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Falu – kép …
„Hálát adok Istennek valahányszor a szegvári közösségért imádkozom
a zsolozsmát, hogy ilyen fontos számukra a templom….” (Zsadányi J.)

Így sült az ökör augusztus 20-án a „Szegvári Ízek Fesztiválján

Falu-kép,  
kicsit másképp

„A terv csupán jó szándék marad,  
ha nem fajul azonnal kemény munkává.”

(Peter Ferdinand Drucker)

Azt gondolom ez az idézet nem helytálló, 
ha a Szegváron történt változásokat nézzük. 
Ugyanis a Művelődési Ház átalakítása nagy 
léptékben halad, a jövőbeli szolgáltató tér arcu-
lata egyre inkább kivehető a gerendák és falak 
közül. Dicséretére legyen mondva ez a munká-
soknak, hiszen ebben az embert próbáló meleg-
ben is fáradhatatlanul dolgoznak az épületen. 
Munkájukat hamarosan átveszik Erdélyből 
érkezett nagy szakértelmű megbízott ácsaink, 
akiktől a hivatal tetőszerkezetéhez hasonlóan 
gyors és színvonalas munkavégzést várhatunk.
 „Itt élj, vagy bárhol, 
lényeg, hogy otthonra lelj! 
Így élj, vagy bárhogy, 
a szíved magyar legyen!” (Lord)

Folytatás a 2. oldalon
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Köszönetnyilvánítás
„ Nem dobog már a szív, mely a jóság 
tükre volt,
Ajka sem szól többé, mert lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak mindig adott.
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.
Remegő kezed többé nem foghatjuk,
nem védsz szeretettel, oltalmazón.
Szó sincs rá, csak néma fájdalom,
Édesanyánk egyedül vagyunk nagyon.”
  ( Kosztolányi Dezső)

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
akik drága halottunk

özv. Purgel Mátyásné
temetésén részt vettek, sírját a kegyelet 

virágaival elborították.
Szóban, írásban együttérzésüket 

fejezték ki, gondolatban velünk vannak 
fájdalmunkban. 

  A gyászoló család 

Megemlékezés
Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell,
s akit szerettünk,
azt nem felejtjük el.

Emlékezünk

VARGA JÓZSEFRE
halálának 30. évfordulóján,

VARGA JÓZSEFNÉ
PITI ERZSÉBETRE
születésének 100. évfordulója

alkalmából.
Szerettei

Megemlékezés
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Fájó szívvel emlékezünk

APRÓ JÓZSEFRE
halálának 5. évfordulóján.

 
Gyászoló családja

Megemlékezés
Soha el nem múló szeretettel 

emlékezünk

PAPP JÁNOSRA
halálának 20. évfordulóján.

 Szerető felesége
 Fia és családjai

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

Szeretettel emlékezünk édesanyánkra

SZŐKE JÁNOSNÉ
SIMON JULIANNÁRA

halálának 5. évfordulóján és
édesapánkra

SZŐKE JÁNOSRA
halálának 22. évfordulóján.

 
Lányai, veje és két unokájaMegemlékezés

Hozzá már csak a temetőbe mehetünk, 
Virágot csak a sírjára tehetünk. 
Mikor könnycsepp gördül végig az 
arcunkon, 
az azért van, mert hiányzik nagyon.
Elfeledni nem lehet,
míg élünk sírjához hív a szeretet.

Emlékezünk

PITI 
JÓZSEFNÉRE

halálának 1. éves évfordulóján
 Szerető családja

Az 1. oldal folytatása
Úgy érzem, méltán kiérdemelték a meg-

becsülést az immár testvértelepülésünkről, 
Parajd- Felsősófalváról érkező  erdélyi test-
véreink, akik delegációja Szent István király 
ünnepén tisztelt meg minket részvételével. Ez 
alkalommal is megmutatták, hogy az ország-
határ és a több száz kilométeres távolág elle-
nére is –szívükben nálunk igazabb- magyarok, 
mint mi. Reméljük, hogy ez a testvértelepülési 
kapcsolat minden szegvári és felsősófalvi em-
ber számára értékessé válik és emberségünk-
ben gazdagodásunkra szolgál!

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa ve-
lünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a 
tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson 
bennünket a jól végzett munka örömére és az 
alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni 
amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, 
amit szeretünk csinálni.” (Szentgyörgyi A.)

Ehhez nyújt segítséget a TIOP pályázattal 
nyert 23 számítógép,10  darab tantervi csomag 
( 10 interaktív tábla, 10 notebook, 10 projektor ) 
és két SNI-s nagyothalló csomag. Az informa-
tikai eszközök beszerelése megtörtént, szep-
tember 1-jétől a diákok rendelkezésére állnak.

 A kimagasló számítástechnikai felszerelt-
ségnek köszönhetően a vidám pillanatok mel-
lett a gyermekek képességeinek fejlesztése és 
a pedagógiai munka hatékonyabbá tétele és 
megkönnyítése érhető majd el.
--------------------------O-------------------------

Tisztelettel kérném a kedves Lakosok türel-
mét a szennyvíz-beruházással kapcsolatban! A 
közbeszerzési dokumentáció a minisztériumi 
jóváhagyásra vár és csak ezután tudjuk elkez-
deni a tényleges munkát. A projekten munkál-
kodó minden kollégám becsülettel dolgozik 
azon, hogy a beruházás minél gyorsabb és ked-
vezőbb fordulatot vegyen!

Ezúton szeretném ismételten tájékoztatni 
azon kedves Lakosokat, akik nem voltak a la-
kossági fórumon és még nem értesültek róla, 
hogy a szennyvízberuházáshoz önrész biztosí-
tására, a hozzá kapcsolódó előtakarékoskodás-
ra a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
van lehetőség 2011. december 31-ig. 
--------------------------O-------------------------

2011. október 1. és 31. között népszámlálás 
lesz Magyarországon, számlálóbiztosok be-
vonásával. A népszámlálás során az adatszol-
gáltatás a természetes személyek, a lakások, 
valamint az intézetek bizonyos adatköreinek 
összeírására terjed ki. Községünkben a szám-
lálóbiztosok többsége a polgármesteri hivatal 
dolgozóiból fog állni, akik többoldalas adatlap 
kitöltésével rögzítik a népszámláláshoz szük-
séges információkat.

A népszámlálással kapcsolatos tudnivalók-
ról a lakosság a kiküldött szórólapból értesül-
het. Kérünk mindenkit, pótolják a hiányzó pos-
taládát, illetve a jobb tájékozódás érdekében a 
házszámtáblát.

Szíves közreműködésüket ezúton is köszönjük!
Bába Eszter 

polgármesteri kabinet

Családi események
(Összeállította: Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések:
Gémes Lászlónak és Érdi Erikának  
(Arany János u. 14.)  OLIVÉR
Gránicz Péternek és Szűcs Renátának  
(Alkotmány u. 2.)  PÉTER

Házasságkötés nem volt.

Halálesetek:
Bihari Zoltán Kórógy u. 39. (49 éves)
Csák Antal Napkelet u. 2/a (66 éves)
Bónus Istvánné Száraz Margit (Ménes u. 43.) 
92 éves
Purgel Mátyásné Tóth Mária Anna (Rozma-
ring u. 11.) 85 éves
Nyemcsók János Rákóczi u. 15. (64 éves)
Józsa Sándor Bem u. 5. (80 éves)
Vida József Ady E. u. 6. (65 éves)
Mészáros János Régiposta u. 51. (80 éves)
Magyar Lajosné Bugyi Ibolya Mária Mind-
szenti u. 107. (67 éves)
Bónus Istvánné Bagi Julianna Alkotmány u. 8. 
(69 éves)
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„Szegvárért  
Emlékérem”

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2011. évben a „Szegvárért 
Emlékérem” kitüntetést Szegvár Nagyköz-
ség Önkéntes Tűzoltó Egyesületének ítélte 
oda az alábbi indokok alapján:

Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületét 1911-ben alapították a község 
elöljárói, a Magyar Királyi belügyminiszter 
1911. október 20-i dátummal engedélyez-
te működését. A képviselő-testület mindent 
teljesített, amit kértek az önkéntes tűzoltók, 
ugyanis munkájukkal lett hatékonyabb, gyor-
sabb, szervezettebb a tűzvész elleni küzde-
lem.

„Szegvárért  
Emlékérem”

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2011. évben a „Szegvárért 
Emlékérem” kitüntetést  Ráczné Purgel Ilo-
nának ítélte oda az alábbi indokok alapján:

Szegvár Díszpolgára
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete 2011. évben a „Szegvár Díszpol-
gára” kitüntetést Ágoston Antalnénak ítélte 
oda az alábbi indokok alapján:

Ágoston Antalné Pusztai Terézia Szegvá-
ron született 1933. október 8-án. Tősgyökeres 
szegvári, itt járt iskolába, itt dolgozott, itt alapí-
tott családot, jelenleg is itt él, mint megbecsült 
nyugdíjas polgár. 

Településünkön az elsők között kapcsolódott 
a falusi vendéglátók közé: ételt, italt, szállást 
biztosított és biztosít ma is a hazai és a külföldi 
vendégek számára.  Számtalan család tapasz-
talhatta meg messze földön híres vendégsze-
retetét, kedvességét, odaadását. Megismertette 
vendégeit településünk múltjával, értékeivel, 
szépségeivel.  Megmutatta számukra azt is, 
hogy hogyan élünk itt, a nagy múlttal rendel-
kező Szegváron. Ezáltal hozzájárul Szegvár jó 
hírnevének öregbítéséhez hazánkban és kül-
földön egyaránt. 

Vendégeit, a szegváriakat, a környező tele-
pülések lakóit ismertette meg a régi hagyomá-
nyos ízekkel, amelyek mindannyiunk számára 
oly kedvesek. Legendás a kemencében sült Te-
rike néni féle lakodalmi kalács, túrós lepény, 
lekváros kafli, pogácsa és még sorolhatnánk a 
finomabbnál – finomabb tésztákat. 

Főztjei is párját ritkítóak készüljenek azok 
bármilyen alapanyagból. 

Sok ifjú pár lakodalmára főzte meg a híres 
csigatésztás tyúkhúslevest. Bálokon, rendezvé-
nyeken sok esetben szintén az ő ételeit, kalá-
csait fogyaszthatjuk. 

 Ezek az ízek Terike nénihez köthetőek, 
egyediek, utánozhatatlanok, ugyanakkor tele-
pülésünk hagyományává váltak. 

Tudását szívesen adja át a fiatalabb korosz-
tálynak ifjúsági összejöveteleken, táborok al-
kalmával a gyakorlatban is.

Megalapítása óta tagja a Rozmaring népdal-
körnek, mely nagy hírnévre tett szert.

Annak ellenére, hogy őt sem kímélte a sors 
a csapásoktól – vidám, víg kedélyű, minden-
kihez van egy biztató, jó szava, a kéréseknek 
nem tud ellenállni, minden körülmények kö-
zött, erején felül teljesíti azokat.  

A közösségért végzett munkája, emberi ma-
gatartása alapján érdemes a Szegvár Díszpol-
gára kitüntető címre. 

Ráczné Purgel Ilona 1963. augusztus 20-án 
született Szentesen. Tősgyökeres Szegvári, itt      
él családjával. Óvónői diplomát, majd mentál-
higiénikus másoddiplomát szerzett. Közel 30 
éve dolgozik a helyi Kurca-parti  Óvodában, 
mint óvónő.

Az óvodában hét éven keresztül tartott 
a szülőknek Beszélgető Kört, ahol a gyer-
mekneveléssel kapcsolatos témákat dolgoz-
tak fel.

Nagyon energikus és segítőkész ember, 
mindenütt ott van, ahol szervezni kell. Sok 
megmozdulás köthető a nevéhez. Mindig részt 
vállal a községi rendezvények dekorációjának 
készítésében, a gyermekprogramok lebonyolí-
tásában. 

A 2004-ben alakult Szegváriak Szegvárért 
Közösségfejlesztők Egyesületének kiemelt 
tagja: nevéhez fűződik a szomszédsági vetél-
kedők, főzőversenyek szervezése, lebonyolítá-
sa.

A vallásos közösségi életben is helyt áll: se-
gítséget nyújt a hittantáborok, farsangi mulat-
ság, Adventi készülődés lebonyolításában. Fő 
szervezője a karácsonyi Betlehemezésnek. 

Mind hivatását, mind a közösségi életet te-
kintve rendkívül gazdag értékekkel rendelke-
zik, amely példaként szolgál minden generáció 
számára.

A közösségért végzett munkája, emberi ma-
gatartása alapján érdemes a Szegvárért Emlék-
érem kitüntető címre. 

Folytatás az 5. oldalon
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órá-
tól délután 15 óráig. A délután rendelés, nem 
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is 
felkereshetik saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig        Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig       Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig           Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 
óráig 
szeptember 5 – 9. Dr. Ország Erzsébet
szeptember 12 – 16. Dr. Rosztóczy 
Levente – 13-án és 15-én Dr. Hégető Sára
szeptember 19 -23. Dr. Hégető Sára
szeptember 26 -30. Dr. Ország Erzsébet
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi 
rendelőnél 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 segít-
séget 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 tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 
felkereshető 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 
szükség, 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:
szeptember 5 – 9. 8 – 12
szeptember 12 – 16. 14 – 18
szeptember 19 – 23 8 – 12
szeptember 26 – 30. 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
szeptember 3-4.  
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
szeptember 10-11. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
szeptember 17-18. 
dr. Kun Sz. István  (30/5688-998)
szeptember 24-25. 
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
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 tele-
fonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartá-
sa 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

Indul  
a Tanyaprogram!  
Szeptember 1-től  

lehet pályázni
Forrás: www.greenfo.hu

Elindult a Tanyafejlesztési Program, ösz-
szesen 825 millió forintra lehet pályázni 
– jelentette be V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztésért felelős államtitkár Fülöpházán, a 
Tanyafejlesztési Programról tartott sajtótá-
jékoztatón.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 
tegnap aláírta a programról szóló rendeletet: 
szeptember 1-től 30-ig pályázhatnak az érintett 
őstermelők, családi gazdálkodók, önkormány-
zatok, kistérségi társulások és tanyagondnoki 
szervezetek. 
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A kezdeti lelkesedést az I. világháború ki-
törése változtatta meg, a tagokat a harctérre 
vezényelték.  A háború és a forradalmak utáni 
zűrzavarban senki nem gondolt az egyesületi 
munka felélesztésére, az újjászervezés 1921-
ben kezdődött.  Ezt követően rendszeresen 
és folyamatosan tevékenykedett az egyesület 
tagsága.  Nagy hangsúlyt helyeztek a megelő-
zésre, de sajnos gyakran kellett tevékenyen 
közreműködniük a tüzek oltásában is. A felté-
telek kialakításáért, a tárgyi feltételek megte-
remtéséért sokat áldoztak. A testület tagjának 
lenni tekintélyt jelentett, amit összetartásuk, 
szakmai felkészültségük, begyakorlottságuk 
eredményezett.

A II. világháború idején az elöljáróság 
egyre nagyobb figyelmet fordított az önkén-
tes tűzoltóság akcióképességére.  A háború 
után aktívan kivették részüket az újjáépítés-
ből. A kiképzésük, oktatásuk rendszeresen 
folyt, készenléti szolgálatot, tűzrendészeti 
vizsgálatokat tartottak. Sajnos évről-évre 
több tűzvész eloltásában is közre kellett mű-
ködniük.

Időközben a szervezet neve többször válto-
zott, munkájukat többször újjászervezték, de 
folyamatosan azon dolgoztak, hogy egy szer-
vezetileg stabil, magas szakmai ismerettel, és 
korszerűbb technikai felszereléssel szolgálják 
településük javát. 

Fő feladatuk a mezőgazdasági termények 
nyári tűzvédelmének biztosítása volt évek 
hosszú során át.  Folyamatosan részt vettek a 
járási, megyei versenyeken, ahol az elmélet-
ben tanultakat gyakorolhatták.  Számos dobo-
gós helyezést értek el ezeken. 

Napjainkban más társadalmi környezetben, 
jogszabályi háttérrel kell dolgozniuk a társa-
dalmi szervezeteknek. 

A 3. oldal folytatásaV. Németh Zsolt elmondta: az elmúlt 
években is sok szó esett a tanyák sorsáról, 
de érdemi intézkedés nem történt. Ezért is 
fontos a mai nap, amikor nemzeti forrásból 
megnyílnak a tanyák pályázati lehetőségei. 
Hozzátette: a nagyrészt Ángyán József par-
lamenti államtitkár felügyelete alatt kidol-
gozott program tulajdonképpen egy kísér-
let, amely remélhetőleg később modellként 
szolgálhat a nem tanyás térségek fejleszté-
sére is. Az államtitkár megígérte: nemcsak 
a program lesz újszerű, de a lebonyolítása 
is. A pályázatokat kezelő Vidékfejlesztési, 
Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VKSZI) 
legfeljebb 60 napos elbírálási idővel dolgozik 
majd, és a támogatott pályázókkal 30 napon 
belül szerződést köt. 

Balogh József, a Magyarországi Tanyákon 
Élők Egyesületének elnöke, Fülöpháza polgár-
mestere emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor 
miniszterelnök tavaly ugyanitt jelentette be, 
hogy a kormány támogatni fogja a tanyákon 
élőket. A program kezdeményezője azt is hoz-
zátette, szeretné elérni, hogy a jövő évi költ-
ségvetésből még több forrás jusson a tanyás 
térségeknek. 

A Tanyafejlesztési Program a Nemzeti Vi-
dékstratégia egyik kulcsfontosságú eleme. 
Kiemelt célja a tanyarendszer korszerű megújí-
tása, valamint az ott élők helyzetének, gazdál-
kodásának támogatása. Jellegzetes földrajzi, 
építészeti, nyelvi, néprajzi és tájképi sajátossá-
gai alapján a tanyás településrendszer a magyar 
nemzeti örökség és egyben az európai örökség 
részét képezi. 

A programra fordítható 825 millió forint 
összesen 206 településen vehető igénybe, a tá-
mogatás mértéke települési és térségi fejlesz-
téseknél a beruházás teljes költségének 90%-
a, míg tanyagazdaságok fejlesztésénél 75%-a. 
Előleget is lehet igényelni, amely a megítélt 
támogatás összegének legfeljebb 25%-a lehet. 
A tanyaprogram legfontosabb pályázati céljai: 
a rossz állapotú utak felújítása, az ehhez szük-
séges gépek beszerzése, a tanyai áruk piacra 
jutásának elősegítése, állatállomány kialakí-
tása, bővítése, térségi tanyafejlesztési prog-
ramok kidolgozása, vetőmag és gyümölcsfa 
beszerzése, a tanyák energiaellátásának és 
ivóvízellátásának javítása, a tanyagondnoki 
szolgálat fejlesztése, valamint a gazdálkodás-
hoz szükséges eszközök, épületek korszerűsí-
tése. 

A tanyaprogram nem muzeális értékekre és 
nosztalgiázásra épül. A szerves fejlődésben 
kialakult külterületi gazdálkodási-, élet-, és te-
lepülési forma fontos része a jövő korszerű me-
zőgazdaságának és vidékfejlesztésének. Ezek 
a tájak a fenntartható fejlődés, a többfunkciós 
mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési 
modelljének mintapéldái lehetnek. Ennek sike-
res megvalósításához járulnak hozzá a pályá-
zaton elnyerhető források.

A jelenleg 30 tagot számláló Egyesület fő 
célja: a megelőző tűzvédelem, tűzoltásban- 
mentési és katasztrófa védelmi feladatokban, 
ár- és belvízvédelmi feladatok ellátásában, 
valamint közcélú munkákban való önkéntes, 
aktív közreműködés. Feladataik ellátását csak 
jól képzett önkéntes tűzoltók közreműködésé-
vel tudják megfelelő szinten biztosítani. En-
nek érdekében havonta – kiképzési terv alap-
ján – tűzvédelmi foglalkozásokat tartanak. 
A szakmai, gyakorlati felkészültség szinten 
tartása érdekében Mindszent város önkéntes 
tűzoltóival évente több alkalommal közös 
gyakorlatot tartanak. 

Nagy figyelmet szentelnek a lakosság tűz-
védelmi ismereteinek fejlesztésére, ezáltal a 
megelőzésre. 

Kiemelkedő pályázati tevékenységüknek 
köszönhetően technikai felszerelésük folya-
matosan bővül, korszerűsödik, a mentésben 
és az oltásban is tevékenyen részt tudnak 
venni.  A tagság 2/3-ad része bevonható a 
tűzoltásba, a katasztrófa elhárításba.  Saj-
nos minden évben szükség van ilyen irányú 
munkájukra. 

A belvíz veszély elhárításán is folyamato-
san segítségére vannak a lakosságnak. 

Példaértékűen együttműködnek a szegvári 
civil szervezetekkel, községi rendezvényeken 
bemutatókat, tűzvédelmi ismertetőket tarta-
nak, ezzel is elősegítve azok sikerét, emelve 
színvonalát. 

Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete munkáját napjainkban is az elő-
dökhöz méltó módon, odaadással, szakérte-
lemmel végzi, amely példát mutat Szegvár 
lakóinak és a környező települések lakóinak, 
civil szervezeteinek. A kitartó, áldozatos 
munkájuk, Szegvár értékeit növelő maradan-
dó eredményeik alapján méltán érdemlik meg 
e kitüntetést.

„Szegvárért Emlékérem”
adományozása a Szegvári Vadásztársaság részére.

Folytatás a 6. oldalon
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A Szegvári Vadásztársaság, illetve a 
szegvári vadászok munkája évtizedek óta 
meghatározó településünkön.  Mint egye-
sület, jelenlegi formájában 1997 óta műkö-
dik, taglétszámuk 33 fő.  Ettől az időponttól 
kezdődően a jogszabályok a vadászati jogot 
a földtulajdonhoz kötik, a vad továbbra is 
állami tulajdont képez. Céljuk a helyi erdő- 
és mezőgazdasági érdekekkel összhangban 
a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás. 

A vad elejtése a vadgazdálkodás utol-
só mozzanata.  Folyamatos, az év minden 
napjára kiterjedő feladatuk a vadak eteté-
se, itatása, megfigyelése, a vadászterület 
élővilágának védelme.  A vízi élőhelyek 
kialakítását a Társaság folyamatosan végzi, 
valamint intenzív vadföldművelést is foly-
tatnak. 

Hivatásos vadőreik járják a határt, felfi-
gyelnek minden rendellenességre, azokat 
jelzik. Ezáltal a földtulajdonosok, gazdál-
kodók értékeit is védik.

Feladatuk továbbá a vadászati hagyo-
mányok, a vadászati kultúra ápolása. ezért  
különböző összejöveteleket szerveznek. 
Legjelentősebb a minden évben megtartott 
vadászbál, melyen a vadászokon kívül a 
falu és a környező települések lakói is szó-
rakozhatnak. 

A Vadásztársaság tagjai fontosnak tart-
ják a környezet- és természetvédelmet, 
ezért akciókat szerveznek, társadalmi mun-
kát végeznek.

A Szegvári Vadásztársaság neve ismert 
a község lakosai előtt. Minden évben je-
len vannak a Tófesztiválon, a Falunapon. 
Az elmúlt 3 évben az ő ötletük, munkájuk 
alapján lett a rendezvénysorozat kiemelt 
eseménye az ökörsütés, melynek híre ment 
a környező településeken is, még vonzóbbá 
tette azt. 

Együttműködnek más civil szervezetek-
kel, gazdálkodó szervezetekkel, hogy te-
vékenységük még hatékonyabb és szaksze-
rűbb legyen.

Alkalmanként egy-egy vad felajánlásá-
val, elkészítésével járulnak hozzá más köz-
ségi és egyéb civil szervezetek rendezvé-
nyeinek megtartásához.

Lehetőségeikhez mérten biztosítják a 
helyi vadászház használatát, annak hűtő-
kapacitását a községi gazdálkodó szerve-
zeteknek, egyesületeknek, magánszemé-
lyeknek.

Szegvári Vadásztársaság munkáját oda-
adással, szakértelemmel végzi, amely pél-
damutató.  A kitartó, áldozatos munkájuk, 
Szegvár értékeit növelő maradandó ered-
ményeik alapján méltán érdemlik meg e 
kitüntetést.

Az 5. oldal folytatása Szegvár a sajtóban
Körkép: Szegvár: Kutyás klub. – Délvilág. – 

2011. július 30. 4. o.
A művelődési házban kutyatulajdonosoknak 

ingyenes klubot indítanak

Körkép: Szegvár: Lengyelországba utaztak. 
– Délvilág. – 2011. augusztus 2. 6. o.

36 gyerek és kísérőik utaztak Lewin 
Brzeskibe

Lengyelországban nyaraltak a szegvári di-
ákok / Munkatársunktól. – Délvilág. – 2011. 
augusztus 16. 6. o.

A testvér települési kapcsolatról nyilatkozik 
Gémes László polgármester

Újraszenteli a szegvári templomot a püspök. 
– Délvilág. – 2011. augusztus 30. 6 o.

A felújított, újra sárga színben pompázó 
templomot szeptember 4-én újraszenteli Kiss-
Rigó László megyés püspök

Üléseznek a települési képviselők : Szegvár. 
– Délvilág. – 2011. augusztus 30. 6. o.

A rövid hír a napirendi pontokat sorolja fel.

Körkép: Szegvár: Kitüntetéseket adomá-
nyoztak. – Délvilág. – 2011. augusztus 31. 4. o.

A falunapon Ágoston Antalné Pusztai Te-
rézia Szegvár díszpolgára lett, Szegvárért 
Emlékérmet Ráczné Purgel Ilona, a Szegvári, 
Önkéntes Tűzoltó-egyesület és a Szegvári Va-
dásztársaság kapta.

Már hétezren csatla-
koztak a Mol használt 

sütőolaj-gyűjtő  
kampányához

Forrás: MTI
Már több mint hétezer háztartás csatlakozott 

a Mol használt sütőolaj-gyűjtő kampányához, 
ősztől pedig újabb 50 benzinkútnál lehet leadni 
a használt sütőolajat - közölte a magyar olajtár-
saság az MTI-vel.

Több mint 9 tonna használt sütőolaj gyűlt 
össze és több mint hétezer gyűjtőflakon fogyott 
el a Mol töltőállomásain 9 hét alatt a Mol „Ki-
sütöttük: ide vele!” használt sütőolaj-gyűjtő 
kampánya során. 

A lakossági érdeklődésnek és az igényeknek 
megfelelően hamarosan tovább bővül a hasz-
nált sütőolajat átvevő töltőállomások száma. 

A Mol májusban országszerte 100 benzin-
kútjánál helyezett el tárolótartályokat, lehető-
vé téve a lakosság számára a használt sütőolaj 

környezetbarát elhelyezését. A társaság mind-
azoknak, akik egy Mol töltőállomásra használt 
étolajat vittek, egy újrahasznosított műanyag-
ból készült, praktikus gyűjtőflakont adott aján-
dékba, amelyben kényelmesen, tudják tárolni a 
használt sütőolajat. 

E hónap 20-ig összesen több mint 9.300 ki-
logramm használt sütőolajat vittek a Mol töl-
tőállomásokra. A Mol kutaktól az újra hasz-
nosítható hulladékot a Biofilter Kft. gyűjti 
össze és tisztítást követően juttatja el a Rossi 
Biofuel komáromi üzemébe. Itt a használt 
olajból bioüzemanyagot állítanak elő, amelyet 
biokomponensként kevernek a Mol finomítói-
ban a dízel üzemanyagokba - áll a közlemény-
ben.

Állami kézbe adja  
intézményeit a megyei 

önkormányzat 
DELMAGYAR.HU - 

2011.08.26. 11:38 

Szeged - Jövő januártól állami kezelésbe 
kerül a szentesi, a makói kórház, a megyei 
fenntartású iskolák, szociális intézmények.

A Csongrád Megyei Önkormányzat és 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal ve-
zetői, Magyar Anna elnök asszony és B. 
Nagy László kormánymegbízott a péntek 
délelőtti közös sajtótájékoztatójukon beje-
lentették: minden a Csongrád Megyei Ön-
kormányzat által kezelt intézmény a Kor-
mányhivatalhoz kerül. Állami kezelésű lesz 
a makói, szentesi kórház, az eddig megyei 
fenntartású oktatási intézmények, szociális 
ellátóhelyek. Az átadással egyidőben az ál-
lam rendezi a megye tartozásait is.

Az állami kézbe adás érinti a Bedő Albert 
Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollé-
giumot, a Boros Sámuel Szakközépiskola, 
Szakiskolát, a Csongrádi Oktatási Központ 
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiu-
mot, a Horváth Mihály Gimnáziumot, a Jó-
zsef Attila Gimnáziumot, a Kozmutza Flóra 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diák-
otthon és Gyermekotthont, a Makói Oktatási 
Központ, Szakképző Iskola és Kollégiumot, 
a Pápay Endre Állami kezelésbe kerül a Hor-
váth Mihály Gimnázium is.

Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diák-
otthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módsz. Intézetet és a Zsoldos 
Ferenc Középiskola és Szakiskolát. 
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KOMPETENCIA MÉRÉS 
AZ ISKOLÁBAN

A mérésben alkalmazott feladatok nem a 
NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fej-
lesztett tankönyvek által közvetített tudástarta-
lom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés 
célja nem az adott év tananyagának számon-
kérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az 
adott évfolyamig elsajátított ismereteiket mi-
lyen mértékben tudják alkalmazni a minden-
napi életből vett feladatok megoldása során.

A szövegértés területen a különböző szöve-
gekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, ma-
gyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen 
egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellem-
zően az információk visszakeresését, követ-
keztetések levonását, kapcsolatok felismerését 
vagy a szöveg részeinek vagy egészének értel-
mezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pe-
dig az alkalmazott feladatok valamilyen 
életszerű szituációban megjelenő probléma 
matematizálását, megoldását és a megoldás 
kommunikálását kérik a tanulóktól a matema-
tika különböző területeit érintve.

(Közreadja: KLI)

Templomi és iskolai 
rendtartástervezet,

 de valószínű az akkori oskolamesternek a 
kézzel írt fogalmazványa. Hogy lett-e belőle 
szabályrendelet, arról nincs tudomásunk, de 
„ha megtartanák, nem esne annyi botránkoz-
tatás a Templomunkban, mondja elöljáróban a 
tervezet. A pontok egy részét rövidítve és sok 
helyen mai - írással közlöm :

1. Reggel ... órakor első harangozáskor a ta-
nító harmadszor csenget, akkor a gyermekek 
már mind együtt vannak. énekszóval imádkoz-
zanak. 

2. Ünnepnapon második harangozáskor, 
köznapon pediglen béharangozáskor, az Temp-
lomban énekszóval öszvetett  kézzel az Tanító 
Urnak kísérete alatt minden nap menjenek. 

3. A templomban a tanítónak vigyáznia kell, 
hogy a gyermekek összetett kézzel hallgassák 
a szent misét. Arra is kell figyelnie, hogy ne to-
lakodjanak a deákgyerekek közé. Ha közikben 
mégyen valamelik, az Tanító Urnak szép 
mógyával az Deák gyermekek közül maguk 
helére igazítani tartozzék. 

4, Az Szent Misének vége lévén, öszvetett 
kézzel az templombul énekszóval visszaméni 
és az Tanító Urnak az eő rendelt mógya szerint 
egész tíz óráig tanítani tartozzék. 

5. Tíz órakor az iskolábul haza botsátani, 
Attyoknak, Anyoknak és náloknál öregebbek-
nek haza menetelükkel kezeiet meg csókol-

ni tartozzanak. Az Uczákon és odahaza való 
magok viselése meg hagyása az Tanító Urra 
bizatatik. 

6.  Dél után, azaz 12 órai harangszó után 
csendíteni, úgy  hogy egy órakor az egész isko-
la mind ott légyen és  így szokás szerint ének-
szóval imádkozzanak és tanítassanak egészen 
négy óráig. . 

7.  Az iskolában való büntetés az korbátsal és 
a Szája ki peczkeléssel (!) való büntetés ne lé-
gyen szahad, hanem vesszővel és térdepléssel 
büntettessék. Mivel hogy Szemeinkkel láttyuk, 
hogy a mi iskolánk csak gyenge Gyermekekbül 
álló az terhes büntetést nem viselhetik. 

8. Az iskolabéli Gyermekeknek regratiója 
kedden délután,. csütörtökön pediglen egész 
nap tartassék, de csütörtökön és az iskola 
egész számmal az Templomban szokás szerint 
megjelennyenek.

9. Régi szokás szerint pediglen mint száraz-
ság üdején az iskolabéli Gyemekek az esőért 
való könyörgést minden nap tíz órára és négy 
óra után meg tegyék. 

10. Hogy az Templomban mint Istennek Há-
zában csendességben légyünk. 

Az Paraszt Gyermekek hátrább különösen 
az deák Gyermekektül térdepelni tartozzanak, 
ezeknek pediglen az Bírák egy vigyázót ren-
delni és a csintalant meg büntetni kötelességek 
szerint tartozzanak. 

(Közreadja: Kovács L.I.)

A 266. TANÉVET  
KEZDTE A FORRAY 
MÁTÉ ÁLTALÁNOS 

ISKOLA
Amikor 1745-ben megkezdte Szegvá-

ron az iskolarendszerű oktatást FORRAY  
MÁTÉ kántortanító, még iskolaépület sem 
volt, a templomot használták a tudás házá-
nak. Gyerek volt bőven, külön volt leány-
osztály és fiú osztály. Néhány évig egyedül 
tanított Forray tanító úr.

Új iskolaépület 1750-60-as években épült. 
Akkoriban a plébános volt az iskolaigazga-
tó, az egyházhoz tartoztak. 1868-tól a köz-
ség fennhatósága alá kerültek az iskolák az 
1868-as Eötvös-féle 38-as törvénycikk ér-
telmében. Évtizedeken keresztül harcolt a 
képviselő-testület és a tanítói kar az oktatás 
színvonalának a fenntartásáért, és azért, 
hogy minél több falusi, tanyai gyermek jár-
jon iskolába.

Az 1890-es években egyre nagyobb meg-
terhelést jelentett a községnek az iskolák 
fenntartása. A tankötelesek száma emel-
kedett, a meglévő iskolaépületek nehezen 
tudták befogadni a sok tanulót.

A felsőbb szervek, a királyi tanfelügyelő, 
egyre nagyobb hatást gyakoroltak a képvi-
selő-testületre, a körülmények fejlesztése 
érdekében. A községnek nem volt pénze, 
adót nem mertek kivetni, mert nagyon sze-
gény volt a lakosság. Egy megoldás maradt, 
át kellett adni a községi iskolákat az állam-
nak. Az állam át is vette, 1898 január 1-től  
állami kezelésbe kerültek  az eddigi községi 
tulajdonban lévő iskolák.

Az átadás után az iskolaszék szere-
pét a szegvári Állami Elemi Népiskolai 
Gondnokság vette át. A tantestület élé-
re Keviczky Ferencet nevezte ki a királyi 
tanfelügyelő. Ő lett a szegvári iskolák első 
igazgatója.

Most megint változás előtt áll, az egész 
ország oktatásügye a szegvári oktatásügye 
is.

„Minden iskolaév hoz valami újat, de 
„félni, izgulni, aggódni fölösleges, és nem 
is indokolt”, nem kell jelentős, „megrázó” 
változásokra felkészülni  „A cél az, hogy 
az iskola segítse elő, hogy minden gyerek 
elérje a maga fejlődésének optimumát, 
hogy önmagát és a közösségét, családját, 
települését, a magyarságot gazdagítani 
tudja  – mondta Hoffmann Rózsa oktatási 
államtitkár 

–Véleménye szerint „akkor lesz boldo-
gabb, harmonikusabb az életünk, itt eb-
ben az országban, ha azt látjuk, hogy egy 
fejlődő, virágzó országban élünk. Nos, ezt 

az iskolában kell elkezdeni, a magokat az 
iskolában kell elhinteni” . „Semmi váratlan 
új reformot nem készítünk elő, azokhoz az 
erősségekhez akarunk visszakanyarodni, 
amelyeket már kipróbáltunk, és amelyek 
már jól működtek”

„Az új köznevelési rendszert szabályozó 
törvény, amelynek elkészült az alapkoncep-
ciója, egy ilyen iskolarendszer alapjait fogja 
lerakni. a legfontosabb politikai egyezteté-
sek megtörténtek, a kormány a napokban 
megtárgyalja, ezt követően pedig beterjesz-
tik a parlament elé a tervezetet”. – hangsú-
lyozta a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
oktatásért felelős államtitkára.

- Az államtitkár a pontokba szedett, meg-
oldásra váró „problémák” sorát ismertetve 
a többi között kiemelt feladatként említette 
az állam felelősségének és irányító szerepé-
nek tisztázását, az értékalapú nevelés szín-
vonalának emelését, a pedagógusok megbe-
csültségének, tekintélyének visszaállítását, 
a pedagógus-életpályamodell kidolgozását, 
a külső szakmai kontroll ismételt bevezeté-
sét. 

(Közreadja: Kovács L.I.))
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NYÁRI TÁBOR A KATOLIKUS KÖRBEN
Idén nyáron is volt augusztus elején hittanos 

nyári táborunk a szokott helyen: a Katolikus 
Körben, négy napon át önfeledten lehetett ké-

zimunkázni, szőni, festeni, faragni, papírmun-
kákat készíteni, bábozni, játszani, stb. 60-70 
gyermek vett részt ezen, és a 10-20 felnőtt 

segítő, akik igyekeztek mindenben kedvükre 
tenni. Tartalmas volt minden nap, szép mun-
kák születtek, és volt sok mosolygós arc, siker-

élmény és a versenyeken győztesek. Persze a 
„vesztesek” is örömmel voltak ott, és vettek 

részt a játékban, mert nekik is jár jutalom. Egy 
egész napos gyalogos akadályversenyen vettek 
részt 8 csoportban, és 17 állomáson megmutat-
va tudásukat, ügyességüket. Nem kis erőpróba 

volt maga az út, hiszen a kórógyszentgyörgyi 
kereszthez, onnan a szélmalomhoz, majd visz-
sza a templom érintésével a Katolikus Körbe 
vezetett az út, több meglepetéssel, ügyességi 

versennyel kombinálva. Azért mindenütt le-
hetett inni, sőt volt sütemény, vagy jégkrém is 
egy-egy állomáson.

Örültünk, és jól kifáradtunk ezen a napon 
valamennyien, ezután nagyon jól esett a kol-
bászos-virslis paprikáskrumpi (borgárcsban 
főve) uborkasalátával, és utána a dinnye.

Sokak kezemunkája, szorgoskodása és szer-
vezése tette ezt a táborozást lehetővé mindany-
nyiunk számára. Elsősorban megköszönjük 
Istennek, hogy erőt adott, leleményességet és 
kitartást ennek a pár napnak a megélésére. A se-
gítőknek a munkáját, hogy időt szántak erre, és 
örömmel adták bele tudásukat és főleg szerete-
tüket, hogy mindenki jól érezze magát. Köszön-
jük a szülőknek is, anyagi áldozatokat is hozva, 
adták, bízták ránk a KINCSEIKET, és lehet-
tünk együtt. Néhány kép arról milyen is volt….  

/Piti M/

„ADD A KEZED!” 
-önkéntesként másokért-

Ezzel a címmel hívtunk minden érdeklődő, 
érző szívű kreatív embert, 2011. augusztus 18-
án közösségi házunkba, együtt gondolkodásra, 
együtt alkotásra, egy karitatív napra. 

A program a Nemzeti Civil Alapprogram 
és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent 
Gellért Karitász Alapítvány támogatásával 
jött létre. 

Célja a társadalom szolidaritásának növelé-
se, a közösségi felelősség erősítése és új ön-
kéntesek bevonása, megnyerése a község lakói 
közül. A program megvalósításába 6 település 
kapcsolódott be. Nálunk, hála Istennek több 
mint 30 ember meghallotta a hívó szót, szíve-
sen és szeretettel áldozott idejéből, adta keze 
munkáját. Saját képességeit, adottságait hasz-
nálta mások javára. 

Különféle ajándéktárgyak készültek, így ké-
peslapok, képkeretek, kulcstartók, horgolt kosár-
kák, különböző táskák, gyöngyből pillangók… 

A nap folyamán készült tárgyak egy részét 
elajándékozzuk, illetve majd jótékonysági vá-
sárunkon árusítjuk.

Jó hangulatú napot töltöttünk el, amelyben a 
főszerep természetesen az ajándékozás, alkotás 
örömének megtapasztalása volt, közben baráti 
beszélgetés folyt, finom ebédet, süteményeket 
fogyasztottunk és a végén megfogalmazódott 
az igény, hogy majd folytassuk e napot.

Adja Isten, hogy úgy legyen! 
Szabó Judit

TANÉVKEZDÉSRE

Blaskó Mária: Hittan

A hittan szent és fönséges
Mert az Isten tantárgya,
Megmutatja, merre van az
Út a Mennyországba.

A hittan gyújt fényességet, 
Szent, világosságot,
Csakis abból tudom meg a
Való igazságot.

A hittan szent reményekre
Gerjeszti fel lelkem,
Megtanít, hogy égi kincsért 
Hogy kell jónak lennem.

Hittan tanulás közt szívem
Szent tüzekre lobban,
S megtanulom Istenemet 
Szeretni még jobban.

A tanulás folyamata végigkíséri életünket. Jó 
pap holtig tanul, tartja a mondás. Bölcs ember 
az, aki a földi élet eseményeit az örök igazsá-
gok fényében szemléli, és örök szempontok ve-
zérlik. Ezért a hittan tanulása fontosabb, mint 
bármilyen más tárgy. Aki nem így gondolko-
dik, az hátat fordít a bölcsességnek. De tisztá-
ban vagyunk-e azzal, hogy miként kell tanulni? 
Sikeres tanulás kulcsa a megfelelő hozzáállás, 
a tanulás érdemi része az iskolai tanulással 
kezdődik. A felsőfokú intézményekben nem 
győzik hangsúlyozni a folyamatos tanulás fon-
tosságát. Az órákon aktív részvétel, kérdések 
felvetése, viták lefolytatása a tanulás egyik 
legjobb formája. Sikeres tanuláshoz elenged-
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hetetlen megfelelő környezet megteremtése. A 
szoba hőmérséklete inkább legyen kicsit hűvö-
sebb, mint túlfűtött, hiszen a túl meleg szoba 
elálmosít, zavar a koncentrálásban. A tanulás 
helyét mi választjuk meg. Ha csak olvasunk, 
azt tehetjük akár az ágyban is, lehetőleg egye-
nes háttal, hogy a derekunk és gerincünk ne 
fáradjon meg. Tanulás közben tartsunk rendet 
magunk körül, rendezett környezetben köny-
nyebb az odafigyelés is. A TV illetve rádió 
működtetése tanulás közben nem ajánlott! A 
tanulás megkezdése előtt imádkozzunk és hív-
juk segítségül a Szentlélek Úristent. Kérjük, 
töltse meg szívünket szomjúsággal, tudásvágy-
gyal, hogy az elménkbe befogadott tudást jóra 
használjuk.

Az értelmes szív megszerzi a tudást, s a böl-
csek füle keresi a tudományt. – mondja a példa-
beszédek könyve. Tegyünk így mi is.

/Zsadányi József/

TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRÓL

Nyár folyamán alkalom adódott, hogy a 
Kisboldogasszony egyházközség tagjai meg-
mutassák összetartozásukat, embertestvéri 
szeretetüket és Istenbe vetett hitüket. Bő há-

rom hónapig tartott a templom felújítása. Ez 
alatt az idő alatt többször kellett elköltözni a 
Katolikus Körbe, majd vissza és ezt a feladatot 
rugalmasan meg is oldottuk. A felújítás alatt 
kellett takarítani, különösen is a magasban 
lévő ablakokat. Hála Istennek erre is jelentkez-
tek fiatal lányok és anyukák. Templom felügye-
letére is volt vállalkozó, heteken keresztül, még 
a munkásokkal szót értett, felsepregetett és fel-
mosott. A munkásoknak is tudtunk kedvesked-
ni két alkalommal is. Asszonyok sütöttek a ke-
mencében finom kalácsot és megajándékoztuk 
őket, mellé frissítőt, üdítőitalt is adtunk.

Az önkormányzattól is kaptunk segítséget, 
az út szélén tükröt vágtak és feltöltötték ke-
mény törmelékanyaggal. Templombelső fes-
tése is időközben fölmerült, gyors gyűjtést 
végeztünk és belülről a tisztasági festés rövid 
időn belül elkészült.

Hálát adok Istennek valahányszor a szegvá-
ri közösségért imádkozom a zsolozsmát, hogy  
ilyen fontos számukra a templom. Örömmel tölt 
el a hitetek és Krisztusba vetett reményetek. 

Ezt mutatja az a tény is, hogy a templom ja-
vítására nyolcvanhét személy (87) fizetett be 
csekken adományt. Ide hozom a hónap harma-
dik vasárnapján a perselybe dobó névtelenül 
adományozó testvéreinket is. Isten házának 
a takarításában ötvenhét (57) ember vette ki 
a részét. Idehozom azokat is, akik az egyház-
községben bármilyen feladatot is elvégeztek: 
szemétszállítást, fakivágást és szállítást, fűré-
szelést, fűkaszálást, lakatos munkát, villany-
szerelést, villanyizzók cseréjét, toronyóra fel-
húzását, tető építését, kertgondozásét, stb.

Nem feledkezhetünk meg a lelkes Sebéktek 
KFT dolgozóiról sem. Sebők Lajos vezeté-
sével, precíz szervezésével, állandóan ment a 
munka. Amit kértünk mindig megcsinálták. 
Az Úr jóságát is megtapasztaltuk, hiszen a te-
tőcserét úgy végezték el, hogy szinte be sem 
ázott. Hála az Úrnak érte. E mögött ott volt a 
hívek állhatatos imája, a mi közbenjárónk Szűz 
Mária, Szent József és Avillai Szent Teréz köz-
benjárása is.

Hálát adok ezért Istennek és kérem, az ő 
akaratának ismerete teljes legyen bennetek, 
minden lelki bölcsességgel együtt hogy az 
Úrhoz méltón éljetek, mindenben az ő tetszé-
se szerint, hogy minden jócselekedetben gyü-

mölcsöt hozzatok és 
gyarapodjatok Isten 
ismeretében.

Erősítsen meg ti-
teket dicsőségének 
hatalmából minden 
erővel, hogy végig 
kitartsatok és a sze-
retet egységében 
megmaradjatok.

A templom ékes-
sége ti vagytok test-
véreim. Akkor szép a 
templom, ha teli van. 
Töltsétek meg azt, 
hogy imátok, kéré-
setek meghallgatásra 
találjon.      

/Zsadányi József/

ÚJRA ÜT AZ ÓRA

Valaki azt mondta a pap meddig játszik már 
ezekkel a harangokkal. Másik milyen sokáig 
tart már a harangok javítása. Hát nem erről 
van szó, hanem arról hogy az óra is elindult, 
és közli velünk az időt. A templom külső-bel-
ső megújulásához az óra is hozzátartozik. 140 
éves óraszerkezet újra lett zsírozva, egy-két al-

katrész lett cserélve benne és most már üti a 
negyedet, felet, háromnegyedet és az egészet. 
Egy szépséghibája van, hogy mindennap oda 
kell menni az órához, ami 70 lépcsőt jelent és 
fel kell csévélni a súlyokat, ahhoz hogy működ-
jön. Környékbeli falvakban a templomokban 
nincs ilyen toronyóra. Errefelé csak Szegvár-
nak van. Büszkék lehetünk rá. 

Ha a kertben dolgozunk, az utcán megyünk 
és az óra út, tudjuk már fél van vagy három-
negyed. Iskolások is tudják anélkül, hogy az 
órára néznének, már csak negyedóra van hátra 
az órából. Ha mutatóit nézzük azok is eligazí-
tanak bennünket.

Az idő nagy Úr használjuk fel jól.
/Zs. J/

 
HÍREK-ESEMÉNYEK

Szeptember 5 – től (hétfőtől) az esti szentmi-
sék kezdési időpontja 18 óra.

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagaszta-
lásának ünnepe, szentmise templomunkban 
18 órakor lesz.

Szeptember 15. A fájdalmas Szűzanya ün-
nepe, reggel 7 órakor lesz a szentmise.

Szeptember 18 – án délután 4 órai kez-
dettel a Kórógyszentgyörgyi kápolna helyén 
álló keresztnél ünnepi szentmise lesz, a Szent 
Kereszt felmagasztalása ünnep alkalmából. 
Este a templomban már nem lesz szentmise.

A Szabadkán elesett testvérekért évfordu-
lós szentmise szeptember 19 – én (hétfő) este 
18 órakor lesz.

A jubiláns házasok hálaadó szentmiséje 
ez évben szeptember 25-én 10 órakor kezdő-
dik. Az előző évhez hasonlóan azok is részt 
vehetnek, áldásban részesülhetnek, akik nem 
Szegváron kötötték házasságukat, de hitelt 
érdemlően igazolni tudják a katolikus egyház 
szerinti házasságkötésüket. Tisztelettel kérjük 
időben jelezzék szándékukat. Ha valaki nem 
kap értesítést, de ebben az évben kerek évfor-
dulós, jelentkezzen a plébánián személyesen, 
vagy telefonon, 364-810-es számon. 

Ezen a vasárnapon fél 9-kor nem lesz szentmise!
Október 1-től minden este a szentmise előtt 

fél órával rózsafüzér imádás. Jöjjünk, együtt 
kérjük a Szűzanya közbenjárását egyházközsé-
günk, családjaink békességéért!

Rozgonyi Mária

LISZT EMLÉKHANGVERSENY
2011. október 9-én, 17 órakor a Katolikus 

templomban.
Közreműködnek: Andor Csilla /ének/, 

Lakatos Béla /zongora/
Mészárosné Suha Csilla /zongora/, 

Nagy János /orgona/
Nyíri Dánielné /orgona/, 

Szunyogh Gabriella /hegedű/
Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar

Vezényel: Nagy János Szegvár díszpolgára
A hangversenyt Liszt Ferenc születésének 

200. évfordulója tiszteletére rendezzük.
Mindenkit szeretettel várunk.
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Múzeumi pályázat
Régi tárgyaink élete című pályázatunkra 

beérkezett pályaművek sorában most olvassák 
el Berkecz Miklós leendő 6. osztályos tanuló 
írását. A pályázók közül ő volt az egyetlen, aki 
fotót és rajzot is készített a bemutatott tárgyról. 
Köszönjük igyekezetét!

Ez a köcsög egy nagyon régi edény. Még 
a dédnagymamám Ternai Veronika vásárol-
ta körülbelül nyolcvan évvel ezelőtt. Akkor, 
amikor dédimamám vette tíz forintba került. 
Agyagból készült és fazekasok készítették 
korongon. Miután megformázták a korongon, 
kiszárították, ez több hétig tartott. Kiszárítás 
után kiégették egy kemencében, majd három 
fehér csíkot festettek a nyakára. Régen a ház-
tartásban tejet, vizet, folyékony tejtermékeket 
és lekvárt is tároltak benne. A belseje sötétebb 
és zománcréteggel vonták be. A dédmamám a 
nagymamámnak Gila Veronikának adta, ő pe-
dig nekünk. Most egy szekrény polcán dísz-
tárgyként használjuk. Ma már nem tárolunk 
benne semmit. Kicsit megfakult és a csíkok 
sem látszanak már annyira és kicsit a széle 
töredezett is. A dédmamám és a nagyma-
mám is nagyon vigyázott rá és azért adta ne-
künk, mert tudta, hogy vigyázunk rá. Régen 
a parasztházakra és tanyákra volt jellemző. A 
tanyákon régen a sövénykerítés karóin szárí-
tották az ilyen köcsögöket. 28 cm magas és 
körülbelül két liter fér el benne. A külseje vi-
lágosabb a belseje sötétebb barna. Szeretném 
nagyon felújítani, hogy olyan legyen, mint 
egy új köcsög. Ennek érdekében kifesteném 
és új csíkokat húznék rá. Szeretnék több ilyen 
köcsögöt is, kisebbeket, nagyobbakat. Népi 
vásárokban, búcsúkban lehet hasonlóakat vá-
sárolni. De az áruk nagyon drága, már nem tíz 
forint, mint hetven évvel ezelőtt. Már nagyon 
kevés helyen búcsúkban vásárokban kaphatók 
az ilyen köcsögök mindenféle színben és for-
mában.

Purgel Nóra

Iskola lett az életem
(A tanulók „hozzáállása” akkor és most…)

„Vissza a gyökerekhez!”
12. rész

Az elméleti és gyakorlati oktatási több-
let, tudás jelentette régen is a versenyeket, 
ezeken való részvételt, azt a színvonalat, 
amely az SZKT versenyek legjobbjainak 
jelentette a „szabadulást”, s több szakmá-
ban mindig voltak és vannak ilyenek ma 
is. Tehát régen is voltak jól tanuló szak-
munkásjelöltek, akik nem csak a gyakor-
lat, hanem az elmélet terén is jeleskedtek.

De emellett nekik is jutott idő szóra-
kozásra, a szabadidőhasznos eltöltésére. 
Szakkörökbe, énekkarba jártak, táncoltak, 
színházlátogatáson vettek részt, igazi lel-
kesedéssel mindenütt jelen voltak, ápolva 
mindig a hagyományokat, fegyelmezetten, 
színvonalasan.

Működött már akkor iskolán belül Iro-
dalmi Színpad, volt iskolai újság is, amely-
nek résztvevői, szerkesztői életük későbbi 
szakaszában az itt tanultakat kamatoztat-
ták – gondoljunk a CIVIL Tv-re, a Városi 
Visszhangra, a Gobelin festészetre, isko-
lavezetésre, sportunk vezető tisztségei-
re – sokan a városban ebből az iskolából 
kerültek ki az ÉLET-be, s folytatták szak-
májukat tisztességgel, vagy még tovább 
folytatták tanulmányaikat. Nem akarok 
névszerinti felsorolást, de ők biztosan tisz-
telettel és szeretettel gondolnak vissza is-
kolájukra, a 603-ra…, a mai Zsoldosra… 
Nevelőik, oktatóik is mindig szívesen 
térnek vissza régi munkahelyükre, mivel 
minden alkalomra ők is kapnak meghívást.

Sok vidéki tanuló járt ide, sokan szülő-
falumból, Szegvárról, de még ma is. Az 
iskola „életét” egészen napjainkig őrzi 
néhány olyan album képekkel, írásokkal, 
nyírásokkal, amit még ma is rendezge-
tek… Őriz az egyik egy színházjegyet is. 
Ezek a sorok olvashatók rajta: „Irénkének 
szeretettel Szentes, 1967. III. 12, Payer 
András.” Az iskolai rendezvények régen 
és ma is emlékezetesek, színvonalasak, jól 
szerkesztettek.

2010 őszén is ilyenen vehettünk rész mi 
„régiek” is, és 20 évi munkánkért „Zsol-
dos Ferenc… „Emlékérmet vehettünk át, 
még elég sokan! Az 1970-es év sokunk 
számára sorsfordító dátum lett! Ma, 23 éve 
nyugdíjasan még élesebben emlékezem a 
történtekre. Veres János igazgató nyugdí-
jaztatása után néhány évvel én is unoká-

imat „választottam”, de mindig szívesen 
megyek be régi iskolámba, ahol leányom 
lépett a helyemre, de ő testnevelőként, és 
munka mellett még az egyetemet is elvé-
gezte.

Régen és ma is vannak „lelkes” peda-
gógusok és tanítványok! Szívügyüknek 
tekintik ma is az oktatást, nevelést. Régen 
azonban, ami nem ment, nem erőltettük! 
Az A és B szintes képzés nem vált be, egy 
évet élt! Hangsúlyozni kívánom, hogy a 
mai fiatal nevelők, oktatók „adnak” a régi-
ek véleményére, meghallgatják őket. Szól-
tam, illetve írtam már arról is, hogy egy 
„vezetőnk” bírálta a mai képzést, hiányos-
ságairól szólt, s íme. Előttem a Délvilág 
2011. júl. 26-i száma, amelynek 2 cikke is 
ezt teszi, illetve már konkrét elképzelések-
ről, tervekről ír a szakképzéssel kapcsolat-
ban.

Valamikor régen is 3 év volt az 
„inasképzés”, ill. szakmunkástanulók eny-
nyi idő alatt szakmát szerezhettek. Érett-
ségivel „átjött” középiskolások 2 év alatt, 
mivel ők közismeretet nem tanultak. 4 év 
alatt magasfokon elsajátították, így csak 
szakelmélettel, gyakorlattal foglalkoztak. 
Így vagy tanult szakmájukban, vagy ma-
gasabb szinten, vagy más területen is el 
tudtak helyezkedni, munkát tudtak találni.

Az újság cikkeit elolvasva egy kicsit iga-
zolva látom régi önmagunkat, véleménye-
inket a mai képzéssel kapcsolatban. Igaz 
azonban az is, hogy ma nem a múltban, a 
mában élünk. Voltak a múltnak, de vannak 
a jelennek is hibái még a szakmunkáskép-
zés területén is, a jó csak az, hogy ezt ma 
észrevesszük! Hibázni lehet, de javítani 
kötelesség!

Valahogy úgy érzem most, hogy a szak-
munkásképzés sok tekintetben hasonlít a 
mai elképzelésekhez, az a régi: 1965-1990-
ig!

De erről a következőben mondom el 
részletesen véleményemet, hivatkozva az 
újságban leírtakra. Így kapcsolódik újra 
össze a múlt a mával!

Dr. Magyar Jánosné
nyugdíjas pedagógus

(folyt. köv.)
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Szegvári Ízek Fesztiválja 
2011. augusztus 20.

Szegvár Nagyközség Önkormány-
zata, a Képviselő-testület Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottsága 
az idén is augusztus 20-án szervezte 
meg a falunapi rendezvényt a sport-
pályán.

A délelőtti programok 9.00 órától 
kezdődtek kispályás labdarúgó tor-
nával, melyet a CSA -VAR GO Sza-
badidő Egyesület szervezett Csatordai 
Endre vezetésével. Ezzel egyidejűleg 
futóversenyt is hirdettünk felnőtt és 
gyermek kategóriában Lőrincz Gábor 
vezetésével.

Több csapat jelentkezett a főzőver-
senyre, finomabbnál finomabb étele-
ket főztek. A gyermekeket a Belevaló 
Klub tagjai arcfestésre várták.

Csatordai Endre és társai 
Paintballra hívták az érdeklődőket a 
sportpályán, sokan éltek ezzel a le-
hetőséggel. Köszönet érte. Az íjászat 
is nagyon közkedvelt volt. Köszönjük 
Pölös Attilának, és társainak a bemu-
tatót.

11.00 órától karate versenyt szerve-
zett a Honkyokushin karate csoport 
Erdei Sándor vezetésével. Remek ver-
senyben volt részünk. Mihály János 
és lovas társai is részt vettek a faluna-
pi rendezvényen. Köszönjük, hogy itt 
voltatok!

Délután 14 órától gyermekprogram-
ra hívták a kicsiket a Közösségfejlesz-
tők Csuka Kis Bernadett és Koczka 
Brigitta vezetésével. 

Határné Bottyán Erika és Török 
László egészségsátort működtetett, 
ahol vérnyomást, vércukor szintet és 
test tömeg indexet mértek. 

14.30-tól a Szegvár-Mindszent öreg-
fiúk barátságos labdarúgó mérkőzésre 
került sor. 15.00 órától lehetett vásá-
rolni kürtös kalácsot, fánkot. Az előb-
bit a Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
sütötte Arany Lajosné vezetésével. 
Köszönjük az ízletes kalácsokat, me-

lyet nem győztek sütni az asszonyok. 
Nagyon finom volt! A fánkot a Szép 
Öregkor Nyugdíjas Egyesület tagjai 
sütötték Bacsa Józsefné vezetésével. 
Köszönjük valamennyiüknek a fán-
kokat.

Szintén ebben az időpontban lehe-
tett megszemlélni a kiállított tűzoltó 
autót is. A gyerekek érdeklődve járták 
körül. Színfoltja volt az egész napnak 
az ökörsütés. Már pénteken 23 órakor 
meggyújtották a tüzet, a hozzávaló fát 
Piti Tibor ajánlotta fel, s másnap dél-
után meg lehetett kóstolni az ötmázsás 
hústömeget, melyet Gémes László pol-
gármester úr bocsájtott a rendelkezé-
sünkre. Köszönjük a polgármester úr, a 
helyi vadászok, a körzeti megbízottak, 
a polgárőrök, és Hegyi István munká-
ját. 

Lovas kocsikázásra hívott bennün-
ket Hevesi János lovas gazda. Sok-sok 
ember felülhetett a kocsijára. Köszön-
jük!

Középkori táncbemutatót is láthatott 
a közönség a kora délután. Köszönjük  
Bányai Hajnalkának, Szilágyi Niko-
lettnek és Fekete Bettinának a szép ko-
reográfiákat.

A Stílus Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény moderntánc csoportjának 
előadásában Hip-Hop bemutatót látha-
tott a közönség. A csoport tagjai remek 
bemutatót tartottak. Köszönjük, hogy 
itt voltatok lányok!

A fiatal énekesek is felléptek a szín-
padon. Bugyi Bence, ifj. Rozgonyi 
Zoltán, és Vígh Márk nagy sikert arat-
tak. Csak így tovább fiúk!

A Rozmaring Népdalkör tagjai a 
gyönyörű nótákkal elbűvölték a közön-
séget. 

Sokan hallgatták és énekelték ma-
gukban a csodálatos dallamokat. Kö-
szönjük az ifj. Ternai József által veze-
tett népdalkör fellépését.

A Sivatag Gyöngyei gyermek has-
tánc csoport is bemutatkozott a szín-
padon. Vezetőjük Csapi Lídia. Nagyon 
aranyosak voltatok!

A Honkyokushin karate csoport 
tagjai látványos bemutatót tartottak a 
sportpályán. Közel 60 fő fiatal mutat-
kozott be. Köszönjük Erdei Sándor és 
Vastag Ferenc felkészítő munkáját. 

A latin dance bemutató is nagyon 
jól sikerült. a Tóth Kata által vezetett 
csoport remek műsort adott. Köszönet 
érte! Az Ízisz hastánc csoport tagjai 
csodálatos koreográfiával örvendez-
tettek meg bennünket. Jók voltatok lá-
nyok!

Délután 17 óra után a sportpálya lég-
terében légi bemutatóra került sor. A 
műrepülős attrakciót Lőrincz Gábor 
szervezte. Köszönet érte!

Egész nap a szélmalomban megcso-
dálhattuk Németh Éva népviseletbe 
öltöztetett babáit. Nagyon sokan meg-
tekintették a műemléket. Köszönjük 
Purgel Nóra tárlatvezetését. 

Az ünnepi műsor este 18 órakor kez-
dődött. Beszédet mondott Gémes Lász-
ló polgármester úr, majd az új kenyeret 
Zsadányi József plébános úr szentelte 
meg.

Az ünnepségen részt vettek a ná-
lunk vendégeskedő lengyel és erdélyi 
barátaink is. Gyömbér Ferencné jegy-
zőasszony és a polgármester úr kitün-
tetéseket adott át. Az idén díszpolgári 
címet kapott Ágoston Antalné, Terike 
néni. Szegvárért Emlékéremben ré-
szesült Ráczné Purgel Ilona óvónő, 
a helyi Vadásztársaság, és a Tűzoltó 
Egyesület. Szívből gratulálunk min-
denkinek!

A Dobbantó néptáncegyüttes csodá-
latos műsort adott. A közel 50 táncos 
fergetegesen táncolt a színpadon. Kö-
szönjük a táncosoknak, valamint Ma-

Folytatás a 13. oldalon
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A Népmese Napja alkalmából
MESEÍRÓ VERSENYT

hirdetünk általános iskolások
részére.

Beadási határidő:
 2011. szeptember 26.

Beadás helye: Községi Könyvtár

A Népmese Napja alkalmából
RAJZPÁLYÁZATOT

hirdetünk
KEDVENC MESÉIM

címmel
óvodások és általános iskolások 

részére
(Méret, technika  

szabadon választott)
Beadási határidő: 

2011. szeptember 26.
Leadás helye: Községi Könyvtár

Könyvtári hírek

ŁÓDZ-ból - LENGYELORSZÁGBÓL JÖTTEK  
A KÉPEK

Szép napot mindenkinek! Ma aug. 4. 12 óra
Így táncoltak, és nemcsak a szegváriak, teg-

nap Łódzban. Szerencsére az időjárás is kedve-
zett nekik. A közönség nagy szeretettel fogadta 
őket és tapssal köszönte meg a fellépésüket.

Ma is kemény munka vár rájuk. A délelőtti 
tánc után városnézésre visszük őket Zybekkel. 

Majd erről is küldünk egy kis ízelítőt.
Üdvözlettel egy elszármazott, Szűcs Ili 

Tisztelettel - Z poważaniem 
Gluszczakné Szűcs Ilona 

ANOLI Węgierskie Biuro Handlowe
ilona@anoli.hu
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gyar Imrének és Magyar Imrénének 
a felkészítést. A Jövőnkért Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc csoportja is 
gyönyörű táncokat mutatott be. Kö-
szönjük a Bagi Ferenc által vezetett 
csoport munkáját. 

Szárazné Orosz Anita lelkes kis csa-
pata az aerobic egyik fajtáját a  stepp 
aerobicot mutatta be a közönségnek. 
Nagyon jók voltatok lányok. 

Szűcs Zoltán elbűvölt gyönyörű 
hangjával valamennyiünket. Hason-
lóan Ágoston Anita is remek műsort 
adott. Köszönet érte!

Az ajándéksorsoláson sok-sok nyere-
mény talált gazdára. Köszönjük Váczi 
Csaba Zafír üzlet tulajdonos felajánlott 
tombolatárgyait, valamint a tombola-
árusok segítő munkáját.

Az egész nap folyamán közreműkö-
dők, segítők megvendégelését a Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete vezényel-
te le Arany Lajosné vezetésével. A 
finom gulyást Szécsényi György főzte 

a gulyáságyúban, a hozzávalók előké-
szítését a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zói vállalták. A vacsorához hozzájárult 
a Gyenes KFT és Bucsányi László, s a 
Szentesi Hitelszövetkezet pedig anyagi 
támogatást nyújtott hozzá. A több száz 
ember vacsoráztatása zökkenőmente-
sen zajlott le. Köszönet érte!

Sok elszármazott ember megfordult 
ezen a rendezvényen. Megtiszteltek 
jelenlétükkel a környező települések 
polgármesterei is. A tűzijáték az idén 
is a Tonomár KER felajánlásával való-
sulhatott meg. Gyönyörű volt az egész. 
Köszönjük.

A sátorban a Jump és a WC Punk Pír 
együttes kiváló rock zenét adott. A fi-
atalok élvezték a zenekarok számait. A 
pálya másik oldalán Hortobágyi Gyula 
retró diszkóján vehettek részt és tán-
colhattak a fiatalok. Igazán remek volt 
itt is a hangulat.

Ezen a napon sokan kipróbálhatták a 
kisvonatozást a Kendergyár területén. 
Nagy élményben volt része annak, aki 
felült a vonatra. Köszönet Nagy Gézá-
nak és csapatának.

Zsombó Zoltán körzeti megbízott se-
gítségével az érdeklődők Szegvár emb-
lémás érmet készíthettek. 

Az egész napon a hangosításról He-
gyi László gondoskodott, felvételt a 
Kurca TV készített. Köszönet érte! A 
színpadi dekorációt Szűcsné Ábrahám 
Mária, Huszka Anita, Banka Ágnes és 
Kosztolányi Sándorné készítette. Gyö-
nyörű volt!

Köszönjük a polgármester úr, a jegy-
zőasszony, a Polgármesteri Kabinet, a 
Hivatal dolgozói, a Falufejlesztő KFT, 
a sportkör, a rendőrség, a polgárőrség, 
a vadászok, a könyvtárosok, a segítők, 
a civil szervezetek aktív munkáját. 

Örülünk, hogy velünk tartottak.

Találkozunk jövőre ugyanitt.

Köszönettel:

Lukács Istvánné

főszervező

A 11. oldal folytatása

A nyári szünetben egy 10-15 fős állandó 
alkotóval és minden alkalommal hozzájuk 
csatlakozva még plusz 10-15 fő cserélődő 
résztvevővel keddi napokon „gyöngyfű-
ző műhellyé” alakult át a könyvtár. A 10 
gyöngyfűző napon nagyon sok ékszer, állat-
figura, kabalatárgy került ki az ügyes kezek 
közül.

Augusztus 30-án záró foglalkozásra vár-
tuk a nyári programok résztvevőit. Nagyon 
jó hangulatban telt a délelőtt, játékos vetél-
kedővel és születésnapi „bulival” (egyik se-
gítőnk ezen a napon született), zártuk le a 
nyári szünetet.

Szeptemberben meseírásra és rajzolásra 
buzdítjuk a gyerekeket. Mese a Népmese 
Napjához kapcsolódóan. Meseíró versenyt 
és Kedvenc mesém című rajzpályázatot hir-
detünk meg, melyek eredményhirdetésére 
szeptember 30-án, a Népmese Napján lesz. 
Ezen a napon mesevetélkedőt rendezünk a 
mesekedvelő gyerekeknek.

Várunk mindenkit programjainkra!
A könyvtárunk vár minden olvasni szerető 

lakost.

Könyvtárosok

Képek a 14. oldalon

OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írásokat a szerzők nevükkel, cí-

mükkel ellátva küldték szerkesztőségünkbe 
megjelentetést kérve, vállalták a teljes fele-
lősséget a bennük foglaltakért. A szólás- és 
vélemény  nyilvánítás lehetőségét adtuk meg 
számukra a megjelentetéssel. Az írást szó 
szerint közöljük, nem éltünk a szerkesztési 
jogunkkal. A megjelentetés nem jelenti azt, 
hogy a szerkesztőség mindenben egyetért az 
általuk leírtakkal. 

(Szerk.)

Tisztelt Olvasó! 

Szerintem már nem kell ecsetelni, hogy a 
szalmaház környezetbarát, energiatakarékos, 
emberbarát, gyermekeink jövőjét jó irányban 
befolyásolja.

Mint említettük Magyarországon a favázas 
szalmaszerkezet terjerd el. 

Erre számos példát lehet találni, bár még 
nem sokat. 

Igaz USA, Anglia, Németország, Ausztria 
stb. államokban is építenek ilyen házakat, ill. a 
fejlesztések, kutatások folyamatosak. 

Igen jól használhatók ezek az épületek Ön-
kormányzatok, közösségi és egyéb épületei-
ként, mivel ezek a házak nagy élő munkaerő 
igénnyel készülnek, de a helyi lakosok össze-
fogásával (munkájával) kiváló közösségépítő 
szerepet is betölthet.

Az Európai Építészek Szövetsége (ACE) ál-
tal Brüsszelben rendezett, fenntartható európai 
építészetet bemutató kiállításon is nagy siker-
rel szerepelt egy magyar szalmaház.

Szalmaház épült már Sárospatakon, Fürdős 
dülőben, és több helyen is, de bővebb infót a 
www.szalmaepitok.hu-n találhat.

Természetesen olyan magánszemélyek is 
nyugodtan gondolkodhatnak ilyen házak fel-
építésében, akiknek fontos a helyi érték, a kör-
nyezet, gyermekeink jövője. 

Ez az építési mód, segíthet, hogy felemel-
kedhessünk mind gazdaságban, mind közös-
ségben...

Sajnos a törvényi keretek, mint megany-
nyiszor, itt sem egyszerűsítik az életünket, de 
ha szükséges, nyugodtan forduljon hozzánk: 
www.szalmaepitok.hu, hogy segíthessünk. 

Szerencsére, van már minisztériumi állás-
foglalás, mely alapján lehet szalmabálaházat 
építeni hazánkban is.

K. N.
20/4585999

Szegvári Ízek Fesztiválja
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IDŐUTAZÁS A SZEGVÁRI 
NAPLÓVAL… 

8. 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 ne-
gyed század alatt, elárulják az írások, amik 
megtöltötték újságunkat. 

Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Ebben az 
évben minden hónapban felelevenítjük a Szeg-
vári Napló legrégibb írásait, pontosabban az 
újság tartalmát.

A mai számunkban visszautazunk az időben 
1991. év 5. szám (szept.-okt.) 6. szám (nov.-
dec.), 1992. V. évf. 1.szám (jan.-febr. márc.) 
2-3. szám ápr.-máj.-jún.) segítségével. 

Mivel ez a szám novemberben jelent meg, 
közel volt december eleje, ezért a címlapra a 
tartalom felsorolása mellett egy Mikulást raj-
zolt Hűvös Oszkár.

Most is a képviselő-testület üléseiről készí-
tett ismertetőt olvashatjuk a harmadik, negye-
dik oldalon. Ezekből megtudhatjuk, 20 évvel 
ezelőtt is problémát jelentett a községnek a 

A 13. oldal folytatása
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gyel”, már a kábeltelevízió megvalósítására 
is jelentkezett Kft. A képviselő-testület a tör-
vény alapján,  a Csm-i Víz és Csatorna Válla-
lat közvagyonának tulajdonba adását  kérte. 
Ugyanezt tette a Moziüzemi Vállalattal, Csm-i 
Temetkezési Vállalattal. Megindult a telefon-
központ fejlesztése, a telefonigénylők gyűjtése. 
A februári ülésen az előző évi gazdálkodásról 
készült beszámolót  tárgyalták. Ebből tudtuk 
meg, a gazdálkodás pénzügyi feltételei bizto-
sítottak voltak.  A lakossági adók  bevétele 618 
ezer  Ft-tal  túlteljesült.

Az „Olvasóink írják” rovatban négyen is je-
lentkeztek írásukkal. Megjelent Pusztai János 
Gábor (Farkas u.)  első írása is. Ettől kezdve, 
szinte napjainkig rendszeres időközökben 
olvashattuk írásait, minden  olyan témában, 
amely a községről, a tanyai emberek életéről, a 
gazdálkodási szokásairól szólt. Most a Kórógy-
parti iskoláról írt.. Kosztolányi Sándorné nagy 
riportban mutatta be a Gondozási Központot. 
Marsovszki Mihály több írását is olvashattuk.

Ez a szám, vagyis az 1992.május-júniusi 
szám  (V.évf. 3. sz) két okból is különleges volt. 
Először is azért, mert  20 Ft-ra emeltük a pél-
dányonkénti árat, másodszor pedig ennek már 
nem írógéppel történt a szedése és tördelése, 
hanem számítógéppel. Megváltozott- előnyére 
a külső formája. A hódmezővásárhelyi SZOLI-
TER Kft. nyomdájában készült, így a fotók is 
sokkal szebbek lettek

Befejeződött az „Ezt ígértem, ezt tettem” 
rovat. A befejező részben Rozgonyi Zoltánnal, 
Tóth Lászlóval, Majzik Pállal beszélgettünk.   

A képviselő-testület megrendeli a központi 
iskola és a kórógyi óvoda gázfűtését, attól a ki-
vitelezőtől, aki  a legolcsóbban fogja elkészíteni.

Május elsején  kutya kiállítást és szépségver-
senyt rendeztek a faluban. A Családi események 
című rovat jelenlegi formájában jelent meg.

Kié március 15-e? címmel Bucsányi László 
mondott véleményt az ünnepségről, ahol az 
MDF-es országgyűlési képviselő Dr. Papp Le-
hel György mondott ünnepi beszédet. „Nekem 
már  akkor kezdett gyanús lenni a dolog – mit 
fogok én itt hallani – ami később be is igazo-
lódott. Magamban gyorsan átálltam arra, hogy  
egy MDF-es kormánypárti , propaganda ünne-
pi beszédet  fogok hallani a nemzet ünnepén. 
Ennek a beszédnek  az volt a lényege, hogy  a 
gondokról ne beszéljünk, és csak  az eredmé-
nyeket emeljük ki. (Mellesleg  régen  az április 
4-i, november 7-i ünnepi  beszédek is  ilyen 
vázlatra épültek fel)”

A fűztelep helyén egy fatelep  nyitott, 28 
embernek adott munkát. Riport készült Szabó 
Józseffel a tulajdonossal. A gyönyörű faárunak 
kevés vevője akadt.

(Folytatjuk)  
KLI

ják látni azokat” címmel. A népszerű Ráday 
Mihály „városvédős” televíziós sorozata volt a 
példa. Már akkor javasoltunk néhány faluképre 
ható és azt alakító változtatást, mint például a 
Szentesi utcai daráló malom felújítása vagy le-
bontása – lebontották, a szélmalmot már 8-10 
éve renoválgatták – négy év múlva elkészült, 
látogathatóvá tették, a református templom na-
gyon leromlott állapotban volt – 2010-ben fel-
újították, a település egyik dísze lett. A Szen-
tesi utca nagyon jellegtelen lett a nyárfasor 
kivágása óta – ma még mindig őrzi ezt a jelleg-
telenséget. A rendszertelenül ültetett meggy-
fák megnőttek mára, az elültetett díszfák még 
nem dominálnak. Arról volt szó az utca képét 
zavaró szabálytalan  fákat kiszedik, ami nem 
történt meg. A Kossuth-téri Szentháromság 
szobrot és kerítését szépen rendbe  tették évek-
kel  ez előtt. Nem volt,aki szervezze  a Szent Já-
nos szobortól  kezdve a Kurca-partot csúnyító, 
líceumos, nádas  vízpart rendbetételét egészen  
2005-2006-ig. Ezidőtájt vette kezébe az ügyet 
Gémes László jelenlegi polgármester, R.Nagy 
Mihály és Bába Miklós,  és rövid időn belül 
megszervezte a sétány kialakítását és a Kurca-
part takarítást. Néhány hónap múlva elkészült 
a sétány és rengeteg munka ráfordításával a 
Kurca-part tisztítása.

A képviselő-testület megtartotta az első köz-
meghallgatást, vagyis a falugyűlést, melyen 
220-230 lakos jelent meg. A kérdések, hozzá-
szólások, vélemények kulturáltan hangzottak 
el. A fő téma: sikerült gyermekorvosi körzetet 
létesíteni, helyi adó kivetése, 2. világháborús 
emlékmű, mentesítő út építése a faluközpont 
kikerülésére,  az új földadó.

Bucsányi László Szarka Antallal készített 
riportot  „Az igazságnak nála nincs alternatí-
vája”.

Gyömbér Ferencné a nevelőotthonban lezaj-
lott lakodalmakról írt. Egy-egy  állami gondo-
zott fiatal ment férjhez illetve nősült meg. Így 
Gábor Tünde és  Szécsi Lajos , egy hónappal 
később  Farkas Erzsébet és Barna István, no-
vemberben  Purgel Beáta és  Németh István .

Berkecz Miklós tekeszakosztály-vezető 
beszámolt arról,  Szegvár sporttörténetében  
1991. év  nevezetes, mivel  először szerepel a  
tekecsapat a Nemzeti Bajnokságban III. osztá-
lyában.

Az 1992. évi V.évf. 1. számának még mindig 
15 Ft/ volt az ára.

Március 15-i nemzeti ünneppel indítot-
tunk, Hűvös Oszkár grafikájával, özv. Hegyi 
Mártonné (Hunyadi u.) versrészletével.

Folytatódott a képviselőkkel való beszélge-
tés.

Beszámoltunk a képviselő-testület három 
üléséről, melyeken foglalkoztak a „telefon ügy-

szennyvíz-  a szemétszállítás., a közvilágítás 
és az ivóvíz szolgáltatás.. Akkor még a sze-
méttelep melletti szennyvíz tárolóba ürítették 
a szennyvizet, tisztítás nem történt. A polgár-
mester ismertette, a szennyvíz elvezetéshez 
szükséges csatorna építési tervei elkészültek, 
1987. évi árakkal  14.989.269 Ft, a szennyvíz-
tisztító költsége hasonló. Az ezekhez „szüksé-
ges pénzkeret nincs biztosítva”. A közvilágítás 
korszerűsítésének az igénye  is felmerült,  a ha-
gyományos világító-testeket nátriumgőz lám-
pákra szándékoznak kicserélni, mivel általuk 
az áramfogyasztás töredékére fog csökkenni. 

A vízvezetékek hossza 64,4 km , a kutak víz-
hozama napi 3500-3800 m³ ,amiből 2900 m³-t 
használnak fel naponta.

A község oktatási helyzetéről számolt be a 
képviselőknek Szenczi Sándorné iskolaigazga-
tó. Antal Péter  képviselő  köszönetét fejezte ki 
a nemzetközi és az országos  szintű felmérés 
által  megállapított eredményekért.

1991 október 1-ig  46 bűncselekmény vált is-
mertté, míg az előző évben 45.  Ebből lopás 36, 
közlekedési bűncselekmény 2, jármű lopás 5.

A Lenin utca elnevezését  Mindszenti utcára, 
a Rónai utcát Jaksa Jánosra, a Ságvári Endre 
utca nevét  dr. Bartucz Lajos utcanévre változ-
tatták.

„Ezt ígértem – ezt tettem” cím alatt soro-
zatot indított a szerkesztőség a képviselők ré-
szére, melyben elmondhatták  gondolataikat  a 
megválasztásuk óta eltelt időszakban általuk 
tapasztalt  és tett dolgokról. Ebben a számban 
és a következőkben mind a 13 képviselő nyi-
latkozott.

A szerkesztőség által kezdeményezett 2. 
világháborús emlékműre elkészült a névsor, 
kiderült, új emlékmű is fog készülni, amire fel-
kerülnek a hősök nevei.

Szeptember 28-án Szegváron járt Torgyán 
József, a Kisgazdapárt országos elnöke, a  he-
lyi párt meghívására. Elidőzött a falumúzeum-
ban, megnézte a templomot, majd a zsúfolásig 
telt kultúrházban  fórumot tartott. Egyik bölcs 
mondását őrzi akkori írásom: „…Azt, hogy 
egyáltalán Magyarország Magyarország le-
het, és magyarul beszélhetünk, ez a parasztság 
nemzetmegtartó erejének köszönhető.”

A Sportrovatban Kis János írt Csatordai 
Csabáról, aki a gokart felnőtt nemzeti „C”  ka-
tegóriában  országos bajnok lett.

A IV. évfolyam 6. száma 1991 november-de-
cember hónapról szólt.

Írtunk a falugyűlésről,  ismertettük a kép-
viselő-testület 1992. évi munkatervét, bemu-
tattuk a betegszabadságról szóló törvényt és 
a személyi jövedelemadóról szóló törvényt. 
Írtunk arról is hogyan vigyázunk építési- és 
természeti értékeinkre, „Unokáink sem fog-
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A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-
adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
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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. 

III. karate tábor  
Szegváron 

 
Augusztus 14-18-ig tartott a harmadik 

karate tábor. A helyszín a Civil-ház udvara, 
ahol sátorban laktak a résztvevők. A közel 
50 fő nagyon jó időt fogott ki a táborozás-
ra nem úgy, mint tavaly. Füzesabonyból, 
Csongrádról, Szentesről, Derekegyházáról, 

Mindszentről és Szegvárról érkeztek a ka-
ratésok. A napi két edzés mellett szórakoz-
tató programokon vehettek részt a gyere-
kek. Többek között lehetett számháborúzni, 
vízibiciklizni, strandfocizni, röplabdázni, 
tollasozni, ping-pongozni. A tábor moz-
galmas életét tovább jellemezték az aka-
dály- és sorversenyek. Az étkezésünkről a 
Castellum étterem gondoskodott. Ismét so-
kat és finomakat ehettünk. 

Köszönjük az Önkormányzat és a Falufej-
lesztő Kft. dolgozóinak a gyors és hatékony 
együttműködést, a Gelato fagyizó felajánlását, 

ami a nagy melegben igen jólesett. Köszönjük 
a Hámán Kft-nek a segítséget, az R&G 2000 
Kft Mini Abc-nek, aki mindent beszerzett 
amire csak szükségünk volt. Szándékosan a 
végére hagytam a „legnagyszerűbb támoga-
tókat” a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, 
akik mindennel elhalmoztak minket. Minden 
településről, kivétel nélkül kaptunk élelmi-
szert, gyümölcsöket, édességeket, üdítőket és 
odafigyelést, érdeklődést és nem utolsó sorban 
segítséget.

A gyerekek nevében köszönjük a Civil szer-
vezetek együttműködő munkáját.

 Erdei Sándor

Karateverseny megyei 
támogatással

 
Szegváron az augusztus 20-i ünnepség soro-

zat keretében a kulturális és sportprogramok-
hoz kapcsolódóan egy kisebb karateversenyre 
is sor került. A résztvevők a délutáni karate be-
mutató szereplői közül kerültek ki. A közel 60 
fős mezőny nagyon színvonalas küzdelmeket 
hozott. Ez kicsit várható is volt, hiszen világ 
és európa bajnokok és számos verseny győz-
tesei és helyezettei vívták a csatáikat. Gyerek, 
serdülő és ifjúsági korosztályban mérték össze 
tudásukat a fiatalok. Jó erő és állapot- felmé-
rés is volt ez egyben az őszi versenyidőszak 
előtt. A gyerekek Füzesabonyból, Csongrád-

ról, Szentesről, Derekegyházról, Mindszent-
ről és Szegvárról érkeztek. Arról pedig, hogy 
minden résztvevő épségben és jókedvvel tér-
jen haza a Csongrád Megyei Önkormányzat 
erre a célra fordítható kertéből nyert pályázat 
gondoskodott. A nyert támogatásból védőfel-
szerelést vásároltak a szervezők, amit a továb-
bi versenyeken is használni tudnak. Minden 
résztvevő egyedi érmet kapott, amely Zsombó 
Zoltán munkáját dícséri. Köszönjük segítségét 
és köszönjük az Önkormányzat  támogatását. 

Erdei Sándor

özv. MUZSIK JÁNOSNÉT 
köszönti családja.

86. születésnapja alkalmából 

Lánya: Anna, veje: Pál.
Unokái: István, János, Ildikó

Dédunokái: Ádám, Endre, Krisztina,
István, Anett, Lilla. 

Unoka menyei: Eszter, Mariann 
és unoka veje: Tibor

Az 50. házassági évfordulójukon 
köszönti

VIGH SÁNDORT és  
PÁSZTI TERÉZIÁT

családja: Fiai: Sándor, Tibor, 
Menyei: Andrea, Ildikó

Unokái: Ádám, Endre, Bence, Dániel.
Az elkövetkezendő   

együtt töltött évekhez 
boldogságot és örömet 

kívánnak.


