

 - Az 1991. évi 1. szám tulajdonképpen a ja-
nuár-februári eseményeket, írásokat tartalmaz-
ta, március elején jelent meg...

A Hűvös Oszkár tördelte és grafikázta ki-
advány már a közelgő március 15-i nemzeti 
ünnepre készült. Ezzel kapcsolatban jelent 
meg Nóbik István – a település első polgár-
mesterének – írása : „1848-ban új utakon 
indult el az ország” címmel.   Ezt követően 
beszámoltunk a képviselő-testület januári és 
februári üléséről. Februárban kétszer is ülé-
seztek a képviselők. Megtudhattuk ezekből 
az írásokból, hogy az akkor újonnan  megvá-
lasztott jegyző – Dr. Dedek József  30.000 Ft 
fizetést kapott. Azt is megtudtuk egy, a peda-
gógus bérekről készült megyei kimutatásból, 
a szegvári iskola  a 32. helyen szerepelt az 
átlagbér táblázatban, majdnem a legutolsó 
helyen. Az akkori alpolgármester tiszteletdí-
ját havi 3600 Ft-ban állapították meg. Nor-
matív állami támogatásként  5458 lakosra 
személyenként 2000Ft-ot kapott a település, 
tanulónként 30.000 Ft-ot, 2419 inaktív lakos-
ra  3000Ft-ot  fejenként. 

Fő téma az év első lapszámában a privatizá-
ció volt. A Szentes és Vidéke ÁFÉSZ-ben és 
a Szegvári Háziipari Szövetkezetben megkez-
dődött privatizációs folyamatról  Csatordai Fe-
renc elnök úr és Szabó Istvánné elnökasszony 
mondta el véleményét. 

„A külpolitika szele elérte gyermekeinket is” 
írta Csurka Zoltánné. „ Ha engedünk embere-
ket felnőni abban a hitben, hogy a kegyetlenség 
elfogadható, akkor  felelősek vagyunk  azért, 
ha bizonyos pillanatokban  ez a kegyetlenség 
majd kitör belőlük. Határozott tilalmakkal nem 
jutunk eredményekre. Azt kell elérnünk, hogy 
gyermekeink az egész emberiség szeretetében 
nőjenek fel.”

Az 1881. évi 2. szám 15 Ft/példány áron  és 
áprilisban jelent meg.

A hónap közepén  a szerkesztőség találkozót 
szervezett az olvasókkal. A rendezvényen az 
esős idő ellenére elég sokan megjelentek. 25-
en nyertek  tombolán. Az általános iskola furu-
lyásai közül Molnár Henrietta és Németh Nóra 
színesítette a programot ének- és zeneszámok-
kal, a könyvtári szavalóverseny két első helye-
zettje Bihari Csilla és Purgel Valéria versmon-
dással szerzett szép perceket a jelenlévőknek.

Fog-e vállalkozni a képviselő-testület? Ezt 
a kérdést tettük fel Dr. Nóbik István polgár-
mester úrnak. Válaszát szószerint idézem: „A 
képviselő-testület vállalkozási képességét erő-
teljesen befolyásolja a pénztelenség hiánya. 
Ameddig a képviselő-testület, illetve a község  
működésének költségét szinte teljes mértékben  
állami gazdálkodási pénzekből történik, addig 
nekünk csak célunk, módszerünk kizárólag az 
alapellátás biztosítása lehet,....nem kockáztat-
hatjuk egy esetleg sikertelen vállalkozás mi-
att.”

Az 1944. évi törzskönyvi leltárunk szerint 
az összes  mezőgazdasági  jövedelmező  bir-
tokunk 460 kat. hold volt. Rendelkeztünk több 
szolgálati lakással is. A földbirtokaink  szinte 
teljes mértékben a Puskin Termelőszövetkezet 
használatában vannak. Tájékoztatott a polgár-
mester úr. 

Mészáros Imre  a szegvári neves emberek-
ről írt, egy egész csokorra való neves szeg-
várit gyűjtött össze. Kis János  arról gondol-
kodott írásában, miért nincs szombaton is 
nyitva a tornacsarnok, az általános iskolás 
gyermekek miért a Centerbe járnak eljátsza-
ni a zsebpénzüket, nem nekik készült ez a 
szórakozóhely, pedig a kultúrház szinte kong 
az ürességtől...

Ebben a számban tovább folytattuk a  Pri-
vatizáció állapota falunkban című témát. 
Most a Puskin Tsz-ben folyó privatizációról 
számolt be Tóth László elnök úr. A teljes va-
gyon tagokra való átruházása volt a céljuk. 
Egy igazságos kárpótlási –és szövetkezeti 
törvényt vártak.

Kosztolányi Sándorné nyári programajánla-
tot  adott közre, melyben nem csak helyi- ha-
nem környékbeli települések nyári programja-
ira is felhívta a fiatalok és a szülők figyelmét. 
Az ajánlatot megtoldotta a bodzavirág felhasz-
nálásához segítséget adó tea-, egyéb ital-, szörp 
receptjével.

Folytatás a 10. oldalon
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MEGÚJÍTVA MEGÚJULNI III.
Lassan eljutunk a végső fázisba a templom 

felújításának munkálataiban. Már örömmel 
jelenthetem, hogy a tető elkészült, apró kiegé-
szítések ugyan még lesznek, de már az új pala, 
befestett toronysisak, villámhárító, a csatorna 
és ablakkeretek jelzik, hogy elkészült a „felső-
szint”, és alulról is a külső festés szinte rend-

ben van. Szorgos leányoknak és fiatalasszony-
oknak köszönhetjük, hogy még az állványokról 
sikerült az ablakokat kívülről megtisztítani 
Mint már több helyen is hírt adtunk arról, hogy 
a belső festésre külön kell gyűjtenünk – az 
ugyanis már nincs benne a pályázati költség-
vetésben – elkezdtük, és a festők is megtették 
az előkészületeket, hogy belülről is megújul-
jon a falfelület. A belső színek nem változnak, 
„csak” tiszta, új és friss lesz. 

Komoly takarítási munkára volt – és lesz 
még – szükség az aljzat csiszolása miatt. Az a 
nagyon finom por mindent jól belepett, és jól 
beférkőzött az apró résekbe. Bizony nem volt, 
és nem lesz könnyű ettől megszabadulni, de ha 
elszánt asszonykezek birtokba veszik a pado-
kat, szobrokat, képeket, és ruhákat nem marad 
sok belőlük - reméljük. Nagy attrakció várható 
még az ablakok belső pucolása kapcsán, de re-
méljük ezt az akadályt is sikeresen megoldjuk.

Természetesen örömmel vesszük az önként 
jelentkezőket, akár a munkára, akár az anya-
gi adakozásra. Minden kicsi munka – és idő-, 
valamint bármekkora összeg jól jön az Egy-
házközségnek. Ez ügyben a Plébánia hivatalt 
keressék (Tel. 63/364-810) munkákat, és nagy-
lelkű adományaikat hálásan köszönjük.     

/Piti M./

A TÁRGYILAGOSSÁG
A júniusban tartott lelkigyakorlat másik té-

mája a tárgyilagosság volt, mely szintén igen 
sokrétű gondolatot adott. 

Miben áll a tárgyilagosság?
Nem személyes, hanem tárgyhoz kötött meg-

látás. Ez a tárgyi szemlélet igen nehéz, mert 
tele vagyunk előítéletekkel. 

- Magunkkal szemben;
- kishitűség: a rám bízott feladatra nem va-

gyok képes…
- kapkodás: mindent elvállalok, és nem mé-

rem fel erőmet, időmet…
- Másokkal szemben;
- másokat a rokon - és ellenszenv tükrében 

hibátlannak, vagy javíthatatlannak látok.
Törekednünk kell az „abszolút” tárgyilagos-

ságra és így eljutunk a „relatív” tárgyilagos-
ságra.

Mi a „relatív” tárgyilagosság?
- Tudjunk magunktól elvonatkoztatva gon-

dolkodni, nézzük meg, mások mit látnak 
ugyanúgy, mint mi?

- Nézzük: terveinket, törekvéseinket, erénye-
inket, hibáinkat.

Nem egyéni, elfogult felfogásunk szerint, 
hanem rajtunk kívülálló, de nekünk feltétlenül 
jót akaró személyek véleménye szerint. Nézzük 
magunkat:

Mi az Isten rólunk alkotott terve, akarata, és 
élethívatásunkból fakadó feladataink szerint…

A jó Isten véleményén keresztül…
A nekünk ellenszenves ember véleménye 

alapján…
Ennek tükrében nem fogunk lényegtelen 

dolgokkal pepecselni, és ugyanakkor a főhi-

báinkat elhanyagolni, vagy egyenesen abban 
megmerevedni.

A tárgyilagos szemlélet érdekében:
- minden véleményt meghallgatunk…
- nem háborodunk fel, ha a hibáinkra figyel-

meztetnek, vagy éppen rosszat mondanak ró-
lunk…

- nem vezetjük-e magunkat félre…
- nem vakít-e meg bennünket a helytelen 

önszeretet… (pl. „én tudom” „én ezt tudom” 
„tudom a legjobban”

A tárgyilagos szemlélet mindenkinek nehéz. 
A nőknek még nehezebb, mert lélektani adott-
ságukból kifolyólag erősebb a szubjektivitá-
sunk.

De ezt az adottságot ellensúlyozza több 
egyéb női vonás:

- mások lelkébe beleélés (empátia – mielőtt 
mást megítélsz, járj félévig az ő mokaszinjában 
(indián mondás)

- tapintat (mikor mit, hogyan mondok, te-
szek)

- az odaadó anyai szeretet
De van a női lelkeknek nehézsége, hogy saját 

hibáikat nem látják meg, vagy nem látják be 
kellőképpen.

Ehhez kell kérni a világosságot, (az okos-
ságot) a meglátáshoz, és a bátorságot (a lelki 
erősséget) a belátáshoz.

Röviden, ezekkel a gondolatokkal próbált 
bennünket segíteni Zsuzsanna testvérünk a 
tárgyilagos életszemléletre!

Rozgonyi Mária

„A mennyek országa hasonlít a 
kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt ke-
resett. Amikor egy nagyon értékeset 
talált, fogta magát, eladta mindenét, 
amije csak volt, és megvette.” (Mt 13, 
45-46)

Ezzel a rövid példabeszéddel Jézus igencsak 
megmozgatta hallgatósága fantáziáját. Min-
denki tisztában volt az igazgyöngy értékével, 
mely az arannyal a legértékesebb kincsnek szá-
mított akkoriban.

Ráadásul az Írás úgy beszél a bölcsességről, 
azaz Isten ismeretéről, mint olyan értékről, 
amivel még a „fölbecsülhetetlen drágakövet 
sem lehet egy sorba állítani.”

A példabeszéd egy kivételes, meglepő és 
váratlan eseményt mond el a kereskedőről, 
aki – talán egy bazárban – megpillantott egy 
drágakövet. Óriási értéke pusztán az ő szakértő 
szemével volt felmérhető. Számolgatni kezdett 
és látta, mekkora haszonhoz juthat. Úgy dön-
tött, eladja mindenét és megveszi. Ki ne tett 
volna ugyanígy a helyében?

A példabeszéd legmélyebb mondanivalója, 
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hogy egyedülálló lehetőségünket, a találkozást 
Jézussal, vagyis a köztünk levő Isten orszá-
gával – ez az igazgyöngy! – ne szalasszuk el: 
minden energiánk, és amink csak van, mind 
erre irányuljon!

„A mennyek országa hasonlít a kereskedő-
höz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy 
nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta 
mindenét, amije csak volt, és megvette.”

A tanítványok nem először érzik, hogy radi-
kális döntést kell hozniuk, ha követni akarják 
Jézust, mindenről le kell mondaniuk: a legér-
tékesebb javaikról, mint a családi kötelékek, az 
anyagi biztonság, a megalapozott jövő.

Jézus kérése mégsem képtelenség és nem 
indokolatlan. A „minden” helyett, amit elve-
szítünk, egy olyan „mindent” találunk, amely 
értékében semmihez sem hasonlítható. Amikor 
Jézus kér valamit, mindannyiszor megígéri, 
hogy túlcsorduló mértékben fizeti vissza, és 
sokat, még többet fog adni.

Ezzel a példabeszéddel biztosít bennünket, 
hogy olyan kincs lesz a kezünkben, amely 
örökre gazdagítani fog.

S ha néha elhibázott lépésnek tűnik is ott-
hagyni a biztosat a bizonytalanért, már meg-
levő javainkat a csupán megígértek fejében, 
gondoljunk az említett kereskedőre: ő tudja, 
mennyire értékes az a drágakő, és bizakodva 
várja a napot, amikor majd hasznot húz belőle.

Ugyanígy, aki követni akarja Jézust, az tud-
ja, és a hit szemével látja, milyen végtelen nye-
reség lesz osztozni vele Isten Országának örök-
ségében, mert mindent elhagyott érte legalább 
lelki értelemben.

Isten minden ember életében ad egy ilyen 
alkalmat, hogy megragadhassuk a lehetőséget.

„A mennyek országa hasonlít a kereskedő-
höz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy 
nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta 
mindenét, amije csak volt, és megvette.”

Ez az ige meghívás konkrétan, hogy tegyük 
félre bálványainkat, amelyek elfoglalhatják 
szívünkben Isten helyét: a karriert, a házassá-
got, a tanulmányokat, a szép lakást, a munkát, 
a sportot, a szórakozást…

Meghívás arra, hogy Istent tegyük az első 
helyre; hogy Ő legyen minden gondolatunk és 
érzésünk csúcsa. Az életben ugyanis minden-
nek feléje kell haladnia, és tőle kell kiindulnia.

Ha erre törekszünk, ha az Ő országát keres-
sük, akkor ráadásként minden más megadatik 
nekünk – ígéri az evangélium. Ha Isten orszá-
gáért elhagyunk mindent, megkapjuk a száz-
szorost: száz házat, száz testvért, száz apát 
és anyát, mert az evangéliumnak van egy ki-
fejezetten emberi vonatkozása is: Jézus Isten-
ember, ezért a lelki táplálék mellett biztosítja 
számunkra a kenyeret, az otthont, a ruhát és a 
családot is.

Talán meg kellene tanulnunk a „kicsinyek-
től” nagyobb bizalommal nézni a gondviselő 

Atyára: Ő nem hagyja, hogy bármiben is hi-
ányt szenvedjenek azok, akik szeretetből oda-
adják azt a keveset, amijük van.

Kongóban néhány fiatal művészi képeslapo-
kat kezdett készíteni banánhéjból, és pár hó-
napra rá Németországban adták el. Kezdetben 
az összes bevételt megtartották (volt, aki ebből 
biztosította családja megélhetését), később vi-
szont elhatározták, hogy jövedelmük 50%-át 
közösbe teszik. Ebből harmincöt munkanélkü-
li fiatalnak tudtak segíteni.

Isten nagylelkűsége azonban felülmúlhatat-
lan: ketten közülük egy üzletben dolgoztak, és 
olyan feltűnő volt a tanúságtételük, hogy több 
kereskedő onnan kért segítséget, amikor alkal-
mazottra volt szüksége. Így tizenegy fiatal ju-
tott állandó munkához.

Chiara Lubich

HÍREK-ESEMÉNYEK

Templomunk külső tatarozása, és belső 
festése alatt, (előreláthatólag augusztus 20. 
körülig) a katolikus körben tartjuk a szentmi-
séket! A hirdető tábláról, illetve a szentmisén 
elhangzott hirdetésből értesülhetünk majd a 
változásról! 

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele, 
Nagyboldogasszony ünnepe. XII. Piusz pápa 
így fogalmazza meg apostoli rendelkezésben 
az Egyház hitét és ősi meggyőződését: „Szűz 
Mária végül is mintegy kiváltságának legfőbb 
koronájaként elnyerte a mentességet a sírban 
való romlástól, és - szent Fiához hasonlóan - 
legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett 
a mennyei dicsőségbe, ahol szent Fiának, az 
örökkévalóság halhatatlan Királyának a jobb-
ján, mint Királynő tündököl.”

Szentmise délelőtt fél 9-kor és este 19 órakor 
lesz!

Augusztus 20. Szent István király, Magyar-
ország fővédőszentje. István 969-ben szüle-
tett Esztergomban, Szent Adalbert keresztelte 
meg, 1000-ben Magyarország királyává koro-
názták. Országalapító királynak tartjuk, mert 
megalkotta a törvényeket, rendezte a magyar-
ság életét, megszervezte az egyházi életet, 
szerzeteseket hívott az országba. Példás családi 

életet élve a magyar családok eszményképe. Az 
Intelmek megírásával fiát Imrét, előkészítette 
az uralkodásra, azonban egy szerencsétlen va-
dászat alkalmával a fiú elhunyt. A nehéz hely-
zetben sem esett kétségbe, hanem halála előtt 
országát a Boldogságos Szűznek, a Magyarok 
Nagyasszonyának ajánlotta. 1038. augusztus 
15-én halt meg, és Székesfehérváron temették 
el. A magyar egyház ezen az ünnepen, a Szent 
Jobb körmenettel is emlékezik az országalapító 
szent királyra. Egyházközségünkben vasár-
napi miserend lesz, (½ 9 és 19 órai kezdettel). 
szentmisével emlékezzünk országalapító kirá-
lyunkra!

Tanévnyitó szentmise: augusztus 28-án ½ 
9-kor kezdődik. Kérjük együtt diákok, szülők, 
pedagógusok, hitoktatók a Szentlélek Úristen 
segítségét az egész tanévre!

Ezen a vasárnapon 18 órai kezdettel hang-
verseny lesz templomunkban. Ez már a temp-
lom búcsú ünnepét előkészítő esemény. Köz-
reműködik: Nagy János orgonaművész Andor 
Csilla énekes. Tiszteljük meg az előadókat 
azzal, hogy részt veszünk ezen a szép, búcsút 
előkészítő eseményen.

Templomunk búcsú ünnepe szeptember 
4-én lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kez-
dődik. Ezen az ünnepen lesz felújított temp-
lomunk szentelése is. Ezen a vasárnapon fél 
9-kor nem lesz szentmise!

Szeptember 5-től az esti szentmisék kezdési 
időpontja 18 óra

Tájékoztatásként közöljük, hogy a jubiláns 
házasok hálaadó szentmiséje ez évben szep-
tember 25-én 10 órakor kezdődik. Az előző év-
hez hasonlóan azok is részt vehetnek, áldásban 
részesülhetnek, akik nem Szegváron kötötték 
házasságukat, de hitelt érdemlően igazolni 
tudják a katolikus egyház szerinti házasságkö-
tésüket.

Rozgonyi Mária 

AZ ÖRÖMET KERESEM

Uram, Jézusom, az élet ösvényein az örömöt 
kerestem. 

Minden teremtménytől a boldogságot kér-
tem: megízleltem néhány darabkáját, mint 
ahogy a kiéhezett ember ízleli a kenyérmor-
zsákat.

De soha nem laktam jól. „Uram, magadnak 
teremtetted az én szívemet, és nyugtalan ma-
rad mindaddig, míg benned meg nem pihen.”

Uram, egyedül Te tehetsz boldoggá. Uram, 
ajándékozd nekem örökre a Te örömödet, hogy 
én is továbbajándékozhassam könnyező testvé-
reimnek.                   

/ közreadta Zs. J./ 

A pályázati összeg csak a külső 
tatarozást, szigetelést, tetőcserét fe-
dezi. Így a belső festést és a torony-
óra javítását saját erőből szeretnénk 
megvalósítani. Tisztelettel kérjük 
községünk lakosságát, hogy járulja-
nak hozzá anyagilag ennek a mun-
kálatnak az elvégzéséhez! Aki ezt 
már megtette, hálásan köszönjük, a 
jó Isten fizesse vissza százszorosan!
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A harmadik számunk a májusi- júniu-
si volt. A képviselő-testület  májusi ülésén  
választották meg Szenczi Sándornét isko-
laigazgatónak, ugyanis Kovács Lajos régi 
igazgató  nem adott be pályázatot 15 évi 
igazgatói tevékenység után. A szegvári Hor-
gászegyesület a Tisza folyó szegvári szaka-
szának hasznosításáról lemondott. A júniusi 
ülésen azt jelentette be a polgármester, hogy 
a szobrászművész augusztus 20-ra vállalta 
a Kossuth-szobor elkészítését. A költség-
vetésben még szerepelt  több, mint 1,5 mil-
lió forint első lakáshoz jutók támogatására. 
Marsovszki Mihály szegvári író tollából  
megjelent írás az általunk kezdeményezett 
II. világháborús emlékműre kerülő szegvári 
hősi halott katonatársáról  szólt. 

Érdekességként megemlítem, ebben a szám-
ban négy iskolás tanuló írt újságunkba:Bihari 
Edit, II. Rácz Erika,.Pusztai Éva és még egy 
X.Y. nevű

Megkezdtük az  OLVASÓINK ÍRTÁK  ro-
vatot. Egy olvasónk azt kérdezte: „Mi lesz az  
adósokkal, ha nem tudják fizetni a részlete-
ket, ha munkanélküliek lesznek?  A kérdésre 
Miskolczi Lajosné a takarékszövetkezet kiren-
deltség-vezetője válaszolt.

Egy másik olvasónk Kispál Illés  írását Kis-
gazda szemlélet a múlt ítélete alapján és jövője 
címmel. 

Piti Sándorné Bacsa Eszter Emlékezem Zsi-
gerhátra című írásában  a zsigerháti iskoláról, 
az ottani tanyai emberekről, a tanítóiról írt. 
Mészáros Imre dr. Holman Endre orvos-szí-
nésszel készített riportot. A CSALÁD-OTT-
HON rovatot megint Kosztolányiné Vera írta, 
most az eperből, meggyből készült sütemé-
nyek, italok szerepeltek.

A 4. számunkat a Szentatya üzenetével kezd-
tük, amit hazánkba történt látogatásakor mon-
dott. Erre a pápalátogatásra nyolcvan szegvári 
zarándokolt el Pécsre, meghallgatni a Szent-
atyát..

Bihari Ferenccel, az egyik zarándokkal 
készítettem riportot, aki arra volt büsz-
ke, két karnyújtásnyira ment el mellette a 
Szentatya.. „Ott mindenki boldog volt, min-
denki örült...” Kosztolányiné Vera Katona 
Lászlónéval beszélgetett erről a zarándoklat-
ról, aki elmondta a pápa arról beszélt, hogy 

„mi magyarok Mária országa vagyunk, mert 
Szent István  fölajánlotta az országot Mári-
ának”

1991. augusztus 19-én lelepleztük Tóth Sán-
dor szegedi szobrászművész  Kossuth Lajos 
szobrát a Kossuth téren. Az ünnepi beszédet 
dr. Papp Lehel György országgyűlési képvise-
lő mondta

A júliusi képviselő testületi ülésen a szoci-
ális és segélyezési bizottság  8 főnek javasolt  
és ítélt meg a testület első lakáshoz jutóként 
támogatást, 19 főnek pedig kamattöbblet  tör-
lesztéshez támogatást.

Elkészült a község szociális térképe, tudósí-
totta az olvasókat Pataki Jánosné a gondozási 
központ vezetője.

Megtudtuk, községünkben az idős korú la-
kosok aránya az összlakossághoz viszonyítva 
22%. Ebben az évben 5374 fő  az összlakosság 
száma, amiből  1163 fő a 60 éven felüli.

Augusztus elején „olcsó hús akció” kez-
dődött nagy beharangozással az országban, 
Szegvárra a 10 napos akció második felében 
érkezett meg az olcsóbb hús – írta Bucsányi 
László: Mi csak jót akartunk c. írásában, majd 
így folytatta: „nálunk is megkezdődött az 
idegeskedés, hogy milyen hús jut, érdemes-e 
sorba állni. Aztán az akció vége felé  már úgy 
nézett ki , hogy több húst hoztak, mint ameny-
nyire szükség van.....Szegváron is voltak , 
akik 10-20-30 kg húst felvásároltak, de voltak 
olyan vevők, akiknek 1-2-3 kg húsra telt. ...So-
kat gondolkodtam....,hogy tulajdonképpen 
kinek volt ez jó? Mit is akart az Antall-kor-
mány?  ...vagy az úgynevezett szociális védő-
hálón belül  segíteni akart  a kispénzű nyug-
díjasokon, a nagycsaládosokon, egyszóval az 
elszegényedett magyarokon  (nem szívesen 
írom le) , de gondoltam arra is , hogy jól akart  
a kormány lakatni  bennünket a  pápa látoga-
tása ideje alatt.” Írta a szerző többek között.

Katona Sándor diszkoszvető, szegvári szüle-
tésű  francia sportolóval készített riportot dr. 
Mészáros Imre. A riport befejező részében így 
nyilatkozott a neves sportoló: „Én örömmel 
venném, ha az iskolában élménybeszámolót 
tartanék dr. Szécsényi Józseffel, Tichcsev  
Miklóssal, Tégla Ferivel és Kovács Kálmán-
nal.... Utána rendezhetnénk a gyerekeknek egy 
házi versenyt és talán az „utódot” is megtalál-
nánk.

A szegvári lovasversenyen, bemutatón meg-
jelent Egerszegi Krisztina úszó olimpiai baj-
nok, fotóbeszámolót közöltünk látogatásáról.

Bucsányi László  A mi narancsunk címmel 
nagy riportot készített a polgármesterrel a köz-
művelődésről.

Megnyílt Szegváron a Falusi Vendéglátást 
Szervező Iroda, ezzel kezdetét vette a falusi 
turizmus a településen.. 

Még egy nagy írást közöl a Napló, egy sok 
fotóval illusztrált írást, amelyben  Fodor József  
bemutatja lámpagyűjteményét a sok érdekes és 
gyönyörű világítóeszközt. (folytatása követke-
zik)

Kovács Lajos István

A 7. oldal folytatása MÚZEUMI PÁLYÁZAT
A Falumúzeum által meghirdetett Régi tár-

gyaink élete elnevezésű pályázatra beérkezett 
munkák közül most Dudás Ágnes 5. a osztá-
lyos tanuló munkáját adjuk közre. A dolgozat 
különlegessége, hogy Ági egyes szám első 
személyben, azaz úgy ír, mintha önmagáról 
beszélne, ily módon a pályázat mintájaként 
szolgált Andersen mese, A teáskanna nyelvi 
formáját megtartotta.  PURGEL NÓRA

Dudás Ágnes Laura: 
Nagymamám vázája

Én egy fehér színű, díszes, kézzel festett 
váza vagyok. Dísztárgyként készítettek még 
az 1920-as években, de apró virágok tárolására 
is alkalmas vagyok. Alkotóim egy ülő kislányt 
festettek rám, aki rózsaszín ruhácskát visel, 
kék színű otthonkával. Lábait keresztbe fonva, 
egy kosárkát tart ölében. Barna haját kienged-
ve hordja és két szép szemével álmodozóan néz 
feléd. 

Egy nagymama vásárolt meg és adott az uno-
kájának, születésnapja alakalmából. Nagyon 
örült nekem a kislány, egy üveges szekrényben 
tartott. Olykor-olykor elővett és gyöngyvirágot 
rakott a kelyhembe. Akkor mindig a nagyma-
májára gondolt. Az idő múlásával a kislányból 
anyuka, majd nagymama lett. Az unokája a 
tükrös szekrény előtt álldogált és nézte a kislá-
nyos vázát, vagyis engem.

A rám festett kislány egyik lába azóta letö-
rött, egy baleset folytán, de ez a kis szépséghi-
ba az unokát nem zavarta. Ott állt és sóvárogva 
nézett engem. Tudta, a nagymama tükrös szek-
rényét nem szabad kinyitni, mert ott törékeny, 
féltett kincsek vannak. Ekkor a nagymama 
félrehúzta a tükrös szekrény üvegjét és kivett 
engem és átadott az unokájának.

─ Neked adom a kislányos vázát születésna-
pod alkalmából, de vigyázz rá nagyon, mert ezt 
a vázát én is a nagymamámtól kaptam, amikor 
annyi idős voltam mint te ─ mondta. 

A kisunoka átölelte a nagymamáját, megpu-
szilta és a fülébe súgta:

─ Köszönöm szépen, vigyázok rá, ígérem.
 Majd boldogan indult haza velem és bera-

kott az üveges szekrénybe. Azóta ő is anyuka 
lett, de ha elővesz, gyöngyvirágot rak kelyhem-
be és a nagymamájára gondol.
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Iskola lett az életem…
11. rész 

(Egy nevelési értekezlet, feladatok 1980. január 9-én)

Most 2011-et írunk, július van, a 40 éves 
elmúlt Pirostéglásban már Te, Veres János 
igazgató voltál, igazgatóként mentél nyug-
díjba, és néhány nappal ezelőtt az iskolá-
don a gyász lobogója azt jelentette, hogy 
örökre itt hagytál mindent! A pedagógus 
életedet, régi, új kollégáidat, tanulóidat, 
akiket nagyon szerettél. Igazi pedagógus 
családban éltél, szigorú, de melegszívű 
voltál, a család és az iskola volt az életed. 
A betegség kemény volt, a 61. Érettségi 
Találkozódon már hiányoztál, de igazoltan 
voltál távol.

De menjünk vissza emlékeinkben kicsit 
a múltba, amikor még éltük az életünket. 
Nevelési Értekezlet, a vendég a Művelődé-
si Osztály akkori vezetője Mészáros Júlia, 
gimis osztálytársunk volt. A közművelő-
dési felügyelő Borsodiné Ilike volt akkor, 
és néhány nappal utánad ő is örökre távo-
zott! Szegváron vele is még együtt tanítot-
tunk, néhány kollégával Hódmezővásár-
helyről voltak bejárók. 

Más volt akkor a pedagógusok és tanu-
lók élete. Én mindig, de ezen az értekezle-
ten is jegyzeteltem. Témája: „A fegyelem 
és munkaerkölcs helyzete, javításának fel-
adatai” voltak. Ha azt mondom, időszerű-
ek ma is! A mai pedagógus feladata is: az 
oktatás és a nevelés. Számomra, de külö-
nösen ebben az iskolatípusban, fordítottan 
volt igaz. De erre így mai világunkban is 
nagyon nagy szükség van! 10 év elteltével 
a tantestület összetétele, akkor, ebben az 
iskolában sokféle volt. Voltak még óra-
adók, egyetemet végzettek, mérnök-taná-
rok, főiskolát végzettek, szaktanárok, akik 
közben a főiskolát is elvégezték, és tanári 
képesítést szereztek többen a szakoktatók 
közül is.

Még mielőtt a „felelősökről”  tovább be-
szélnék, visszapergetem gondolataimban 
ennek a ma már 30 évet megélt értekezlet-
nek néhány megállapítását, amelyről akkor 
részletesen beszéltünk, s ezeket magunké-
vá tettük.

„Az erkölcs azon fogalmak közé tartozik, 
amelyet a hétköznapi nyelvben is gyakran 
használnak. (pl. munkaerkölcs). Elvekkel, 
szabályokkal kapcsolódik össze: Mondjál 
igazat, ne tűrd a visszásságokat…”

„Az ember él a világban, a társadalom-
ban, a családban, és törekszik életcéljai-

nak megvalósítására, a boldogságra. Az 
emberi boldogság az életcélok függvénye, 
a céljainkért folytatott harc. S az ember 
élete akkor értelmes, ha lehetőséget ad 
arra, hogy az ember jegyei, tulajdonságai 
kibontakozhassanak. (Értelmes élet, em-
ber felfogás.)…

„Az értelmes élet első lehetséges cél-
kitűzése, hogy az ember lehetőleg olyan 
munkát válasszon, amely képességei és 
hajlama szerint való…, amiért élni érde-
mes, s ami nagyon fontos. Életünk egyhar-
madát töltjük el a munkahelyünkön, tehát 
nagyon fontos, csak a munkaidő után kez-
dődik-e, vagy a munkába menetellel. Aki 
kiélheti magát a munkájában, aki nem ak-
kor boldogtalan, ha dolgozni kell, annak az 
embernek teljesebb, gazdagabb az élete…”

„Tehát nem tűzhetünk ki olyan általános 
követelményt, hogy mindenki szeresse a 
munkáját. Csak az a fontos, hogy a mun-
ka előbbre vigye a társadalom fejlődését, s 
mivel a társadalom előrehaladása az egyén 
érdeke is: a munka értéke, hasznossága le-
gyen a vonzerő, amely a dolgozót is a tevé-
kenység jobb elvégzésére ösztönzi…”

Jó lenne, ha ez most is így lehetne, mai 
világunkban! De ez akkor így volt, és mi 
majdnem mindannyian ilyenek voltunk. 
Mi akkor ezeket kevés kivétellel betartot-
tuk. A feladatok betartásáért sokan kap-
tunk elismerést.

Lettek sokan „Kiváló dolgozók”, „Mun-
ka érdemrend” tulajdonosok, rendelkez-
tek sokan „Miniszteri dicsérettel”, „Ifjú-
ságért végzett munkáért kitüntetéssel”, 
„Szentes Városért Érdeméremmel”, „Haza 
Szolgálatáért Emlékéremmel”, „Eötvös 
Emlékéremmel”, amit a szakszervezettől 
kaptunk, én is már az ezüstfokozatot kap-
tam meg nem olyan régen. Akkor pedig 
megkaptam a Juhász Gyula-díjat a Mun-
kásművelődésben végzett tevékenysége-
mért. Ezekre büszkék voltunk akkor, és 
vagyunk ma is. Szerintem a lényeg akkor 
nem a hozzájáruló anyagi juttatás volt.

„Én iskolám, én is köszönöm Neked!”

Dr. Magyar Jánosné
nyugdíjas pedagógus

(folyt. köv.)

Kovács „Atya”  
vezérőrnagy lett

Az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőr-
ző Nemzetőr Szekció I Divízió – javaslatomra 
- Vida Mihály bajtársat nemzetőr alezredessé, 
Tóth István bajtársat az egyesületünk szegvári 
képviselőjévé, Kovács János nyugállományú 
honvéd alezredes, tábori lelkészt hagyomány-
őrző nemzetőr vezérőrnaggyá nevezte ki. 
Kovács „Atya” (a „Csatapap”) Okucsániban, 
Csikágóban , a Kiskunmajsai 56-os Kápolná-
ban is teljesített római katolikus lelkipásztori 
küldetést. Egyesületünk református lelkipász-
tori teendőit B. Juhász Levente püspök Úr látja 
el.

Egyesületünk együttműködésre törekszik a 
Magyar Köztársaság rendvédelmi szerveivel, 
soraiba várja a fiatalokat, de a rendfokozatok 
tekintélyének megőrzése  céljából elhatárolja 
magát minden más nemzetőr egyesülettől.

dr. Mészáros Imre
dandártábornok
hagyományőrző

Magánkiadásban megjelent „Helytörténeti 
tanulmányok és irodalmi próbálkozások” c. 
kötetem. Valamennyi példány sorszámozott és 
névre szóló. Az érdeklődők a szegedi egyete-
mi és Somogyi-könyvtárakban, az Országos 
Széchényi Könyvtárban és a szentesi Városi 
Könyvtárban hozzáférhetnek.

dr. Mészáros Imre

Könyvtári hírek
Augusztus 2-án, 9-én, 

16-án és 23-án,
tehát minden kedden 9-12 óráig

várjuk az érdeklődő gyerekeket a

kézműves 
foglalkozásainkra.

Augusztus 30-án  vidám, játékos ve-
télkedővel zárjuk a nyári szünetet.

Még egy hónap van az iskolakezdésig.
Gyertek olvasni, társasjátékozni,

könyvet kölcsönözni a könyvtárba.
Most van idő megkeresni a régen 

elolvasott
és otthon felejtett könyvtári könyve-

ket, és visszahozni .
Várunk minden régi és új olvasó fiatalt 

és felnőttet.

könyvtárosok
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Balatonszárszón táboroztunk
Az idén nyáron, Balatonszárszón táboroz-

tunk július 17-21-ig.  A Hotel Annamarit vá-
lasztottuk szálláshelyül. A kirándulásra 48 
fővel mentünk. Remek programot állítottunk 
össze a gyerekeknek.

Az első napon megérkezésünk után lemen-
tünk a Balatonba fürödni. Gyönyörű volt az 
idő, kellemes volt a víz. Este lesétáltunk a fő-
térre, ahol a török néptánc együttes adott mű-
sort. Elmondtuk a művészeti vezetőnek, hogy 
a szegvári Dobbantósok éppen most vannak 
a törökországi Iznikben fesztiválon. Nagyon 
örültek ezeknek a mondatoknak. 

Másnap délelőtt elmentünk Szántódpusztára, 
ahol megtekintettük a skanzent. Ebéd 
után fürödtünk a Balatonban, este pedig 
bowlingoztunk a Hotel Holidayben. Mindenki 
élvezte a versenyt.

Harmadnap Tihanyba kirándultunk. Hajó-
val mentünk át, majd kisvonattal felmentünk 
az Apátsághoz. Először megtekintettünk egy 
filmet a templomról, majd megnéztük belülről 
is. Lementünk az altemplomba is. Ezután sé-
táltunk Tihany sétálóutcáján, ahol vásárlásra is 
sor került. Komppal jöttünk vissza Szántódra, 
ahol már várt bennünket a buszunk. Este ismét 
bowlingoztunk, hiszen a csoport másik felére 
ekkor került sor. Elaludni csak éjjel 2-3 óra kö-
rül tudtunk, hiszen a nyári tábor részben erről 
is szól. A negyedik napon Ki Mit Tud? -ot ren-
deztünk, ahol csoportos produkciókat láthatott 
a zsűri. Felléptek a Hupikék Törpikék, Fluor 
Tomiék, meg még varázslásra is sor került. Az 
Activity társasjátékot is kedvelték a gyerekek. 
Délután Közkívánatra ismét bowlingoztunk, 
mert az nagyon megtetszett nekünk. 

A szállóban rajtunk kívül még két budapesti 
és egy debreceni csoport volt. Az udvaron levő 

nagy medencében minden nap fürödtünk, mert 
erre is volt lehetőség. A fiúk kipróbálhatták a 
biliárdot és a csocsót is.

Este irány Siófok! Igazi Las Vegasi hangulat 
fogadott bennünket a Petőfi sétányon.

A Balaton csodálatos volt kivilágítva. 
Fagyiztunk egy jót, majd végigsétáltunk a 
bazársoron. Egyszer csak megláttuk a Való 
Világ tagjait, így: Gigit, Évát, Anikót és La-
cit. Örömmel fényképezkedtek le velünk, és 

dedikáltak is. Későn értünk vissza Szárszóra, 
kissé fáradtak voltunk, de nem annyira, hogy 
időben elaludjunk. Másnap délelőtt indultunk 
Balatonfűzfőre, a bob pályára. El sem tudjuk 
mondani, milyen jó volt bobozni. Többször ki-
próbáltuk, remekül éreztük magunkat.

Délben megebédeltünk a Nike étteremben és 
hazafelé vettük az irányt. Este hat órakor ér-
keztünk haza. A buszon egy kicsit aludtunk is, 
mert elég kimerítő volt az éjszakai kuruttyolás. 

A szülők boldogan fogadtak bennünket. Mind-
nyájan sértetlenül, egészségesen érkeztünk 
meg telis-tele élménnyel.

  Az öt nap alatt 1-2 gyereknek volt honvá-
gya, de a jó programok ezt gyorsan elfeledtet-

ték. Ezeknek a gyerekeknek reméljük jövőre 
már sokkal könnyebb, zökkenő mentesebb lesz 
a tábori élet. 

Mi felnőttek mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy ez a tábor is ugyanolyan jól 
sikerüljön, mint a többi 15, ugyanis már 16 éve 
táboroztatjuk a szegvári gyerekeket. Közel 600 
gyereket üdültettünk már az ország különbö-
ző tájain, de eljutottunk Ausztriába Gratzba, 
Bad Gleichenbergbe, Szlovákiába Kassára, 
Párkányba is. Mindig 40-50 fővel mentünk 
és élményekben gazdagon tértünk haza. Az 
a gyerek, aki negyedik osztályban elkezdte a 
táborozást, az nyolcadik osztályig jött velünk. 

Köszönjük a szülők adományait: lekvárt, 
zöldséget, gyümölcsöt stb. Továbbá köszönjük 
a Szegvár Nagyközség Közalapítvány anyagi 
támogatását is, hiszen így sokkal kevesebbe 
került a családoknak ez a kirándulás.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a fel-
nőttek segítségét. Így, Gyömbér Ferencné jegy-
zőasszony / finom ételeit /, Rozgonyiné Szabó 
Mária, Lukács Adrienn, Szöllősi Ferenc peda-
gógusok / jó programjait /, valamint Vígh Tibor 
szülő odaadó segítségét. Nagyon jól éreztük 
magunkat Balatonszárszón. Jövőre ismét vár-
juk azokat a gyerekeket, akik kedvet éreznek a 
tábori élethez.

Lukács Istvánné
táborszervező      

NÉZZE MEG
a Szegvári Napló weblapját:

www.szegvarinaplo.hu!
Minden hónap közepén újul, közben
fotókat nézhet, új írásokat olvashat,
melyeket nem találhat a nyomtatott

újságunkban.
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Éjszakai akadály-
verseny, először 

Szegváron!
A kulturális hét záró promjaként a Közös-

ségfejlesztők Egyesülete és a szegvári civil 
szervezetek összefogva  egy éjszakai aka-
dályversenyre hívták a falu apraját nagyját. 

Június 25.-én este 7 órától lehetet jelent-
kezni a kastély udvarában. A vetélkedésen 
5-10 fős csapatok indulhattak. Összesen 13 
csapat kapcsolódott be a versenybe. Nyolc 
állomáshelyen várták a résztvevőket játékos, 
vicces sportos feladatokkal a szervezők. A 
csapatok 10 percenként indultak, nagy lel-
kesedéssel és vidáman.

A feladatok között volt tekézés  vízhordás, 
horgászás, célbalövés vízágyúval,.pálciká-
val papír válogatás, ügyességi verseny, rönk 
dobálás, dekázás. Mindenki nagyon élvezte 
hogy zseblámpával felszerelkezve az éj lep-
le alatt kellett megtalálni az állomásokat és 
végrehajtani a feladatokat. 

Közben a kastélyban  a Szép Öregkor 
Nyugdíjas Egyesület tagjai igazán finom 
meglepetést készítettek. Hatalmas edények-
ben kelt a finom lángos, és mire a csapatok 
vissza érkeztek, addigra bizony ki is sült 
vagy 250 db, ami aztán olyan gyorsan el is 
fogyott mind egy szálig mintha soha nem is 
lett volna. Köszönet érte a kis dolgos kezek-
nek! 

Amikor a csapatok visszaértek, a szer-
vezők összesítették a menetleveleket és ki-
alakult a végleges sorrend. Az utolsó csapat 
éjjeli fél ketőkor ért célba.

Az akadályversenyt a Mókus őrs nevű 
csapat nyerte, a második a 10 kicsi sportsze-
let lett, a harmadik helyet a Kincses Kodáros 
nevű csapat szerezte meg. 

A díjakat a helyi vállalkozók ajánlották és 
adták, amit itt, ezúton is  köszönjük szépen.  
A Castellum étterem pizzát, Piros Attila 
gyros tálat, a Mini Falatozó hot-dogot, ham-
burgert stb (utalványt), a Gyenes Kft szin-
tén étkezési utalványt adott. A versenyzők 
nagyon örültek ezeknek a nyeremények-
nek, hisz így a csapatnak ismét össze kellett 
gyűlnie, hogy együtt visszaemlékezve elfo-
gyasszák a finom  étkeket és  jót nevessenek 
az átélt dolgokon. 

Ezzel mi, közösségfejlesztők meg is tet-
tük a dolgunkat, hisz célunk az embereket 
egymáshoz közelebb hozni, és egy cél érde-
kében mozgósítani. Tenni pedig midezt úgy, 
hogy az emberek jól érezzék magukat, kelle-
mes érzéssel térjenek haza. Biztosan voltak 
kisebb nehézségek a szervezésben ,lebonyo-
lításban. De tudjuk jól, a „puding próbája 

az evés” jövöre is megszervezzük ezt a ver-
senyt, felhasználva mindazt a tapasztalatot 
amit most megszereztünk. 

Én a magam és a közösségfejlesztő ba-
rátaim nevében szerteném megkösszönni 
minden helyi civil egyesületnek, társaság-
nak az önzetlen segítséget és a teljeskörű 
együttműködést. A polgármester úrnak is 
megköszönöm, hogy hajnaltájt  busszal ki-
ment az újfaluba az elcsigázott csapatokért 
és az utolsó állomás után beszállította őket a 
kastélyba. Igen, ez óriási segítség volt, mert 
bizony voltak csapatok, ahol icike-picike 
gyermekek is indultak szülőkkel, nagyszü-
lőkkel. 

Bebizonyosodik évről évre számom-
ra, hogy nagyszerű a közösség, amiben itt 
élünk, csodásak az emberek, és nagy az ösz-
szefogás. Ebben az utóbbiban pedig  nagy 
erő lakozik.

Határné Bottyán Erika 

KAJAK-KENU  
VILÁGBAJNOKSÁG  

SZEGEDEN
Az olimpiai kvalifikációs világbaj-

nokságra 92 ország küldte el nevezé-
sét, ami rekordnak számít a kajak-kenu 
sportág történetében. Több mint 1300 
sportoló küzd majd a világbajnoki ér-
mekért, valamint a londoni kvótákért 
augusztus 17. és 21. között Szegeden.

KÖSZÖNJÜK 
Megköszönjük minden Kedves 

Szegvárinak, aki az 
V. Tó-fesztivál rendezvényéhez 
bármiféle módon hozzájárult! 

Külön köszönet az alábbi  
szervezeteknek, személyeknek:

Szegvári Falufejlesztő Nonprofit 
Kft; Szegvári Polgárőrség,  
Szegvári Vadásztársaság, 

Kapás Tamás, Zsombó Zoltán, 
Bucsányi László, Bába Miklós, 

Hegedűs Csaba,  
Nóbik László, Ternai Kft,  

Hunor Coop Zrt, Tonomár Kft, 
Gyenes Kft, Castellum Étterem 

és Panzió, Szegvári Kisbolt,  
Farkas István és Csapata,  
Kovács Rita és Gabriella.

JÚLIUS 1-től  
MÓDOSUL  
A KRESZ!

Változások:
Az ittas vezetés július elsejétől mini-

mum 150 ezer, maximum 300 ezer forint 
pénzbírsággal büntetendő, ráadásul a bün-
tetőpont mértékét is megnövelték a régi 
ötről hat-nyolc pontra. 

Immáron százezret kell fizetni egy elné-
zett piros lámpánál vagy vasúti tilos jel-
zésnél - de akkor is, ha a lámpa csak sárgát 
jelzett és az autós a rendőrség megítélése 
szerint meg tudott volna állni. 

A gyorshajtás büntetése nagyban bo-
nyolódott: ha nem lépi át a megengedett 
sebességet 15-20 kilométerrel, akkor az 
továbbra is marad szabálysértési kategó-
ria, de ha igen, akkor az 30 ezer forinttól 
egészen 300 ezerig büntethető, és akár 8 
pont is begyűjthető érte.

A biztonsági öv bekapcsolásának elfelej-
tése 15, 30 és 45 ezres bírságot von maga 
után (attól függően, hogy lakott területen 
belül, kívül vagy autópályán állítják meg a 
rendőrök) és háromtól öt pontig pontoznak 
érte.

Elvehetik a külföldi - magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező - személygép-
kocsiját, ha annak van másik, még be nem 
fizetett büntetése - akkor is, ha azt nem a 
tulajdonos vezeti.

Jó hírek:
Ezentúl lehetőség van a helyszínen 

bankkártyával kifizetni a bírságot (gya-
korlatban majd csak akkor, ha a rendőrség 
beszerez pár hordozható kártyaleolvasó 
terminált, ugyanis jelenleg nincs nekik). 

Kevesebbet kell majd fizetni a gyerek-
ülést nem használóknak és az autóban ve-
zetés közben mobiltelefonálóknak. 

A megnövekedett bírságok eme válságos 
időkben súlyosan érinthetnek minden ma-
gyar háztartást, így fokozottan ügyeljen a 
közlekedési szabályok betartására. 

Egy közlekedési baleset során megsérül-
het a vezető és az autó többi utasa, aminek 
végzetes kimenetele is lehet. Ha szerencsé-
sen megúszták, akkor az autón keletkezett 
károk okoznak fejfájást a balszerencsés 
eset résztvevőinek. 
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Tizenharmadik  
horgász tábor

Idén újra megrendezésre került a Szegvári 
Horgász Egyesület tevékenységének köszönhe-
tően a horgász tábor. Nagy segítségünkre voltak 
még a Forray Máté Általános Iskola néhány peda-
gógusa, akik szabadidejüket a gyerekekre áldoz-
ták. Nagyjából 36 állandó résztvevő volt, ebből 
25 gyerek, 1 család, és 6-7 felnőtt. A mindennapi 
étkezést az iskola és a Castellum biztosította.

A hét nagy részét horgászattal töltöttük a 
Kórógy-csatornán és a Ludasi-kanálison, de 
ellátogattunk más helyekre is, mint például a 
mártélyi strandra és a cserkeszőlői élmény-
fürdőbe. Szabad programok voltak még a 
vízibiciklizés, a kajakozás, és a társasjátékok 
használata, labdázás.

Csütörtökre tűzték ki a szalonnasütéssel 
egybekötött sátorozást a Civil ház udvarában.

Pénteken délelőtt pedig a Ludasi-kanálison 
került sor a horgászversenyre, ami a horgász 
tábor elmaradhatatlan velejárója. Délután a 
Kórógy-tavon volt a vízi versenyek csatája. 

Végül pedig az eredményhirdetésen díja-
zottak voltak a horgászverseny első három he-
lyezettje, egyéni és családi kategóriában, és a 
vizes vetélkedők első helyezettjei.

Köszönjük a szervezőknek ezt a hetet! Re-
méljük, jövőre is részt vehetünk egy ilyen 
élménydús rendezvényen.
 Horváth Kata és Sápi Tamara

Nyári úszásoktatás
Vakáció! Végre itt a nyár! A szabadság, a 

strandolás időszaka, amikor mindenki mehet 
akár úszni is. Már aki tud!

Ezen igyekezett segíteni a Szegvári Diák-
sport Egyesület, amikor Pólyáné Téli Éva szak-
mai vezető felvetette, van egy pályázati lehető-
ség, amelynek segítségével hasznos időtöltést 
kínálhatnánk nyárra a Forray Máté Általános 
Iskola tanulóinak, akik a DSE tagjai. Nyári 
úszásoktatásra pályáztunk, és nyertünk! Igaz, 
a megpályázott összeg töredékét sikerült csak 
realizálni, de a programot akkor is meg kellett 
valósítani. A szűkös keretek miatt az elmúlt 
tanév ötödik osztályosainak hirdettük meg az 
úszásoktatás lehetőségét. Tizenhat gyerek je-
lentkezett erre az öt napos kurzusra. 

A megvalósítás a szentesi ligeti sportuszodá-
ban történt július 25-29.-e között. A szülőknek 
jelképes összeggel kellett hozzájárulni a tanfo-
lyamhoz, ami a beutazás költségét jelentette.

Pólyáné Téli Éva és Vass Tibor személyében 
tapasztalt úszásoktatók álltak rendelkezésre, 
míg Rozgonyi Zoltán a beutazás és az uszodá-
ban tartózkodás felügyeletében segédkezett.

A gyerekeket úszástudásuknak megfelelően 
két csoportba szerveztük. A haladók Éva néni 
segítségével tökéletesítették úszástechnikáju-
kat, és tanultak új úszásnemet (pillangó úszás), 
míg a kezdők Tibor bácsi irányításával szereztek 
vízbiztonságot, és két úszásnem alapvető kéz-és 
lábtempóját gyakorolták jártasság szintre.

Öröm volt nézni a gyerekek és tanítóik lel-
kesedését! Minden nap hozott valami újat, töb-
bet, mint amik az előző napokban szerepeltek. 
Egyetlen rossz szó nem hangzott el, pedig az 
időjárás nem volt kegyes hozzánk, az öt alka-
lomból csak egyszer sütött a nap, többnyire 
szakadt az eső, és hűvös is volt. Mindez nem 
hátráltatta a játékot, a munkát!

Volt itt kavicsgyűjtés (búvárkodás), váltó-
verseny, fejes ugrás, lovacskázás a kötelező 
feladatokon túl. A legnagyobb élmény a záró 
vízilabda mérkőzés volt, igazi pólós szerelés-

ben! Kell ennél több, amikor éppen az úszó- és 
vízilabda világbajnokság idejét éltük?

Éva néni minden alkalommal, édességgel, 
almával kedveskedett a gyerekeknek. Én kí-
vülállóként figyeltem a gyerekek mozgását, és 
örömmel töltött el, hogy láthattam, napról-nap-
ra ügyesebbek. A gyakorlás, a kitartó munka és 
a rengeteg biztatás, a dicséret meghozta gyü-
mölcsét, gazdagabbak lettek a gyerekek moz-
gáskultúrájukban a tanfolyam végére!

Köszönettel tartozunk a Falufejlesztő 
Nonprofit Kft-nek és a Polgármesteri Hivatalnak, 
akik járműveikkel a beutaztatást biztosították

A tanfolyam végén minden részt vevő gye-
reket nagyon megdicsértünk szorgalmáért, 
kitartásáért és példamutató magatartásáért. 
Köszönet a szülőknek, hogy ilyen gyerekekkel 
büszkélkedhettünk a szentesi uszodában!

Útravalóul pedig annyit mondtunk nyomaté-
kosan: a víz veszélyes közeg, még akkor is, ha 
jól tudunk úszni! Nem szabad kihasználatlanul 
hagyni a vízi sportok nyújtotta örömöket, de a 
szabályokat szigorúan be kell tartani, és tisz-
telni kell a vizet! Csak kijelölt helyen szabad 
fürödni,-- és felnőtt felügyelete mellett!

Nagyon kellemes hetet tölthettünk együtt!
A Szegvári DSE nevében lejegyezte: 

Rozgonyi Zoltán.

II. Csatordai Mihály 
Emléktorna Szegváron
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2011. 06. 26.-án 16 csapat részvételével ke-
rült megrendezésre a II. Csatordai Mihály Em-
léktorna Szegváron. Ezzel a tornával emléket 
állítva annak az embernek, aki egész életében a 
sport és az ifjúság nevelésében, támogatásában 
rendszeresen kivette a részét. 

Több éven keresztül végzett edzői munkát, 
fontosnak tartotta a gyerekek nevelését, és fő-
leg azt, hogy a sportra nevelje őket. 

Szívesen sportolt ő maga is, szabad idejében 
rendszeresen tekézett, majd amikor már civil 
foglalkozása nem tette lehetővé, hogy személye-
sen kivegye a részét a gyerekek nevelésében, ak-
kor sem távolodott el tőlük. Amennyiben anyagi 
vagy bármilyen segítségre volt szüksége vala-
melyik sportegyesületnek akkor segített.

A Sportklub életében is szerepet vállalt, volt 
vezetőségi tag és elnökhelyettes is. Nyugdíjas 
éveiben is járt sporteseményekre, szívesen 
szurkolt bármely szegvári csapatnak. 

A sportpályán megtartott tornára 16 csapat 
adta le a nevezést előzetesen. Csapatok három 
korosztályban versenyeztek U7 (2004-2005), 
U9 (2002-2003), U11 (2000-2001) évben szü-
letett gyerekek vehettek részt. Körülbelül 150 
gyerek rúgta a labdát egyszerre a pályán. 

Az egész délelőtt tartó tornán rendkívül 
színvonalas meccseket láthattak az ide látoga-
tó szülők. Akik akadtak elég nagy létszámban 
ezen a napos délelőttön. Legalább 200-an le-
hettek. Korosztályonként különböző hosszúsá-
gú meccseken mérkőztek meg a gyerekek. 

U 7-ben 10, U9-ben 12, U 11-ben 2*10 percet 
játszottak. 

A torna rangját emelve a meccseket hívatásos 
játékvezetők vezették. A tornát megtisztelte je-
lenlétével Csurka Zoltán volt NB1-es játékos, 
aki szegvári származású, és többször játszott 
a Ferencváros NB 1-es csapatában. Jelenleg a 
Szigetszentmiklós csapatát erősíti. A tornán 
részt vevő csapatok voltak: Törökszentmiklós, 
Szeged Rendőr TE, Csongrád, Makó, Deszk, 
Szegvár, HSZATÁK, Szentes.

Végeredmény:
U 7 –es korosztály
I. Törökszentmiklós
II. HSZATÁK (Szentes)
III. Csongrád
IV. Szegvár
V. Deszk
A torna legjobb játékosa: Földi Attila 

(Törökszentmiklós
Legjobb hazai játékos: Lakatos Adrián 

(Szegvár)
U 9 –es korosztály
I. Rendőr TE (Szeged)
II. HSZATÁK (Szentes)
III. Makó 1.
IV. Szegvár
V. Törökszentmiklós
VI. Makó 2.
A torna legjobb játékosa: Bagi Endre 

(HSZATÁK)
A torna legjobb kapusa: Zékány Botond 

(Rendőr TE)
Legjobb hazai játékos: Szilvási Martin 

(Szegvár)

U 11 –es korosztály
I. Törökszentmiklós
II. Rendőr Te (Szeged)
III. Szegvár
IV. HSZATÁK (Szentes)
V. Deszk
A torna legjobb játékosa: Bukta Csaba 

(Törökszentmiklós)
A torna legjobb kapusa: Takács János (Rend-

őr TE)
Legjobb hazai játékos: Földi Bálint (Szegvár)
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani özv. 

Csatordai Mihálynénak, aki biztosított a ver-
seny fődíjait, a hatalmas kupákat. Továbbá 
Gémesné Érdi Erikának az ebédhez felajánlott 
zöldségekért, valamint Kupcsiknénak az ebéd-
hez készített süteményekért, illetve a többi szü-
lőnek megköszönöm az egész éves munkát, és 
a torna során nyújtott segítségüket. 

Piros Attilának az ebéd elkészítését, vala-
mint a Gyenes Kft-nek, hogy a torna során biz-
tosította a büfét. 

Szűcs Sándor

Találkoztunk !
Egy baráti beszélgetés alkalmával döbben-

tünk rá, hogy már 5 év telt el általános iskolai 
ballagásunk óta. Öt év hosszú idő. Mindenki 
az álmai felé vezető úton próbál haladni és si-
kereket elérni. Az osztály, mint közösség nem 
változott, de egyenként mindenki személyisé-
ge formálódott.

A találkozót régi képek vetítésével indítot-
tuk. Szinte valamennyien eljöttünk, de vol-
tak, akik munkájuk, külföldi tartózkodásuk 
miatt nem tudtak részt venni az eseményen. 
Volt olyan osztálytársunk, aki video-üzenetet 
küldött nekünk. Ezután kezdetét vette az osz-
tályfőnöki óra, Pólyáné Téli Éva tanárnő veze-
tésével.

Éva néni érdeklődve hallgatta végig, hogyan 
sikerült helytállnunk az elmúlt 5 évben. A kö-
zel két órás beszélgetés jó hangulatban telt, 
csak úgy, mint az általános iskolai évek.

A Tatár kocsmában tartott vacsora keretében 
sikerült még többet megtudni a régen látott 
osztálytársakról. Éva néni megtisztelt minket 
azzal, hogy a régen készített rajzokat, írásokat, 
fogalmazásokat és egyéb emlékeket elhozta 
magával és megmutatta nekünk. Ezek nagyon 
jó érzéssel töltöttek el bennünket, visszagon-
dolva a régi szép időkre.

 A vacsora után pedig az évfolyamtársakkal 
együtt elkezdődött a buli.

A vacsora és a buli szervezéséért köszönettel 
tartozunk Tatár Lászlónak és családjának, nem 
feledjük a „Kontra utcai” szeretetteljes vendég-
látást!

Kedves 2006-ban ballagott 8.b-sek, 2016-
ban folytatjuk!

Rácz Gabriella
6635 Szegvár, Széchenyi utca 12.

Rozgonyi Balázs
6635 Szegvár, Kórógy utca 82.

PÓLYÁNÉ TÉLI ÉVA 
tanárnő sikerei Szentesen a szenior 

úszóversenyen 

A 16. alkalommal megrendezett szentesi 
szenior úszóversenyen igen szép eredményt ért 
el  Pólyáné Téli Éva tanárnő.

1. lett: 66 m-es mellúszásban,
 66 m-es pillangóban,
 33 m-es mellen,
 33  m-es gyorsúszásban,
 33 m-es pillangóban,
 33 m-es hátúszásban,
 4X33 m-es női vegyes (IV.korcs.)
 4X33 m-es női gyors (IV.korcs.) 
 4X33 m mix vegyes (2 ff+2 nő) 
 V. korcs.
Gratulálunk eredményeihez !      (Szerk.)

Focitábor Szegváron!
Immár harmadik alkalommal kerül meg-
rendezésre Szegváron a nyári focitábor. 
Várunk minden 5-11 év közötti gyerme-
ket, aki mozogni, focizni szeretne.

Tábor ideje: 2010. augusztus 15-19.
Tábor helye: Szegvári Sportpálya
Tábor költsége: 7000 Ft
Napi program részletesen:
7:45-8:00 Érkezés
8:00-8:30 Reggeli
9:00-11:00 Délelőtti edzés
11:45-12:45 Ebéd
12:45-14:00 Szabad foglalkozás, Sorver-
senyek, Játékok
14:00-16:00 Délutáni edzés
Egy napot el fogunk tölteni a szente-
si strandon, ahol lesz egy szárazföl-
di edzés és egy vízi edzés, ezen kívül 
strandolás is.
Egy másik napot pedig a Kórógy-tó part-
ján fogunk eltölteni, ahol vizibiciklizni 
is fogunk. Pénteken a tábor után pedig 
családi délutánt tartunk.
Jelentkezési határidő: Augusztus

Szűcs Sándor edző
06-30/457-25-79
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LAPZÁRTA
2011. szeptember 2. (péntek) 17 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. 

A nap fővédnöke: Gémes László polgármester

DÉLELŐTT
9.00 óra   Kispályás labdarúgó torna „Falu-
nap Kupa”- szervező: CSA-VAR GO                  
Szabadidő Egyesület  -Csatordai Endre 
9.00 óra    Piactér kupa sakkverseny  szer-
vező: Holozsai Albert
10.00 óra  Falunapi futógála-  szervező: 
Lőrincz Gábor
Rajt: 10.00 óra-sportpálya
Útvonal: sportpálya-Kontra utca- Tatár 
kocsma-sportpálya / 3km/
Korcsoportok: gyermek –felnőtt –senior  
eredményhirdetés: 11.00 óra

10.00 óra Íjász bemutató szervező Pölös 
Attila 
10.00 óra  Paintball -  szervező: CSA-VAR 
GO Szabadidő Egyesület- Csatordai Endre
10.00 óra  Kézműves foglalkozás gyerme-
keknek- szervező Belevaló Klub-Huszka 
Anita
10.00 óra   Civil szervezetek, baráti társasá-
gok főzőversenye-„Arany bogrács díj”   
szervező- Bucsányi László /bármit lehet 
főzni hozott alapanyagból/

11.00 óra  Karate verseny  szervező Erdei 
Sándor
11.30 óra  Kerékpár túra a Repülőnap tisz-
teletére - szervező: Lőrincz Gábor
Indulás: sportpálya 11.30 óra
Útvonal: sportpálya-Szentes felé a műúton 
Sáphalom előtti keresztnél jobbra-  
Reptér (polgárőri felvezetéssel)
A repülőnapról vissza mindenki önállóan jön!

zottak, Gémes László, Hegyi István
15.15 óra Stílus Alapfokú Oktatási Intéz-
mény Hip-Hop csoportja mutatkozik be
szervező- Puskás Ágnes
15.25 óra  Bugyi Bence, Ifj. Rozgonyi 
Zoltán, Vígh Márk énekel  szervező- Lukács 
Istvánné

16.00 óra  Rozmaring népdalkör fellépése        
szervező- ifj. Ternai József
16.20 óra  A Sivatag Gyöngyei gyermek 
hastánc csoport bemutatkozása   szervező- 
Csapi Lídia
16.30 óra  Honkyokushin Karate csoport lát-
ványos bemutatója szervező- Erdei Sándor

17.30 óra  Latin Dance aerobic bemutató       
szervező- Tóth Brigitta
17.45 óra  Ízisz hastánc csoport fellépése       
szervező- Fúvó Andrea
17.00- 18.00 óra között néhány perces légi 
bemutató a sportpálya légterében
szervező- Lőrincz Gábor  

18.00 óra Ünnepi műsor, Kenyérszentelés, 
Kitüntetések átadása 
szervező- Gyömbér Ferencné
18.45 óra A szegvári Dobbantó Néptánc 
Egyesület fellépése szervező- Magyar Imre

19.15 óra A Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánc csoportja mutatkozik be
szervező- Bagi Ferenc
19.45  óra  Stepp aerobic bemutató szerve-
ző- Szárazné Orosz Anita
19.00-21.00 óra között a fellépő csoportok 
vacsoráztatása szervező- Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete-Arany Lajosné

20.00 óra  Szűcs Zoltán énekel
20.40 óra  Ajándéksorsolás  szervező: 
Kosztolányi Sándorné, Kerekesné Bovatsek 
Ágnes

21.00 óra  Ágoston Anita énekel
21.40 óra  Karate show műsor  szervező- Er-
dei Sándor

A SZEGVÁRI FALUNAP PROGRAMJA
2011. augusztus 20 – Sportpálya

Délután
14.00 óra  Gyermekeknek vetélkedő szerve-
ző- Közösségfejlesztők Egyesülete Határné 
Bottyán Erika

14.30 óra  Szegvár-Mindszent öregfiúk ba-
rátságos mérkőzés-szervező: CSA-VAR GO
Szabadidő Egyesület- Csatordai Endre

15.00 óra  Házias ízek bemutatója- kürtős 
kalács, fánk sütés és a Reform Klub étel 
kóstolója szervező- Arany Lajosné, Bacsa 
Józsefné, Gila Róbertné 
15.00 óra  Tűzoltó bemutató szervező- Szeg-
vári Tűzoltó Egyesület   Bölcskei- Molnár 
Zoltán
15.00 óra  ÖKÖRSÜTÉS- Tűzgyújtás aug. 19-
én 23.00 órakor, árusítás: 15 órától
szervező- Vadásztársaság, Körzeti megbí-

22.00 óra TŰZIJÁTÉK 
szervező- Tonomár Zoltán
22.20 óra Sátor buli a Jump és a WC Punk 
Pír rock zenekarokkal

24.00 óra  A színpadon Dj. Hortobágyi

Az egész nap folyamán: 
- Kirakodóvásár, vidámpark, motoros szi-
mulátor szervező: Lukács Istvánné
- Lovas kocsikázás   szervező: Hevesi János
- Jár a kisvasút  szervező: Nagy Géza
- Egészségsátor szervező: Határné Bottyán 
Erika 
- Éremverés szervező: Zsombó Zoltán 
- Kiállítás a Szélmalomban  szervező: Nagy 
Sándorné
-  Büfé szervező: Tonomár Zoltán
- Hangosítás szervező- Hegyi László
-  A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!
A programokkal kapcsolatos észrevételeik-
kel, kéréseikkel keressék Lukács Istvánné 
főszervezőt  a 06/20-467-4458 –as telefon-
számon.
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 


