
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXXII. évfolyam 5. szám

2019. május

Kun Magdolna: 
Királynőnek láttam

Anyám egyszerű volt, mégis 
királynőnek láttam,

mert napkorona ragyogott ősz-
ezüst hajában,

és szemében a holdsugara oly 
ékesen fénylett,

mint csillogó gyémánt, melyre 
csillagtüze égett.

Anyám az én királynőm volt, a 
legeslegnagyobb,

hisz koldusként is felnéztek rá 
mind a gazdagok,

mert szép lelkének ékessége úgy 
tündöklött benne,

mint a világ legbecsesebb, leg-
drágábbik kincse.

Anyám sosem kérkedett e nagy-
nagy gazdagsággal,

hisz bőséggel osztotta mind a két 
markával,

mert réges-régen megtanulta, 
kiket megérint a szeretet,

azok teszik érzővé majd a szív-

nélkülieket.

Gyermekkori időutazás
A fenti címmel ismét megrende-

zésre kerül Szegváron a gyermek-
nap.

A helyszín változatlanul a Kas-
tély, időpontja 2019. június 02. 14 
óra.

Az idei évben a népi játékok be-
mutatásán és kipróbálásán lesz a fő 
hangsúly, de a szervezők hűségesek 
maradnak az elmúlt években jól be-
vált programelemekhez is. Így ismét 
lesz rekesztorony építés, lombséta 
és akadálypálya. Az íjászat és a lo-
vaglás mindig sok érdeklődőt vonz. 
A Kerekerdő Bábcsoport tagjai is 
előadásukkal színesítik a kínála-
tot. A kisállat simogatónak szintén 
nagy a rajongó tábora. Aki még ed-
dig nem próbálta ki a kürtős kalács 

sütését ezen a napon megteheti. Új-
donságként öko-sarkot hozunk lét-
re, ahol a felnőttek betekintést nyer-
hetnek a vegyszermentes háztartási 
tisztítószerek készítésébe. Az arc-
festés és a kézműves foglalkozások 
elmaradhatatlan részét képezik a kí-
nálatnak. Mindez csak előzetes még 
számtalan meglepetésprogramot kí-
nálnak a szervezők.

Mindenkit szeretettel vár a Vitali-
tás program helyi csapata!

Puskásné Halál Ágnes
vitalitás helyi koordinátora
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LAPZÁRTA
2019. május 30. (csütörtök) 

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az új-
ságot és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.
com

Telefonszám: +36-30-278-5640

Köszöntő 
Tóth Józsefné

Borka Mária részére

80. születésnapodra
nem kívánok egyebet,

lassú léptedet kísérje szeretet.
Szívedben béke,

lelkedben nyugalom,
tudnod kell, hogy szeretlek nagyon.

80. születésnapod alkalmából 
köszöntelek, sok-sok évet élj, erőben, 

egészségben.

Kívánom neked: Somogyiné Eszter

Köszöntés
„Évek rohannak, napok suhannak,

Eltűnnek és nem maradnak
Tégy el emléket magadnak,

Néha állj meg egy pillanatra
gondolj a szép tegnapra.

Ünnep legyen a szívedben
mártózz meg a szeretetben.

Ráadásnak ide állunk
és őszintén gratulálunk.”

Tóth Józsefné
Szegvár, Bem utca 14. szám alatti lakos 

80. születésnapja alkalmából.

A család apraja-nagyja

Megemlékezés
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,

de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,

kik szívből szerettek, nem felednek 
Téged.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Bárány Mihályné
halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja

Családi események
2019. április

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Muzsik László, Iskola u. 23. 

(47 éves); Wéber Attila, VII. külterület tanya 
43. (43 éves); Otáva Pálné Bottyán Julianna, 
Régiposta u. 35. (71 éves).

Születések: Molnár Istvánnak és Kakuszi 
Renáta Kittinek ISTVÁN RÓBERT; Mihály 
Tamásnak és Kovács Mártának MÁRTA; Kel-
ler Tamásnak és Kovács Gabriellának VERO-
NIKA nevű gyermeke.

A VISSZASZÁMLÁLÁS ELKEZDŐDÖTT

SZOBORAVATÁS
2019. JÚNIUS 7. 

18:00 ÓRA
Alig egy hónap múlva ünnepélyesen felavat-

juk azt a műalkotást, amelyet Máté István és 
Lantos Györgyi szobrászművészek álmodtak 
és alkottak meg a szegvári néptáncoktatás 50 
éves múltjának, aktív jelenének és reményeink 
szerint még az eddigi sikereket is túlszárnyaló 
jövőjének tiszteletére.

Májusban elkészül a posztamens (a szobor 
alapzata), mely a június elején helyére kerü-
lő bronz néptáncos pár vártája (őrhelye) lesz, 
mindig emlékeztetve a kulturális értékek meg-
őrzésének, életben tartásának fontosságára. 
Aki úgy érzi, hogy még szeretné és tudja is tá-
mogatni kezdeményezésünket, májusban meg-
teheti. Találkozzunk a szobor avatásán!

A szoborbizottság nevében: 
Antal Péter

Köszöntő 

Szeretetettel köszöntjük 
drága Szüleinket 

60. házassági évfordulójuk 
alkalmából.

A Banka és a Zsibók család 
apraja-nagyja

Megemlékezés
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott marad.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Puskás-Varga Lajos

halálának 20. évfordulójára.
Szerető családja
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Szegvár - Kötött talajon termeszt spárgát 
Ternai János szegvári zöldség-nagykereskedő, 
gazdálkodó. 2010-ben kezdett ezzel a zöldség-
gel is foglalkozni.

– A környékünkben senki nem termeszt 
spárgát. Itt 40 aranykoronás fekete föld van, 
nem pedig homokos talaj. Sokan nevettek, 
hogy a spárga nem ide való, de megvolt az 
okom rá, hogy miért kell nekünk is – mond-
ta a zöldség-nagykereskedelemmel foglalkozó 

szegvári Ternai János.
– Nem is olyan régen volt egy olyan időszak, 

amikor nehezen lehetett a káposztát és a kínai 
kelt eladni. A kamion inkább oda ment, ahol 
spárga is volt, mert arra is volt igény néhány 
raklappal. Én pedig hoppon maradtam az el-
adásra váró zöldségeimmel. Akkor határoztam 
el, hogy én is termesztek spárgát – mondta 
Ternai János. 

Az árukapcsolás oka, hogy spárgából kisebb 
tételt vesznek a megrendelők, csak néhány rak-
lapnyit, vagyis nem telne meg a kamion ezzel a 
zöldséggel. Ternai János 10 hektáron termeszti 
a spárgát – simán, nem pedig bakháton.

– 2010-ben kezdtem ezzel a zöldséggel is 
foglalkozni. A telepítéstől számított negyedik 
évben lehetett először szedni. Tulajdonkép-
pen ezért is nem olyan népszerű ez a növény 
a termelők körében, mert hosszú idő után ér-
kezik az eredmény. Ráadásul zsebbenyúlós a 
termesztése. Egy hektár beültetése körülbelül 
3 millió forintba kerül. Gondozni, permetez-
ni kell. A locsolása, műtrágyázása is jelentős 

költséggel jár, csakúgy, mint a kézi munkaerő 
finanszírozása. 

Ternai János nem a könyvből, hanem a saját 
kárán tanulta meg a spárga termesztését. Azt 

mondja, az számít igazán jó iskolának.
– A tavalyi év felvásárlási ár szempontjából 

nem volt jó. Reméljük, az idei azért jobb lesz. 

Forrás: Kovács Erika/Délmagyarország

Fekete földben is megterem a spárga 
Ma már nem nevetnek Ternai János ötletén a szegváriak

Szegváron most szedik a spárgát. 
Ternai János mutatta, szép a termés.

Költséges a spárgatermesztés, hiszen gon-
dozni kell, és kézi munkaerő kell a felsze-

déséhez.

A XXI. század elvárásainak is megfelelő 
palántanevelő üvegházat avatott fel Szegváron 
Nagy István agrárminiszter és Farkas Sándor 
miniszterhelyettes.

A szentesi Árpád-Agrár Zrt. szegvári 
kertészeti telephelyén épült palántanevelő 
komplexum másfél hektáros üvegházból és 
anyagraktározásra, a palánták szállítás előtti 
pufferozására alkalmas csarnokból áll. A mint-
egy 1,3 milliárd forintos beruházáshoz közel 
félmilliárd forintos támogatást kapott a rész-
vénytársaság.

Csikai Miklós, a cég elnök-vezérigazgatója 
elmondta, a cégcsoport 2011 és 2018 között 
összesen 18 hektárnyi üvegházat épített 7,7 
milliárd forint értékben, amihez 1,8 milliárd 
forint támogatást kaptak. A zrt. a szegvári, 6 
termálkúttal rendelkező, 15,2 hektáros kerté-
szetet 2006-ban vásárolta meg.

Nagy István agrárminiszter azt mondta, a 
tárca a kertészeti ágazat versenyképességének 
javítását tűzte ki célul. – Itt, a palántanevelő 
telepen azt érzem, hogy megérkeztem a XXI. 
századba. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy 

milyenné kell válni a hazai agráriumnak, hogy 
versenyképes legyen. Jó látni, hogy az innová-
ció, digitalizáció, precíziós gazdaság kézzel-
fogható valósággá vált Szegváron – mondta 
a miniszter. Kiemelte, új korszak kezdődik 
Magyarországon az üvegházas, fóliaházas pri-
mőráru-előállításban. Beszélt arról is, hogy a 
2020-ig tartó fejlesztési ciklusban kertészeti 
beruházások támogatására 120 milliárd forint 
támogatást ítéltek oda, ami 5300 nyertes kérel-
met jelent.

Új palántanevelő üvegházat avattak 
Szegváron

GALÉRIA. Fotó: Donka Ferenc

Farkas Sándor, a térség országgyűlési képvi-
selője, agrárminiszter-helyettes is hangsúlyoz-
ta, a tárca a kertészetet prioritásnak tekinti.

– Térségünkben a kertészet a megújuló ener-
giára is támaszkodhat. Mintegy 30 kilométe-
res körzetben ugyanis 50 termálkút működik, 
amelyekkel a fóliák, üvegházak fűtését bizto-
sítják.

Gémes László, Szegvár polgármestere arról 
beszélt, hogy a telep 150 dolgozónak munkát, a 
településnek 150 milliós iparűzésiadó-bevételt 
jelent.

Az új palántanevelő üvegházat Oltyán Ist-
ván ágazatvezető mutatta be. Az 1,5 hektáros 
üvegházban automata öntözőberendezés, állít-
ható magasságú vegetációs fejfűtés szolgálja a 
növények fejlődését. Melegigényes és hidegtű-
rő növények egyidejű előállítására is alkalmas. 
A pótmegvilágítási rendszer pedig akár a téli, 
fényszegény időszakban is optimális fényvi-
szonyokat teremt az üvegházban. 

Forrás: Kovács Erika/Délmagyar 

21. századi technológiával fűtenek és öntöznek 
– új palántanevelő üvegházat avattak Szegváron
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Hasznos tudnivalók!

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb május 22.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda

Legközelebb: június 5.

Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 
délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, 
Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-es 
vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és 
ünnepnapon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és 
ünnepnapon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
május 6-10. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
május 13-17. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
május 20-24. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
május 27-31. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
június 3-7. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás  
csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

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

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő 8-12 12.30-16 óráig
kedd 8-12 12.30-16 óráig 
szerda 7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök 8-12 12.30-16 óráig
péntek 8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

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

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

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

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

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének 
telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-
334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-
80/922-333

A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-
334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő  8-12 13-17
kedd 8-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek  13-17
szombat 8-12

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 
14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC átalakítás miatt 
zárva

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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Regionális Bábos szakmai nap Szegváron
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Regionális Bábos szakmai nap Szegváron
Régi vágya teljesült a szegvári Kurca-

parti Óvoda nevelőtestületének. Az Anya-
nyelvi- és Bábmunkaközösség a Kerekerdő 
bábcsoport szervezésében 2019. április 5-én 
regionális Bábos szakmai napot szervezett a 
helyi Művelődési Házban. Szegedről, Hód-
mezővásárhelyről, Csongrádról, Kiskunfél-
egyházáról, Fábiánsebestyénről, Nagymá-
gocsról, Mindszentről, Derekegyházáról és 
főleg Szentesről érkeztek érdeklődők.

Célunk volt, hogy a bábjátékot sze-
rető, munkájukban alkalmazó óvoda-
pedagógusok, tanítók, logopédusok, 
gyermekkönyvtárosok, pedagógiai asszisz-
tensek, dajkák, bölcsődei gondozónők köz-
vetlenül a meghívott előadóinktól kapjanak 
ismereteket, és lássanak a gyakorlatban kü-
lönböző stílusú bábokat és bábjátékokat.

A meghívott előadókat, a nézőtéren helyet 
foglaló közel 100 érdeklődőt először Gémes 
László polgármester úr köszöntötte. Örömét 
fejezte ki, hogy Szegváron ilyen elismert bá-
bos élet zajlik, hogy lehetőség lett szakmai 
tapasztalatcserére, kiállítás, illetve bábos 
előadások megtekintésére.

Csurka Zoltánné óvodavezető köszöntő 
szavaiban kiemelte, hogy akkor vagyunk 
igazán képesek szakmai fejlődésre, ha nyi-
tottá válunk más intézmények tevékenysé-
gének megismerésére, a tudás megosztására, 
új kapcsolatok létrehozására, illetve a közös 
jövőkép formálására.

A jó pedagógus példakép, barát, aki nem-
csak tanít, hanem nevel is, aki nemcsak a 
nemzeti néphagyományokat adja át, ha-
nem kiemelt szerepet nyújt a gyerekek felé 
a mese, az anyanyelvi nevelés és a bábjáték 
segítségével, hiszen ezekkel a nevelési esz-
közökkel is formálja személyiségüket.

Tisztelettel, és szeretettel köszöntötte a 
meghívott előadókat, a vendégeket:

Szentirmai Lászlót, a Magyar Bábjátékos 
Egyesület elnökét

Kovács Hedviget, a Meseláda bábcsoport 
vezetőjét és annak tagjait

Perneki Jánosné, bábszakértőt
Gál Boglárkát, NMI Csongrád Megyei 

Igazgatóságának munkatársát
Dr. Széchenyi Tibor adjunktust
Kovács Viktória PhD hallgatót 
Kondacs Flóra predoktort, akik az SZTE 

Bölcsészettudományi Kar Általános Nyelvé-
szeti Tanszékéről érkeztek.

Az óvodavezető felhívta a figyelmet a 
bábkiállításra, amely bemutatta az intézmé-
nyünkben folyó bábos tevékenységünk sok-
oldalú, változatos technikával készült felnőtt 
és gyermekmunkáit.

Fakultatív programként ajánlotta a sze-
met-lelket gyönyörködtető Babamúzeumot, 
ami Szegvár gyöngyszeme.

A kedves köszöntő szavak után először 
mi, házigazdák, a Kerekerdő bábcsoport 
mutattuk be egy általunk nagy sikerrel ját-
szott bábjelenetet, az előadásunk címe „Az 
aranytarajas kiskakas”.

A következő előadást nagy érdeklődés 
előzte meg, hiszen az Elnök Úr lépett elénk, 
hogy megtartsa a „Testvérmúzsák kertjé-
ben” című előadását.

Szentirmai László, a Magyar Bábjátékos 
Egyesület elnöke, aki Sárospatakról érkezett 
a konferenciára hozzánk a kedves feleségé-
vel együtt. Elnök úr elfogadta a felkérésün-
ket, mert érdemesnek talált bennünket arra, 
hogy eljöjjön, ezzel is elismerve a falunkban 
20 éve folyó kiemelkedő bábos tevékenysé-
günket. (Durbincs bábcsoport, majd Mici-
mackó bábcsoport, jelenleg bábmunkakö-
zösség, Bábmanók, Klári néni bábszínháza, 
Vándorló róka Mindszenten, Kerekerdő báb-
csoport).

Szentirmai László művésztanár, grafikus, 
művészetoktató, bábtalálkozók és bábtanfo-
lyamok szervezője, előadója, rendszeres zsű-
ri elnök, a sárospataki Comenius Tanítókép-
ző Főiskolai kar dékánhelyetteseként ment 
nyugdíjba. Tanár úr nevéhez fűződik a ”Zsá-
komban a bábom” nemzetközi bábfesztivál, 
melyet Sárospatakon szervezett 13 alkalom-
mal. (Szerencsém volt többször is eljutni a 
fesztiválra, életre szóló élmény…) Mészáros 
Vincéné-díjas és Kiss Árpád-díjas.

Számos szakmai könyv szerzője, az alkal-
mazott bábjáték szaktekintélye.

Az előadásában sajnálatosnak nevezte, 
hogy a mai oktatásban a bábjáték szerepe 
háttérbe szorul. A mostani gyerekek kima-
radnak ebből a személyiségépítő-, közös-
ségformáló műfajból, az alkotás öröméből. 
A bábművészet társművészeti kapcsolatát 
mutatta be, hiszen a bábművészet nemcsak 
ősi műfaj, hanem olyan összetett művészet, 
amely szorosan kapcsolódik más művészeti 
ágakhoz, így például a mozgáshoz, a zené-
hez, a képzőművészethez, az anyanyelvhez.

A bábjáték varázsa csodálatos, hiszen a 
gyermek és a felnőtt kezében is az élettelen 
megtelik érzelemmel, értelemmel, szépség-
gel, vagyis élettel.

Egy-egy ilyen előadással is a hallgatóság 
figyelmét szeretné ráirányítani a bábjáték 
fontosságára, hiszen az amatőr bábmozga-
lom fellendítése a cél.

Könyvei dedikálásával tette még emléke-
zetessé az előadását.

Az óvodánk a SZTE Bölcsészettudományi 
Karának referenciaintézménye, így lehető-
ség van egyetemi hallgatóknak nyelvészeti 
kutatómunkát végezni nálunk. 

Dr. Szécsényi Tibor adjunktus és Kovács 
Viktória PhD hallgató közös  előadásában 
„A számítógépes nyelvészet módszerei a 
gyermeknyelv kutatásban” címmel tartottak 
nagyon érdekes előadást, amiből is megtud-
tuk, hogy mi is az a számítógépes nyelvé-
szet. A nyelvészeti kutatásokban részt vevők 
a nyelvelsajátítás folyamatát is vizsgálhatják 
a gyerekek körében, s ezáltal a technika se-
gítségével új, hatékonyabb eredményeket 
érnek el.

Kondacs Flóra predoktor előadásának 
címe „A bábjáték szerepe egy nyelvészeti 
kutatómunkában”. Előadásából megtud-
hattuk, hogy a gyakorlati bábjáték hogyan 
illeszthető be egy gyermekek nyelvhasz-
nálatát rögzítő kutatómunkába. Elmondta 
tapasztalatát számokkal is igazolva, hogy 
miben látta a bábjáték szerepét kiemelke-
dőnek. A gyerekek a rövid bábjelenetek 
(előre felvett jelenetek) után beszédesebbek 
lettek, örömforrásként kezelték a felvétele-
ket, illetve megfigyelte, hogy könnyebben 
visszaidézték saját szavaikkal a látottakat a 
gyermekek.

Ebéd előtt került sor a Budapestről érke-
zett Meseláda Bábcsoport előadására.

A Meseláda bábcsoport célja: A pedagó-
giai munkájukban a bábjáték alkalmazása, 
életben tartása. Magyarországot többször 
képviselték nemzetközi bábfesztiválokon. 
Az előadásuk címe: A Mézes huszár, amit 
öten, összeszokott, gyönyörű játékkal, szép 
bábokkal adtak elő mindannyiunk örömére.

Délutáni előadóktól 20 perces előadások 
következtek, céljuk az érdeklődés felkeltése, 
kedvcsináló bemutató a vendégeinknek. Az 
előadók tagjai a Meseláda bábcsoportnak, 
mindnyájan a MBE Mészáros Vincéné-díjas 
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elismert bábosai.
Kovács Hedvig művésztanár, rendező, 

akinek Séd gyűrűvel ismerték el 2018-ban 
bábos életútját. Meseláda bábcsoport veze-
tőjeként a színpadraállítás objektív és szub-
jektív feltételeiről tartott értékes, érdekes 
előadást.

Bagi Márta MBE elnökségi tagja, a Zug-
lói Napraforgó Óvoda vezetője, bábszínész. 
Előadásának címe: Hogyan lesz izgalmas 
játék, előadás kedvenc mesénkből, versünk-
ből? Márti igazán gyakorlati jó tanácsokkal 
látott el bennünket.

Vári Ildikó tanítónő, gyermekbábcsoport-
vezető. Saját, sikeres gyermekcsoportjain 
keresztül mutatta be az óvodás és az iskolai 
csoportok létjogosultságát. Mit ad a gyere-
keknek a bábjáték, milyen közösségformáló 
hatása van a közös élményeknek. Motiváló 
előadást tartott a hallgatóságnak.

Perneki Jánosné bábszakértő. Ildikó néni 
már szinte hazajár Szegvárra, hiszen évek 
óta rendszeres játékosa, előadója, nézője a 
már 5. alkalommal megrendezett Bábszínhá-
zi világnapunk programjainak. A bölcsődei 
bábjáték tapasztalatairól tartott nagyszerű, 
rövid előadást és gyakorlati bemutatót, hi-
szen saját továbbképzési programmal ren-
delkezik, ahol már számos gondozónő bővít-
hette bábos ismereteit általa.

Császár Ágnes bábkészítő, bábjátékos. 
Rendkívül ötletes, gyönyörű bábjaival tar-
tott nekünk gyakorlati bemutatót. Nagyon 
sokáig elnéztük volna még játékát.

A rövid „átrendezős” szünetekben a Ke-
rekerdő bábcsoport tagjaitól lábtáncos báb-
játékot, strucctáncot marionett bábokkal, és 
egy zenés árnyjátékot láthattak „Megtölteni 
a termet” címmel.

Ez a regionális bábos nap nem jött volna 
létre közös, példaértékű összefogás nélkül. 

Mindenkinek feladata volt, amit szívesen, 
legjobb tudása szerint végzett el.  Így lett 
gyönyörű a színpadkép, rendezett, esztéti-
kus a bábkiállítás, elegendő ajándék kisma-
dár, ízléses szendvics, híres szegvári fonott 
kalács az óvoda nyugdíjas dolgozóitól, finom 
vendégváró sütemény, gondos szálláshely, 
színvonalas bábjelenetek, nyomtatott, szép 
képek, meghívók, szállítandó paravánok-
hoz segítség, technikai segítség a színpadon, 
Kecskemétiné Margó önzetlen segítsége 
Mindszentről, kedves idegenvezető a Baba-
házban…mosolygós vendéglátók.

Köszönjük a Művelődési ház dolgozóinak 
segítő hozzáállását, a Kurca Tv felvételeit, a 

Szentesi Gyors fényképeit, a Castellum dol-
gozóinak munkáját, a Polgármesteri Hivatal 
segítségét.

Együtt reméljük, hogy Szegvár ott van a 
képzeletbeli bábos térképen.

Szentirmai Tanár Úr üzenete: 
„ A páncélingnek annyi: de kell a kevlár: 

a bábjáték.
(kevlár: különleges tulajdonságokkal ren-

delkező anyag; kevlár = nagyon masszív, 
szinte elpusztíthatatlan anyag)

Mi, szegváriak mindent megteszünk ezért! 

Kondacs Mihályné 
munkaközösség-vezető

Hit és Tudás
Hiszem, hogy van Isten és alázattal vi-

selem mindenhatóságát. Római katolikus 
szertartás szerint kereszteltek, római ka-
tolikus szertartás szerint kötöttem házas-
ságot, amikor eljön a „sírásó és földráhú-
zó éles acél ásó-kapa” ideje, megnyugvás 
lenne számomra, ha római katolikus pap 
mondaná az imát. Nem „járok” templom-
ba, de ritkán beülök a padok közé. Sze-
retem és tisztelem a templomok csendjét. 
Őrzik több mint ezer éves „Kárpát-me-
dence haza” tudatunk. Lehetőséget ad a 
Krisztusi szeretet-tan érzelmi ápolására, 
elmélkedésre a jó és rossz, élet és halál vi-
szonyáról. Szeretek a templomban egyedül 
lenni. Nem zavar mások képmutatása és az 
én képmutatásom sem zavarhat másokat. 
Hitem világából ennyi tartozhat másokra.

Szegvár. Meggyőződésem, hogy Körrey 
Ferenc szegvári nemzetőr plébános, világi 
értelemben biztosan, Szegvár kiemelkedő 
helytörténeti személyisége. Hitünket erő-
sítő emléke megérdemelné a posztumusz 
„Szegvár Díszpolgára” címet.

Slachta Margit. A Szociális Testvérek 
Társaságának alapítója, első női ország-
gyűlési képviselőnk. Lengyel származású 
felvidéki nemes családba született 1884-
ben Kassán, és Buffalóban hunyt el 1974-
ben. Először 1920-ban választották nem-
zetgyűlési képviselővé, és 1948-ban szólalt 
fel utoljára. Küzdött a szociális igazságos-
ságért, a nők egyenjogúságáért, a válasz-
tójog kiszélesítéséért, védte a királyság in-
tézményét, vallotta, hogy az államformát 
csak népszavazással lehet megváltoztatni, 
tiltakozott az egyházi iskolák államosítá-

sa ellen. Elvbarátai „egyetlen férfi a Par-
lamentben” jelzővel illették, az ellenzék 
megvonta mentelmi jogát. Éjszaka Auszt-
riába és álnéven az USA-ba emigrált. A 
Magyar Köztársaság Kormánya 1995-ben 
„A Magyar Köztársaság Bátorság Érdem-
jel” posztumusz kitüntetésben részesí-
tette. Gyakran tartott lelkigyakorlatokat 
a szegvári kastélyban. Szegváron adta ki 
1935-ben „A Lélek Szava” egyik időszaki 
példányát. Megérdemelne egy bronz mell-
szobrot a volt „megyeház” előterében.

Dr. Mészáros Imre

Te…!
Aki húsvét után kedden az ABC-ben 

elloptad a pénztárcámat, miért tetted? Jól-
lehet a hibát én követtem el, mikor nem 
néztem szét az áru bepakolása után, de ha 
móresre tanítottak volna (becsületre, tisz-
tességre), nem tetted volna el, hanem lead-
tad volna Ildikónak, aki megnézve, hogy 
kié, visszaadta volna nekem, miután lélek-
szakadva visszamentem innen a Réti-te-
lepről. Gondolom otthon vagy a kocsidban 
elégedetten szemlélted a tartalmát, 6 ezer 
Ft lapult benne a húsvét előtti bevásárlás 
után. Kutakodva tovább megláthattad a 
nevemet és címemet a befizetett csekke-
ken és a COOP kártyán, ami lehetőséget 
adott volna, hogy lehozd, és bedobd a pos-
taládába, ha már a pénzt vadállati mohó-
sággal kiszedted belőle. Nem tetted ezt a 
kisunokáim fényképével sem, ők is abban 
a kukában végezték, ahol neked lenne bé-
relt helyed, te tolvaj!

Bizonyára ismersz pedig, mert ilyen név 
nincs másik a faluban, gyerekek százait 
tanítottam, remélem te nem voltál köztük, 
mert akkor a kár miatt még a szégyen is 
bánt. Nyugdíjast meglopni hétszeres bűn, 
hiszen amúgy is ki vagyunk szolgáltatva 
évről évre a csurrantott-cseppentett nyug-
díjemelésekkel.

Nem tudom tudsz-e olvasni, hogy érezd 
mélységes megvetésemet. Kívánom, hogy 
nagyobb örömed ne legyen gyalázatos tet-
tednél. Okultam: kicsit összébb kell húz-
nom a nadrágszíjat, jobban vigyázni érté-
keimre, mert tőled és a hozzád hasonlóktól 
nem számíthatok irgalomra.

Orvosné Jaksa Mária
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HIT VILÁG

„Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül.” 1Tessz 5,16-17

Anselm Grün:  
Ünnepek és szokások, 
amelyek megszépítik 

életünket
Folytatjuk a fenti címmel januárban meg-

kezdett sorozatunkat. Hogyan kezdjük ke-
resztény módon a napunkat, erre néhány 
gondolat a szerzőtől:

A hajnal frissességével Isten köszönt ránk 
minden reggel. Így a következő kis szertar-
tást javasoljuk:

Nyissuk ki az ablakot, és élvezzük az új 
nap friss levegőjét. Adjunk hálát Istennek 
az elmúlt éjszakáért, az álmokért, a pihe-
nésért. Kérjük Istent, hogy Szentlelkével és 
isteni szeretetével frissítsen fel bennünket.

Gondoljuk át, mi vár ránk a mai napon, 
milyen teendőink vannak. Kérjük Isten ál-
dását, hogy ma minden, amit eltervezünk, 
kezünkbe veszünk, áldott legyen.

Szép reggeli szertartás, ha Isten áldását 
kérjük reggelente családunk, gyermeke-
ink, házastársunk, barátaink és ismerőse-
ink felé. Nem kell egész nap aggódni értük, 
mert tudjuk, Isten áldó keze megvédi, kíséri 
őket a nap folyamán. Így felszabadulhatunk 
az aggodalmaskodás nyomása alól, mert Is-
ten áldó szeretete áramlik családtagjaink, 
barátaink felé, hogy őket is körülölelje, be-
burkolja. 

Körbejárva a lakást, kérjük Isten segítsé-
gét, hogy a tegnapi félresikerült beszélge-
tés, veszekedés rossz érzéseit űzze el he-
lyiségeinkből, hogy egy áldott tér fogadjon 
mindenkit, aki belép. 

Kérhetjük Isten áldását azok felé az em-
berek felé is, akikkel ma találkozunk, akkor 
más szemmel fordulunk feléjük. Minden ta-
lálkozásban ott tudhatjuk Isten áldását.

Azokat is Isten elé vihetjük, áldást kér-
ve számukra, akikkel nehézségeink, konf-
liktusaink vannak, akkor másként tudunk 
találkozni velük, mert áldott emberekkel 

találkozunk, ez megváltoztatja hozzáállá-
sunkat. 

Nézzük meg reggelente, melyik szentnek 
van az ünnepe, gondoljuk át, mit tudunk 
róla, miben kérhetjük az ő segítségét. Is-
ten a mai szenteknek is lehetővé tette, hogy 
megbirkózzanak életükkel és sebeik gyön-
gyökké változzanak. A szentek segítségét 
kérve megkérdezhetjük önmagunkat, ma 
milyen nyomot szeretnék belevésni ebbe a 
világba? Tegyem láthatóvá Istent a világba 
szavaimmal, tetteimmel!

Azzal a bizakodással indulhatok reggel, 
hogy ez a nap mások számára is áldássá vá-
lik, és derűsebben fogok így neki indulni az 
új napnak.

Isten segítsen bennünket!

A keresztény élet 
forrása és csúcsa, az 

Eucharisztia
Kétezer évvel ezelőtt a világ bajára, 

gondjára Mennyei Atyánk egy orvosságot 
adott, saját szent Fiát, a mi Urunkat, Jézus 
Krisztust! Ferenc pápa, ha letérdeltetne 
mindannyiunkat, hogy imádságos szeretettel 
választ kérjünk, keressünk világunk gond-
jaira, bajaira, hiszem és vallom, hogy Isten 
ma ugyanazt a gyógyírt adná nekünk, mint 
kétezer évvel ezelőtt: Jézus Krisztust, mert 
Ő kétezer évvel ezelőtt is és ma is az egyetlen 
Út, az Igazság és az Élet! 

Világunkban nem pénzből, ruhából, ház-
ból van kevés, hanem a jó Istenből, Isten 
szeretetéből, ezért szervezzünk rendszeres 
szentségimádást! Azt szeretném, ha minél 
többen mondanánk igent az ajtónkon kopog-
tató Megváltónknak, szánnánk időt a lelkiis-
meretünkön keresztül velünk élő, kapcsola-
tot kialakító Szentháromsággal. Meg vagyok 
győződve, ha minden hétből, azaz 168 órából 
1 órát az Istennek ajándékoznánk, és csende-
sen az Oltáriszentség előtt imában töltenénk, 
megváltozna az életünk és megváltozna a 

társadalmunk is. Az Eucharisztia előtt el-
csendesedve, Istent imádva, az embert eltölti 
a béke, a nyugalom, és lassan Krisztus szép 
erényei betöltik a lelkünket. 

Hiszem és vallom, hogy a köztünk lakó Jé-
zus Krisztus szentségi jelenléte képes átala-
kítani világunkat, meggyógyítani sebeinket, 
erővel, bölcsességgel, szeretettel betölteni 
szíveinket. Meneküljünk e sok összevisz-
szaságból, idegességből, veszekedésből Is-
tenünk szentségi jelenlétébe, templomaink 
csendjébe, az Oltáriszentségben ránk váró 
Jézus Krisztushoz!

 Böjte Csaba

Karitász hírek
A nagyböjti tartós-

élelmiszer gyűjtésből 
93 kg élelmiszer gyűlt 
össze. Ehhez vásárol-
tunk 110 kg-ot (cukor, 
liszt, konzerv, mustár, 
tészta, rizs, keksz, mar-
garin, gabonapehely). 
Ebből 20 nagycsalád 
számára készítettünk 

csomagot és 20 kisebb csomagot állítottunk 
össze magányosoknak, kisebb családoknak, 
amelyeket 2-2 Karitász munkatárs házhoz 
szállított. Minden család örömmel fogadta 
az adományokat. Mi is hálásan köszönjük a 
kedves testvérek önzetlen segítségét. Isten 
fizesse meg bőségesen!

A tavasz folyamán 15 család részesült 
vetőmag-csomagban az Országos Karitász 
Központ Öngondoskodó háztartásokért 
program keretében. Ezek a családok vál-
lalták, hogy elvetik a magokat, gondozzák 
a növényeket és majd beszámolnak az ered-
ményekről. Bízunk abban, hogy az időjárás 
kedvező lesz és segítséget jelent családjaink 
számára.

Ezzel egy időben betegeinknek 10 doboz 
Béres Cseppet tudtunk szétosztani.

Ünnepek előtt volt egy kedves felaján-
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„Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát.” 
Ef 6,6

ANYÁK NAPJÁRA 
Istenem! Köszönöm, hogy olyan édesanyát 
adtál nekem, aki megtanított engem 
imádkozni. Áldd meg őt, és áldj meg minden 
édesanyát, akik az anyai méltóságban 
részesültek, és vállalták mindazokat a 
fáradalmakat, amelyeket értünk tűrni és 
szenvedni kellett. Óvd meg őket, ahogyan 
ők óvtak bennünket minden veszélytől, 
lemondva minden kényelemről. 
Add, meg Istenünk, hogy minden édesanya 
a Te Szíved szerint nevelje gyermekeit! 
Áldd meg kérünk, a nagymamákat is, akik 
nekünk szüleinket felnevelték. 
Szűzanyánk, Hozzád fordulunk. Fogadj 
minden édesanyát anyai palástod alá, 
segítsd őket, hogy olyan szeretettel 
gondozzák gyermekeiket, amint Te 
gondoztad egyszülött Szent Fiadat. Növeld 
az édesanyákban, és bennünk is a hitet, a 
reményt és a szeretetet. Ámen.

HÍREK – ESMÉNYEK
Kisboldogasszony Egyházközség

Májusban minden este a szentmise előtt 
17:40-től litánia lesz a Szűzanya tisztele-
tére.

Elsőáldozás ez évben május 26-án lesz. Az 
ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik.

Június 2. Urunk mennybemenetelének ün-
nepe, a szentmise 8:30-kor kezdődik.

Vinculum Caritatis Közösség lelkigyakor-
latra hív!
Időpontja: június 3–4–5. (hétfő, kedd, 
szerda)
Helyszín: Katolikus kör
A lelkigyakorlat június 3-án 9 órakor kez-
dődik.
Mindenkit, aki szeretne elmélyülni lelki-
ekben, így készülve Pünkösd ünnepére, 
szeretettel várunk!

Június 4. Trianoni engesztelő szentmise 18 
órakor kezdődik.

Június 9. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek 
kiáradásának ünnepe, az Egyház születés-
napja. Az ünnepi szentmise 9 órakor kez-
dődik.

Június 10. Pünkösd másodnapja, szentmi-
se 9 órakor kezdődik.

Június 16. Szent-
háromság vasár-
napja, szentmise 
8:30-kor kezdő-
dik.

Június 23. Úr-
napja, kora reg-
gel elkészülnek 
az Úrnapi sát-

rak, és a körmenetben a Szentségi Úr Jézus 
megáldja községünket. Az ünnepi szent-
mise 8:30-kor kezdődik.

Rozgonyi Mária

lás, amelynek eredményeként egy család 
részére két konyhakész házinyulat tudtunk 
továbbadni, amit nagy örömmel fogadott a 
megajándékozott család. Hálás köszönet a 
nagylelkű felajánlásért. 

Hála Istennek sokan észreveszik, hogy jót 
tenni jó, adni öröm és kétszer ad, ki gyorsan 
ad. Sőt nem lesz senki szegényebb, inkább 
gazdagodik jócselekedetei által. 

Szabó Judit

Bruno Ferrero: 
A zöld haj

A park egyik padján ápolt, látszólag bol-
dog idős hölgy üldögél ölbetett kézzel. Nézi 
a siető járókelőket, a kavicson csipegető 
galambokat, egy gazdáját maga után húzó 
kutyát.

Ő néz. De senki nem néz rá.
Odamegy egy lány. Fiatal, kicsit provoka-

tív, a térdén kihasított, szakadt farmerban, 
mindehhez még rikító zöld színű hajjal.

A lány körülnéz, aztán leül a padra, az 
idős hölgy mellé.

Csendben vannak mindketten.
Egyszer csak a hölgy erőtlen hangjával 

megtöri a csendet.
- Vakmerő ez a szín. És mennyi fülbeva-

lód van! Fájt, amikor betették őket?
- Csak egy kicsit – mondja a lány.
Újra csend.
Az idős hölgy kíváncsinak tűnik, és meg-

kérdezi:
- És az a csavar az arcodban? Fáj, amikor 

eszel?
- Nem.
Megint a csend.
Újra a hölgy szakítja meg:
- Miért csinálod?
A lány felemeli tekintetét:
- Hogy észrevegyenek. Azt akarom, hogy 

megnézzenek.
Tart egy kis szünetet, aztán szelíden hoz-

záteszi:
- És egy kicsit szeressenek.
Visszatér a csend.
Egy kis idő elteltével az idős hölgy nagyot 

sóhajt, és megjegyzi:
- Holnap én is zöldre festem a hajam. 

Túrmezei Erzsébet: 
Amíg lehet 

Ha édesanyád is öreg lett,
és te magad is „öregebb“,

ha - miket addig meg se érzett -
nem bírja már a terheket...

ha kedves hű szeme se lát úgy
az életbe, mint azelőtt,
ha lába ügyefogyottan

nehezebben hordozza őt:
legyen támasza erős karod,

és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva

utoljára kísérheted.

És ha kérdez, felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!

Ne türelmetlenül! Gyengéden,
ha megkérdez, harmadszor is!

Magyarázz meg mindent derűsen,
ha valamit nehezen ért!

Üt az óra, melyben 
tőled többé semmit se kérd.
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Kivonat Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 28-án 14:00 órakor tartott nyílt üléséről
1. Napirendi pont: A Rendőrség beszámoló-

ja a település közrend, közbiztonsági helyzetéről

Gémes László polgármester üdvözölte 
Balogh-Szabó Imre kapitányságvezetőt. Meg-
kérdezte, hogy az írásos anyaghoz (2. sz. mel-
léklet) van-e kiegészítése?

Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető el-
mondta, hogy az elmúlt évben is egy kiegyen-
súlyozott évet hagytak maguk mögött. A kapi-
tányság illetékességi területén szavatolni tudták 
a közel negyvenkétezer ember biztonságát. A 
beszámolóból kitűnik, hogy 2010 óta folyama-
tosan csökken a bűnügyek száma. 2018-ban a 
legeredményesebb évet zárták, hiszen a nyomo-
zás eredményességi mutatójuk a legmagasabb 
az utóbbi kilenc évben. A lakásbetörések száma 
növekedett, de ez abból adódik, hogy a 2017. 
évi esetek felderítéséből néhány áthúzódott a 
2018. évre. Közterületi egyenruhás szolgálatot 
hatvankétezer órát teljesítettek ez 13%-kal több, 
mint az előző évben. Az intézkedési mutatók 
számában jelentős javulás állt be. A több tízezer 
intézkedés mellett összesen öt esetben érkezett 
a rendőri intézkedés ellen panasz, de ezek alap-
talanok voltak. A közlekedésbiztonság tekinte-
tében sajnos nem tudtak előrelépni. 2010 óta 
nem csökkent a személyi sérüléssel járó közúti 
balesetek száma. A megelőzés tekintetében elő-
adásokat, fórumokat tartanak óvodákban, isko-
lákban, középiskolákban. Reméli, hogy a kö-
zeljövőben a közlekedés biztonság tekintetében 
javulás lesz látható. 

Gémes László polgármester megköszönte 
a kiegészítést. Elmondta, hogy Szegvár lakos-
ságának fontos, hogy a körzeti megbízottak jól 
látják el feladatukat. Továbbá szabadidejükben, 
rendezvényeken, ünnepségeken vesznek részt. 
A lakosok bátran fordulhatnak hozzájuk. Meg-
kérdezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság el-
nökét a bizottság véleményéről a beszámolóval 
kapcsolatban.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja 
a beszámolót és megköszönik a rendőrség mun-
káját.

Gémes László polgármester megkérdezte, 
hogy van-e kérdése, véleménye valakinek? 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, hogy 
az iskolában az internet veszélyeiről vannak elő-
adások. Nagyon jónak tartja, mivel az internet 
veszélyeivel tisztában kell lennie a gyerekeknek 
és a szülőknek egyaránt. Megemlítette, hogy a 
közelmúltban tartottak egy szociális kerekasztal 
beszélgetést Pap János intézményvezető, a vé-
dőnők és a rendőrség képviselőivel. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a rendőrség beszá-
molóját a közrend, közbiztonság helyzetéről és 
elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, 
hogy a Képviselő-testület külön határozatban 
köszönje meg a Szentesi Rendőrkapitányság ve-
zetőjének és minden munkatársának a munká-
ját. Kérte a képviselőket, ha ezzel egyetértenek, 
kézfeltartással jelezzék.

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete köszönetét és elismerését 
fejezte ki a feladatok végrehajtásában közre-
működő Szentes Városi Rendőrkapitányság Ve-
zetőjének, a kapitányság állományának, Szeg-
vár nagyközségben szolgálatot teljesítő körzeti 
megbízottaknak.

További munkájukhoz sok sikert, jó egész-
séget kívánt.

2. Napirendi pont: Beszámoló a Szentesi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkájáról

Gémes László polgármester ismertette a 
következő napirendi pontot. (3. sz. melléklet) 
Mivel a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyal-
ta az előterjesztést, megkérte a bizottság elnö-
két, mondja el a bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a beszámolót és köszönetüket fejezik ki az ered-
ményes munkáért.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e kérdés vélemény?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, hogy örömmel olvasta a beszámo-
lóban, hogy Szegvár Nagyközség Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete pályázaton 796.080 forint 
támogatást nyert. További jó munkát kívánt ne-
kik és sikeres pályázatokat. 

Gémes László polgármester szintén meg-
köszönte az önkéntes tűzoltók munkáját. 

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Tűzol-
tó-parancsnokság beszámolóját és azt elfogadta.

A képviselő-testület megköszönte a Szente-
si Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját.

3. Napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári 
Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Gémes László polgármester megkérdezte 
Vighné Somodi Rita egyesületi titkárt, van-e 
kiegészítése a tájékoztatóhoz? (4. sz. melléklet)

Vighné Somodi Rita egyesület titkára kö-
szöntette a jelenlevőket. Megköszönte a képvi-
selő-testületnek és a polgármester úrnak az ed-
digi és remélhetőleg a jövőbeni támogatását. A 
tájékoztatóhoz nem volt kiegészítése.

Gémes László polgármester a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság véleményét kérdezte meg 
a beszámolóról.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
megköszönte a Szegvári Polgárőr Egyesület 
sokrétű munkáját és külön köszöntötte a díja-
zott polgárőröket. A képviselő-testületnek elfo-
gadásra javasolja a tájékoztatót.

Gémes László polgármester hangsúlyozta, 
hogy a Szegvári Polgárőr Egyesület régóta tevé-
kenykedik és igen jó kapcsolata van az önkor-
mányzattal és a lakosokkal. Kiemelte Vighné 
Somodi Rita szervező munkáját a nem régen 
lezajlott „Te szedd” szemétszedési akcióval 
kapcsolatban. 

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta a Szegvári Polgár-
őr Egyesület tevékenységéről szóló tájékozta-
tót, melyet tudomásul vett. 

Gémes László polgármester javasolta, 
hogy a Képviselő-testület külön határozatban 
köszönje meg a Szegvári Polgárőr Egyesület 
minden tagjának a munkáját. 

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete köszönetét fejezi ki a Polgárőr 
Egyesület vezetőségének és tagjainak a telepü-
lés közbiztonsága érdekében végzett munkáju-
kért és felkérte Bihari Ferenc elnököt, tolmá-
csolja ezt az egyesület tagjai felé. 

4. Napirendi pont: Beszámoló a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. Évi 
végrehajtásáról

Gémes László polgármester megkérdezte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét az előterjesztéssel kapcsolatban. (5. 
sz. melléklet)

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést, megköszönte a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját, és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolták a beszámolót.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete elfogadta Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 

A képviselő-testület felkérte a nagyközség 
jegyzőjét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 96. § (6) bekezdése alapján az átfogó 
értékelést a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály ré-
szére küldje meg.

A képviselő-testület elismerését fejezi ki a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen te-
vékenykedők munkájáért.

5. Napirendi pont: SZMSZ módosítása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt az előterjesztést mindkét bizottság 
tárgyalta. (6. sz. melléklet) Megkérdezte az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság vé-
leményét.

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök tájé-
koztatta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a módosítást.

Gémes László polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy szintén elfogadásra javasolták a 
módosítást. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal el-
rendelte Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 3/2019. (III.29.) 
önkormányzati rendelete Szegvár Nagyköz-
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ségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) módosítását.

6. Napirendi pont: Önkormányzati támoga-
tásra pályázat kiírása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt a napirendi pontot szintén mindkét bi-
zottság tárgyalta. (7. sz. melléklet) Megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét.

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a pályázat kiírását.

Gémes László polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy szintén elfogadásra javasolták a 
pályázat kiírását az önkormányzati támogatásra.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e valakinek kérdése, véleménye?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy nem a kiírással, hanem az 
anyagi háttérrel kapcsolatban szeretné meg-
jegyezni, hogy az előterjesztésben meg van 
határozva a sporttámogatásra, a személyek és 
szervezetek támogatására, az egyházak és se-
gélyszervezetek számára is bizonyos összeg. 
Szerinte el kellene gondolkodni azon, hogy a 
civil szervezetek számára megjelölt keretösszeg 
és az egyházak számára megjelölt támogatás 
összhangban van-e? Úgy gondolja, hogy több 
támogatásban kellene részesíteni a személyeket 
és szervezeteket, mivel több érintettje van. Az 
egyházak és segélyszervezetek több forrásból 
tudnak támogatáshoz jutni. Javasolta, hogy cso-
portosítsák át a támogatások összegét, úgy hogy 
a személyek és szervezetek több támogatásban 
részesüljenek, az egyházak és segélyszerveze-
tek pedig kevesebb támogatást kapjanak. 

Gémes László polgármester megjegyezte, 
hogy mindhárom csoport másfajta tevékeny-
séget lát el. Nem javasolja az egyházak és se-
gélyszervezetek számára nyújtandó támogatás 
összegének csökkentését. Hiszen közvetlenül 
embereket támogatnak, illetve olyan progra-
mokat szerveznek, ami nagyon sok embert 
megmozgat. Szerinte minden szervezetnek van 
lehetősége pályázni. Nem szeretné csökkenteni 
egyik támogatás összegét sem. Ha a képviselő 
asszony részéről ez módosító javaslat, akkor 
szavazásra bocsátja.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, gondolatébresztőnek szánta a javasla-
tot, ha esetleg a költségvetésből tudnának át-
csoportosítani, hogy több támogatást adjanak a 
személyek, és szervezetek számára. 

Gémes László polgármester megjegyezte, 
hogy a költségvetést az előterjesztésben sze-
replő összeggel fogadták el. Költségvetés mó-
dosításra lenne szükség ahhoz, hogy átcsopor-
tosítsanak bizonyos összeget a támogatásra. Ha 
nincs módosító javaslat, akkor az előterjesztés-
ben szereplő összegeket fogadják el.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a pályázat kiírásáról van 
szó, ő a véleményét mondta el. 

Lukács Istvánné képviselő megjegyezte, 
hogy az egyházak a kapott támogatás egy részét 
tovább adták a karitász csoportoknak.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmond-
ta, hogy senkinek nem jó, hogy nem tudnak a 
támogatás összegén emelni, viszont sok termé-
szetbeni juttatás és szolgáltatási lehetőség van, 
amit igényelni tudnak.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2019. évre Szegvár településen 
lakóhellyel, székhellyel rendelkező vagy Szeg-
váron ténylegesen tevékenységet folytató sze-
mély, szervezet támogatása céljából pályázatot 
ír ki az önkormányzati támogatásokról szóló 
4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján.

A pályázat beadási határideje: 2019. május 
6. 16,00 óra

A pályázatokat a Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal I. emelet 11. irodájában kell 
leadni. 

A pályázatok elbírálására a 2018. május 
30-i képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

7. Napirendi pont: Vállalkozási szerződés a 
2019. évi rászoruló gyermekek intézményen kí-
vüli szünidei étkeztetésének biztosítására

Gémes László polgármester megkérdezte 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bi-
zottság véleményéről, mivel tárgyalták az elő-
terjesztést. (8. sz. melléklet)

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnöke 
elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és a képviselő-testületnek elfogadás-
ra javasolta.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a rászoruló gyermekek intéz-
ményen kívüli szünidei étkeztetésének bizto-
sítására 2019. évben a tavaszi szünetben 2, a 
nyári szünetben 54, az őszi szünetben 4, a téli 
szünetben 4 munkanapon keresztül 570 Ft/fő/
nap díj ellenében történő biztosítására a SZE-
PA-SZOLG 2012. KFT-vel vállalkozási szerző-
dést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a mellékelt vállalkozási szerződés 
aláírására.

8. Napirendi pont: Bérleti és üzemeltetési 
szerződés módosítása a SZE-PA SZOLG. 2012. 
Kft-vel a Szegvár, Templom u. 2. sz. alatti főző-
konyha üzemeltetésére

Gémes László polgármester ismertette az 
előterjesztést. (9. sz. melléklet) Megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja 
a szerződés módosítást.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e valakinek kérdése, véleménye?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a bérleti és üzemeltetési 
szerződés módosításának 1. pontjában az szere-
pel, hogy „Felek az l. pontban körülírt szerző-
dés 6. pontját” és nincs ilyen körülírás. 

Gémes László polgármester egyetértett az 
észrevétellel, kérte a javítást. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Szegvár, Templom u. 2. szám alatt talál-
ható, a Szegvári Forray Máté Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai étkezteté-
sét biztosító főzőkonyha bérleti és üzemeltetési 
szerződésének mellékelt módosítását elfogadja.

9. Napirendi pont: Bérleti szerződés autó-
mosó létesítésére

Gémes László polgármester reményét fe-
jezte ki, hogy ez az utolsó bérleti szerződés az 
autómosó létesítésére. (10. sz. melléklet) Mivel 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, megkérte a bizottság elnökét, is-
mertesse döntésüket.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, hogy mindkét határozati javaslatot 
elfogadásra javasolták.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e kérdés, vélemény?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy a bérleti díjat kifizette-e az 
előző szerződő? Továbbá a megszüntető határo-
zati javaslatban a 2019. január 21-i dátum jó-e?

Gémes László polgármester tájékoztatta, 
hogy az előző bérlő kifizette a bérleti díjat, to-
vábbá a határozati javaslatban szereplő dátum 
helytálló. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. 
január 21. napján Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat és Wash-Kings Kft. (6723 Szeged, 
Holló u. 10. fsz. 2., képviselő: Lehota Miklós 
ügyvezető) között autómosó létesítésére a 
szegvári belterület 100 hrsz. alatt nyilvántartott, 
kivett közterület megnevezésű 4.439 m2 területű 
ingatlanból 450 m2 nagyságú terület bérbevéte-
lére létrejött bérleti szerződés Wash-Kings Kft. 
hozzájáruló nyilatkozatában foglaltak alapján 
2019. március 31. napján közös megegyezéssel 
megszűnjön.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a szegvári 100 hrsz. alatti 
nyilvántartott kivett közterület megnevezésű 
4.439 m2 területű ingatlanból 450 m2 nagy-
ságú területet bérbe adja a Pálma-Casch Kft-
nek (székhely: 6630 Mindszent, Akácfa u. 13. 
adószám: 13326036-2-06, cégjegyzékszám: 
06-09-009376, képviseli Patak Pál ügyvezető) 
autómosó létesítése céljából a mellékelt bérleti 
szerződés aláírásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a bérleti szerződés aláírásával.

10. Napirendi pont: Egyéb előterjesztések

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e valakinek észrevétele, kérdése?

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a 
településen terveznek-e veszélyes hulladékszál-
lítást?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy többen is jelezték már igényüket veszélyes 
hulladékszállításra. Továbbították a szolgáltató 
felé a kérést. Remélhetőleg hamarosan tárgyal-
nak erről. Elképzelhető, hogy az önkormányzat 
összegyűjti ezeket és utána a szolgáltató elszál-
lítja.

Lukács Istvánné képviselő a játszóterekkel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy a központban 
a homokozónál szögek állnak ki a deszkákból. 
Továbbá a Bem utcai játszótérre homokot kelle-
ne szállítani, illetve a játékokat pótolni.

Gémes László polgármester megemlítette, 
hogy a Magyar Falu program keretében meg 
fogják nézni, hogy van-e lehetőség játszótéri 
játékok beszerzésére. Megkérdezte van-e még 
valakinek észrevétele, javaslata? Mivel nem 
volt megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 
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újult többek között a Szent János szobrá-
nál lévő virágcsónak is.

Kosztolányi Sándorné

A Fuszulyka klub 
szervezésében

Az újjáélesztés elméletéről és gyakor-
latáról tartott szemléletes bemutatót a 
nyugdíjas Lucza János mentőtiszt, aki 
ingyenesen vezette be a klub tagjait az 
életmentés egyes fogásaiba. Az előadás 
szervezésében Puskásné Halál Ágnes se-
gített a klub vezetésének. 

A Fuszulyka klub szervezésében a 
költészet napján Orvosné Jaksa Mária 
nyugdíjas tanárnő tartott nagyon élve-
zetes előadást versekkel tűzdelve József 
Attila életéről.

Az időskori mozgás fontosságáról, a 
meridián torna jótékony hatásáról, an-
nak könnyen megvalósítható formájáról 
tartott mozgással egybekötött előadást 
Kiss Erzsébet debreceni újságíró, test-
nevelő. 

A klub tagjai vállalták, hogy gondoz-
zák a közterületi virágágyásokat. Meg-

Örömtáncház 
Brigivel

2016-ban indult Szegváron a szenior-
tánc oktatása. A Fuszulyka Klub tagjai 
– idősebb korosztály – heti egy alkalom-
mal a Szegedről érkező Tyukász Brigitta 
gyógytornász, szenior táncoktató veze-
tésével örömtáncot járnak. A fájós ízüle-
teket megmozgatva, az agyat is dolgoz-
tatva – emlékezni kell a lépések sorára, 
a koreográfiára –, jó zenét hallgatva telik 
az egy óra.

Most vendégeket is vártak egy szenior 
örömtáncházra.

Több mint 50-en érkeztek vidáman, 
süteményekkel, innivalókkal felpakol-
va, mert kell az energia. A gyülekezés 

alatt vidám csevegéssel 
telt az idő. Láttam, hogy 
sokan ismerik egymást, 
azok is, akik nem egy 
településről valók. Mert 
voltak itt Szegedről, 
Hódmezővásárhelyről, 
Csongrádról is, akik 
vagy a Brigitta szeni-
or csoportjába járnak, 
vagy a két jelenlévő má-
sik oktatóhoz tartoztak. 
A tánc szeretete össze-
kötötte a társaságot.

A nagytermet betöl-
tötte a táncolók serege, 
két kört is kellett ala-
kítani, hogy elférjünk. 
Lazán, örömmel, időn-
ként kicsit összekava-
rodva, de folyt a tánc 3 
órán keresztül.

Lelkesedést, örömet, 
jókedvet, felszabadult-
ságot láttam mindenkin. 
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Ashihara Karate Gálán 
jártunk!

A Szegvári Kyokushin Karate 
Dojo Sportegyesület és a Mindszenti 
Kyokushin Karate Klub versenyzői a 
diákolimpia döntő után útra kerekedtek 
Győr felé, ugyanis április 7-én Győrben 
rendezték meg a „Sporttal a drogok el-
len” elnevezésű Ashihara Karate Gálát. 
Személy szerint fontosnak tartom ezeket 
a két napos megmérettetéseket, persze 
nem túl sűrűn.

A szívélyes fogadtatás és a bírói, edzői 
egyeztetések után az ünnepélyes megnyi-
tóhoz közel 200 versenyző sorakozott fel. 
A köszöntő végére a sorsolás is kikerült 
a tájékoztató falra. Ez alapján Suti Geor-
gina, Gémes Gergő, Szabó Hédi és Erdei 
Daniella is körmérkőzéses rendszerbe 
került. Az előző napról szerencsére sé-
rülést nem, de harci kedvet és bizonyí-
tási vágyat, annál inkább hoztunk ma-
gunkkal. Ennek eredménye, hogy Gina 
ezüstérmes, Gergő pedig aranyérmes 
lett. Mind a két tanítványom egy fejjel 
magasabb ellenféllel döntőzött. Daniella 
egy győzelemmel, majd a döntőben el-
szenvedett vereséggel a második helyen 
végzett. Szabó Hédi a négy fős csoport-
ban a legnehezebb ellenféllel kezdett. 
Vetélytársa a verseny stílusát képviselte, 
így a szabályokat és a stílusra jellemző 
technikákat jobban és magasabb szinten 
ismerte és alkalmazta. Ennek ellenére, 
nem talált fogást Hédin. Hédi támadott, 
amikor támadni kellet, védekezett ami-
kor arra volt szükség, kapaszkodott és 
„dulakodott”, amikor a helyzet azt kí-
vánta. Egy szóval jól alkalmazkodott és 
ez az egyik legjobb fegyver. Sajnos a 
győzelemhez kellett volna némi szeren-
cse, de most elkerülte Hédit. Ezután az 
volt a fontos, hogy ezt a harci kedvet fenn 
tartsuk Hédi következő két küzdelmében 
is. A fáradtsága ellenére ez jól sikerült, 
mert egy ipponnal és egy fél pontot érő 
találattal győzedelmeskedett. Győzelem 
szám azonosság alakult ki három lány 

Két másik oktató is tanított táncot ezen 
a délutánon. Egyik gyorsabb zenére, sok 
lépéssel – ezt sokáig gyakoroltuk, sok-
szor elismételtük. Másik ülőtánc volt, 
mindenki széken ült a hatalmas körben 
és utánozta a „vezényszavakkal” diktáló 
oktatót. Hihetetlen, de így is sok „porci-
kánk” megmozdult. Láttam vannak ked-
venc táncok, kedvenc dallamok.

A pihenő időben – mert az is kell – ré-
gebbi fellépéseket láthattunk a kivetítőn. 
Sokan felismerték magukat, a felidézett 
emlékek újabb beszélgetésre, emlékezés-
re sarkallták a jelenlévőket.

Tyukász Brigitta még kis meglepetés-
sel is kedveskedett. Mindenki kapott egy 
kis emléklapot, amelyen egy szám volt, 
tombolaként működött. A kihúzott szám 
tulajdonosa kapott egy-egy ingyen órát, 
illetve bérletet a következő táncórákhoz. 
Persze a szervezők sem maradtak le a 
meglepetések terén: Brigittát a közeli 
születésnapjára egy óriás pörköltcukor 
tortával, kedves köszöntővel és dallal 
ajándékozták meg.

Remek délután volt, nagyon jól szóra-
koztunk, jót táncoltunk – mondogatták 
többen, amikor a csoportkép elkészülte 
után siettek a hazafelé induló buszhoz.

Felüdülés volt látni, az önfeledtséget, a 
vidámságot, a szeretetet, az összetarto-
zást. Egy nagy közösség a szeniortánco-
sok közössége.

Kosztolányi Sándorné

Nyári táborok
Július 8-12. Kézműves és ját-

szótábor a művelődési házban
Július 22-26. A helyi Máltai 

Szeretetszolgálat kézműves tá-
bora a Katolikus Körben

Július 29-augusztus 2. Régész 
tábor a Kastélyban

Augusztus 5-9. Néptáncosok 
tábora a művelődési házban

Augusztus 12-16. Lovastábor

között és küzdelmek alatt szerzett pontok 
és vétségek alapján rangsorolták be őket. 
Nem végeztünk számításokat a küzdel-
mekre koncentráltunk. Még a végső győ-
zelem reménye is ott csillogott előttünk, 
ezért volt érthető Hédi csalódottsága, 
amit igen nehezen tudott leplezni, amikor 
eredményhirdetésnél a dobogó harmadik 
fokára szólították. Ennek a helyzetnek a 
feldolgozása és tanúsága közelebb viheti 
Őt, későbbi problémák kezeléséhez és vi-
selkedési normák betartásához.

És most engedjenek meg egy kis kité-
rőt. Mivel ezt az írást a IV. Szegvári Fitt 
Nap lezajlott programjai után írom, így 
szeretném alátámasztani fentebb leírt 
mondatom.

Hédi betegségből felépülve vállalta a 
fellépést (küzdelmet). Bevallása alapján 
félt a kudarctól, hogy hazai közönség 
előtt vereséget fog szenvedni. Sajnos ne-
gatív gondolatai be is vonzották megér-
zését, annak ellenére, hogy ilyen küzdel-
mekkel Hédi versenyeket tudott nyerni. 
De nem ez volt a lényeg, hanem az, ahogy 
tanítványom lereagálta az eredmény ki-
hirdetését. Az eredmény ismertetése és a 
szokásos tiszteletadás után Hédi átölelte 
ellenfelét. Nekem ez a jelenet a nap egyik 
legfontosabb történése volt! 

Visszatérve a szlovákiai versenyre és 
összegezve az eredményeket a következő 
helyezések születtek.

Első helyezett lett Gémes Gergő.
Második helyen végzett Suti Georgina 

és Erdei Daniella.
Bronzérmet szerzett Szabó Hédi.
Gratulálok mindenki teljesítményéhez!

Erdei Sándor

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

személyesen elérhetők hétfőn 15-
17 óra, valamint csütörtök 16-18 
óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes meg-
emlékezést, stb. a művelődési 
ház munkatársai is fogadnak. 
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Diákolimpia döntő 
Veszprémben!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület és a Mindszenti Kyokushin Kara-
te Klub versenyzői (IBK szervezet) miután 
kvalifikálták magukat a várpalotai elődön-
tőn, április 6-án elutaztak az országos döntő-
re, Veszprémbe. Először vettünk részt ezen a 
nagyszabású versenyen. A veszprémi aréna 
zsúfolásig megtelt. Erre a viadalra közel 500 
nevezés érkezett formagyakorlat és küzdel-
mi számokban. Mint azt az előző írásaimban 
kifejtettem már sok-sok év után egy másik 
szabályrendszerben próbálunk a legjobbak 
közé felzárkózni. A becsületes helytállás 
mind az öt versenyzőmnél teljes mértékben 
sikerült, viszont ebben a szabályrendszerben 
és egy ilyen erős mezőnyben a több éves ru-
tin nagy előnynek számított, amit most még 
versenyzőink nem tudtak minden esetben 
megoldani. Dobogós helyezés nélkül ért vé-
get számunkra a 2018/2019-es tanév diák-
olimpia. 

De, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy 
rávilágítsak arra, hogy az ami olyan egyér-
telműnek tűnik sokaknak, amikor az ered-
ményekről írok, hogy mennyire nem az. Pont 
ez a verseny mutatja meg, hogy gyakran 
milyen nehéz, akár csak a dobogó közelébe 
jutni, nem beszélve végső győzelemről. Azo-
kon a versenyeken, amikor Magyarország 
utánpótlás versenyzői kivétel nélkül jelen 
vannak, nem ritka a 16-20 fős csoport. Az 
egyenes kieséses rendszerben elég egy pil-
lanatnyi figyelmetlenség és nincs lehetőség 
javításra. Tanítványaim nem felejtettek el 
küzdeni, sőt egy szinttel feljebb lépett min-
denki. Én, mint az edzőjük a látottak alapján 
teljes biztonsággal kijelenthetem, hogy nincs 
szégyenkezni valónk. Tanítványaimmal kö-
zösen próbáltuk a taktikát és a megfelelő 
technikákat megtalálni erre a versenyre, 
és amikor ezek a mozdulatok egy vesztésre 
álló küzdelemben egyenlítést eredményez-
nek vagy egy másik technika a győzelmet 
is meghozza, akkor úgy gondolom, hogy a 
végeredmény ismeretének tükrében nem kell 
magyarázkodnom. A technikai, taktikai és 

erőnléti fejlődést látva teljesen elégedett va-
gyok, de a folytatáshoz továbbra is nyugodt 
és biztonságos környezetre van szükség.

Köszönöm Suti Georginának, hogy bete-
gen is a tőle elvárható legjobb teljesítményt 
nyújtotta. Köszönöm Gémes Gergőnek, 
hogy azzal a forduló rúgással, amely győzel-
met eredményezett, megajándékozott min-
ket. Köszönöm Gémes Dénesnek, hogy az 
első küzdelemben olyan elsöprő energiával 
kezdett, majd a végjátékban taktikus maga-
tartással megtartotta a kialakult előnyt. Kö-
szönöm Korom Lilinek, hogy a korosztálya 
egyik legjobban favorizált versenyzőjével 
teljesen kiegyensúlyozott küzdelmet vívott 
és hátrányban is nyugodt tudott maradni és 
tudta eredményesen alkalmazni a gyako-
rolt mozdulatot. És így hosszabbításra tudta 
menteni a küzdelmét. Köszönöm Erdei Da-
niellának, hogy a későbbi győztes ellen vé-
gig tudta küzdeni a teljes küzdő időt, mert ez 
a további ellenfeleknek nem sikerült.

Köszönöm a szülők és a barátaim segítsé-
gét, hogy eljuttatták csapatunkat erre a ver-
senyre.

Erdei Sándor

Szuper küzdelmek és 
látványos bemutatók!
IV. alkalommal rendezték meg Szegváron 

a Fitt Napot. Az egész napos rendezvény 
programjaiba a Szegvári Kyokushin Ka-
rate Dojo Sportegyesület és a Mindszenti 
Kyokushin Karate Klub (IBK szervezet) 
igyekezett minél jobban kivenni a részét. Így 
a délelőtti kispályás labdarúgó tornára is két 
csapattal készült. Sajnos a kedvezőtlen idő-
járás miatt és a testi épség megóvása érdeké-
ben ez az esemény elmaradt.

Az egészségállapot felmérésben nagyon 
sok tanítványom és szülője vett részt.

A sportegyesület felvállalt egy közel 2 
órás időtartamot, amit szuper küzdelmekkel 
és látványos bemutatókkal kívánt kitölteni. 
Ennek érdekében megkerestünk és felkér-
tünk környékbeli küzdősporttal foglalkozó 
egyesületeket az együttműködésre. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy ezt a felkérést el-

fogadta shihan Zsiga Zsolt az IBK magyar-
országi szervezet országképviselője, aki az 
Orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör 
Egyesület vezetője. A 6. danos mester ve-
zetőbíróként és szakmai tanácsadóként lett 
felkérve erre az eseményre. Dojojából sok 
küzdőpartner érkezett. További versenyzők 
érkeztek Mindszentről, Szentesről, Csong-
rádról és Kiszomborból! Köszönet érte!

A programot Gémes László, Szegvár 
Nagyközség polgármestere nyitotta meg. 
Köszöntőjében kitért, hogy milyen messzi-
re visszanyúlik a szegvári kyokushin karate 
múltja és hogy milyen fontos a sport szerepe 
a fiatalság egészséges fejlődésében. Beszéde 
végén tisztességes, sérülésmentes küzdel-
meket kívánt a versenyzőknek és jó szórako-
zást a nézőknek. 

Ezután a megjelent díszvendégeink em-
léktárgyakat vehettek át.

Megköszöntük Gémes László polgármes-
ter úrnak a hosszú éveken át nyújtott segítsé-
gét és támogatását.

Farkas Sándor parlamenti államtitkár úr 
hivatali elfoglaltsága miatt nem lehetett je-
len, de megköszöntük, hogy sokat fáradozik 
és tesz a térség sportéletének fejlődéséért.

Emléktárgyat adtunk át shihan Zsiga 
Zsoltnak az egyesületek közötti jó kapcsolat 
erősítéséért és a sportnapon nyújtott támo-
gatásáért!

A megnyitó után rövid szabályismertetőt 
tartott az orosházi mester. A küzdelmeket 
úgy próbáltuk kialakítani, hogy felismerhe-
tő legyen az életkori és fejlődési szakaszok 
speciális technikái és a szabályrendszerek-
ben meghatározott védőfelszerelések vál-
tozása. Így került sor a legkisebbeknél a 
„fejtető-törzs-térd érintéses” a küzdelemre 
rávezető játékos, ügyességi „viadal”, majd a 
küzdelmek végére eljutottunk a felnőtt „A” 
kategóriás megmérettetésig. Az ismertetőnél 
felhívtuk a résztvevők és a szülők figyelmét, 
hogy csak bemutató jellegű küzdelmeket vá-
runk a versenyzőktől, de számítottunk rá, 
hogy ez néhány esetben nem fog sikerülni és 
ki fog alakulni a rivalizálás. Ezeket a küz-
delmeket látva a közönség is felbátorodott és 
harsány buzdítással segítette a versenyzőket. 
Nagyon jó hangulatot teremtett a közel 300 
jelenlévő.

Megtisztelő volt látni, hogy shihan Kiss 
Attila a Shidokan Karate szervezet ma-
gyarországi vezetője és kedves családja is 
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leutazott Budapestről, hogy megtekintse a 
rendezvényt. Bízunk benne, hogy első pró-
bálkozásunk kedvező fogadtatásban részesül 
és következő alkalommal versenyzőket is 
hoz majd.

Visszatérve a küzdelmekhez és rátérve 
az eredményekre el kell, hogy mondjam le-
betegedések miatt szükségszerű változtatá-
sokra került sor. Voltak olyanok, akik ezen 
a napon kétszer is lehetőséget kaptak. Most 
akkor következzen a IV. Szegvári Fitt Nap, 
Superfight eredménylistája. Az első oszlop a 
győzteseket, a második oszlop a 2. helyezet-
teket ismerteti.

Lantos Nimród (Szegvár) – Szarvas Réka 
(Szegvár)

Gyapjas Barnabás (Mindszent) – Bányai 
Máté (Szegvár)

Ginda Luca (Szegvár) - Bányai Balázs 
(Szegvár) 

Oláh Zsombor (Mindszent) – Németh 
Bendegúz (Mindszent)

Károlyi Raul (Szegvár) – Ginda Luca 
(Szegvár)

Kovalcsik Ádám (Szentes) – Lantos Ár-
min (Szegvár)

Benedek Zalán (Orosháza) – Károlyi Raul 
(Szegvár)

Gyermán Lili (Szegvár) – Suti Georgina 
(Szegvár)

Pipicz Tibor (Kiszombor) – Benedek Za-
lán (Orosháza)

Zalatnai Viktória (Csongrád) – Szabó 
Hédi (Szegvár)

Gémes Gergő (Mindszent) – Pipicz Tibor 
(Kiszombor)

Mellis Csaba (Orosháza) – Fodor Adrián 
(Szegvár)

Korom Lili (Mindszent) – Erdei Daniella 
(Szegvár)

Erdei Sándor (Szegvár) – Bődi Sándor 
(Szegvár)

Barta Dávid (Orosháza) – Győri Dávid 
(Szegvár)

A küzdelmeik alapján külön díjban része-
sült Ginda Luca és Károlyi Raul.

A küzdelmek közötti szünetekben a szeg-
vári sportegyesülettől néha ijesztő, alkal-
manként vicces, de leginkább az önvéde-
lemben alkalmazható technikák bemutatóit 
láthatta a közönség. A program legvégén az 
orosházi sportegyesület tagjai formagya-
korlat kombinációkkal lepték meg a lelkes 
közönséget. Ezután a mindenki által nagyon 

várt töréstechnikai bemutató következett. 
Feszült figyelemmel és izgalommal átitatott 
légkörben senpai Zsiga Bence és shihan Zsi-
ga Zsolt dinamikus zenére egy jól koreogra-
fált bemutatót tartott.

Összegezve ezt a programot elmondha-
tom, hogy a pozitív fogadtatás és a rendez-
vény sikerén felbuzdulva kilátásba került 
a hasonló folytatás, akár már az idei Szeg-
vári Falunap keretében. Továbbá a szegvári 
sportcsarnok munkálatainak befejezése után 
jövőre egy országos karate verseny megren-
dezésének gondolata is megfogalmazódott!

A nap további részében a karatés gyere-
kekből összeállt csapat megnyerte a sportve-
télkedőt, amely nem csak fizikai, de szellemi 
felkészültséget is igényelt.

Az utolsó program, amelynek kimondottan 
részesei voltunk a karate technikai elemeire 
támaszkodó zenés torna volt. Ebben a torná-
ban meghatározó a percenkénti leütésszám 
(bpm). Innen is kapta a torna a BPM nevet, 
amelynek más értelmezése is van, de ezt 
majd később. Nagyon sokan beálltak erre a 
tornára is, amelyet minden szerdán 19.00-tól 
lehet gyakorolni a Civil-házban.

Köszönetet szeretnék mondani Vajda 
Gabriellának, Sajtos Lolitának és Pöszmet 
Zsoltnak valamint a rendezvény hátterét 
biztosító Szegvár Nagyközség Önkormány-
zatának, Gémes László polgármester úrnak, 
hogy helyet, időt és anyagi támogatást adott 
sportegyesületünknek, hogy jelenlétünkkel 
sokoldalúbbá tehettük ezt a remek kezdemé-
nyezést és hogy ezáltal még jobban megis-
mertethettük sportágunkat. 

Köszönettel tartozom shihan Zsiga Zsolt-
nak és egyesületének valamint kedves fele-
ségének Zsigáné Mezei Beátának, hogy el-
fogadták felkérésemet és részvételükkel még 
emlékezetesebbé tették ezt a napot.

Szeretném megköszönni Bánfi Antalnak, 
hogy első gondolata a karate sportegyesület 
volt és kollégáival egyeztetve felajánlásával 
megkönnyítette ill. gazdagabbá tette a gye-
rekek jutalmazási lehetőségét!

Köszönöm bírótársamnak senpai Szőke 
Róbertnek a segítséget és a jó döntéseket!

Külön köszönet jár a segítő szülőknek, fe-
leségemnek valamint a felnőtt tanítványaim-
nak, akik felismerték, hogy szükség van egy 
ilyen nagyszabású rendezvényen az aktív 
segítő munkára.

Erdei Sándor

Verseny és övvizsga 
egynapon!

Az IBK szervezethez tartozó Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület 
és a Mindszenti Kyokushin Karate Klub 
versenyzői Vácrátóton versenyeztek az V. 
Rátót Kupán.

A rendezvényen 25 sportegyesület 250 
versenyzője mérte össze tudását. Csapa-
tunk kimagasló teljesítményt nyújtott!

Szabó Hédi küzdelemben 1. hely
Gémes Gergő küzdelemben 1. hely
Csapat kata 1. hely (Szabó Hédi, 

Levendovics Andrea, Erdei Daniella)
Sajnos Zalatnai Viki első küzdelmében 

történt sérülés miatt nem tudta folytatni a 
további küzdelmeket.

Gratulálok a Csapatnak és köszönöm a 
szülői segítséget. Köszönet jár Győri Dá-
vidnak, hogy elkísérte a csapatot és felké-
szítette őket a versenyre.

Köszönjük Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzatnak, hogy az önkormányzati 
buszt az egyesület rendelkezésére bocsáj-
totta.

Ugyanezen a napon, az Orosházán meg-
rendezett tavaszi edzőtábor keretében ma-
gas rangú szervezeti vezetők előtt mutat-
hatták be tudásukat tanítványaim. Shihan 
Zsiga Zsolt, Shihan Németh Pál és Shihan 
Gyarmati Imre külön-külön rámutattak a 
hiányosságokra, de összességében elége-
dettek voltak a hozzáállással és a színvo-
nallal. Mi most a legkisebbekkel vágtunk 
neki ennek a megmérettetésnek.

Sikeres vizsgát tettek: 
Ginda Luca
Bányai Balázs,
Bányai Máté,
Károlyi Raul,
Kovalcsik Ádám és
Lantos Ármin.
Gratulálok a vizsgázóknak és köszö-

nöm a fegyelmet, amit tanúsítottatok. Kö-
szönöm a szülőknek az utaztatásban és a 
gyermekek felügyeletében nyújtott segít-
ségét

Erdei Sándor
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