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Búcsúzunk Tóth Laci bácsitól és  
Bovatsek Dezsőné Erzsike nénitől

Megrendülten, a szomorúság fájdalmával telt 
szívvel vettük tudomásul a lesújtó hírt, hogy 
id. Tóth László, Kontra u. 17. szám alatti la-
kos, Szegvár Nagyközség 2007-ben kitüntetett 
Díszpolgára 92 éves korában, 2012. október 
10-én elhunyt.

Még fel sem dolgoztuk e veszteséget, amikor 
újabb halálhírről szereztünk tudomást.

Bovatsek Dezsőné Nagy Erzsébet, Szabad-
ság tér 2/a. szám alatti lakos, Szegvár nagyköz-
ség 2001-ben kitüntetett Díszpolgára 86 éves 
korában 2012. október 17-én elhunyt.

Mindketten munkájukkal, közéleti tevé-
kenységükkel kivívták a község lakosságának 
elismerését, tiszteletét.

Köszönjük a sorsnak, hogy személyesen is-
merhettük őket. Munkásságuk, emberségük 
példaképül szolgál a felnövekvő nemzedékek 
számára.

Isten adjon mindkettőjüknek örök nyugodal-
mat. A gyászoló családok mérhetetlen fájdal-
mában osztozunk.

Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
Ajka nem szól többé, lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely mindig csak adott,
Soha semmit nem kért, el nem fogadott.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

Juhász Gyula: 
Consolatio* 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. 

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren. 

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

* Consolatio: vigasztaló célzatú írás
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Megemlékezés

„Csak az hal meg,
akit elfelednek, 

örökké él, kit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezünk

idős BÉRES ANDRÁS
halálának 1. évfordulóján.

Gyászoló felesége, lánya, veje,
6 unokája, unoka menyei és  

3 dédunokája

Megemlékezés
Egy váratlan percben életed véget ért,
mint a vihar a rózsát, a halál tépte szét.

Hiányod kegyetlen fájó,
könnyet ejtünk, míg élünk, 
Téged soha nem felejtünk.

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
férjemre

Kozma István
zenészre

halálának 4. évfordulóján.
Szerető felesége

és soha nem felejtő családja

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-
denkinek, akik drága szerettünk, 

Bovatsek Dezsőné
Nagy Erzsébet

búcsúztatásán részt vettek, nagy fájdal-
munkban velünk éreztek.

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet családunk 

összes tagja nevében mindazoknak, akik 
szerető férjemet,

id. Tóth Lászlót
elkísérték utolsó útjára, elhalmozták virága-
ikkal sírhalmát. Megköszönöm a Plébános 

úrnak a vigasztaló, szép szertartást. Továbbá 
Ternai József és családja együttérzését és a 

temetéssel járó odaadó munkáját. Köszönjük 
Kántor urunk szívhez szóló énekét. Végül, 

de nem utolsó sorban dr. Domokos Sára 
kezelőorvosának és asszisztensének, akik 
fáradtságot nem kímélve küzdöttek élete 

megmentéséért.

Emléked örökké élni fog szívünkben!

özv. Tóth Lászlóné

Szegvár a sajtóban
Őszi lomtalanítás Szegváron. – Délvilág. – 

2012. október 16., 6. o. A fölösleges holmik 
kirakásának menete

Megkérdeztük Szentesi olvasóinkat: Szereti 
a diót?. – Délvilág. – 2012. október 18., 12. o. A 
megkérdeztük olvasóinkat rovatban a szegvári 
Lengyelné Bari Mária is riportalany

Búcsú Bovatsek Dezsőné Nagy Erzsébet taní-
tó nénitől. – Délvilág. – 2012. október 22.,12.o. 
A volt hatrongyosi iskola diákjai nevében 
Osztásné Lengyel Margit írt rövid emlékezést

Megemlékezés

Szecskóné Ágoston Rozália
halálának 8. évfordulóján

„Fiatal életed hamar véget ért,
Istenem Te tudod, hogy miért!
De édesanyád itt van veled,
Leszek a lelkeden arany keret.
Mert Te nem ilyen voltál,
hanem egy arany szív gyerek.
Bennünk él egy arc és egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emléked.”

Fájó szívvel emlékezünk 
szerető édesanyánkra: Róbert, Zsolt és 
Peti,édesanyád, testvéred és családja

Családi események
2012. október

(Összeállította: Tóth Ferencné  
anyakönyvvezető)

Születések: Tóth Józsefnek és Kaczúr Melinda 
Katalinnak (VI. kt. 24.) JÓZSEF, Tichcsev Ta-
másnak és Csongrádi Annamáriának (Kórógy 
u. 25.) TAMÁS
Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Győri István János, Rákóczi u. 52. 
(68 éves), Szabó Ferenc György, Deák F. u. 5. 
(82 éves), Berczeli Albert, Kinizsi u. 57. (68 
éves), Tóth László, Kontra u. 17. (92 éves, Vigh 
Ferencné Szűcs Viktória, Rozmaring u. 26. (92 
éves), Bovatsek Dezsőné Nagy Erzsébet, Sza-
badság tér 2/a (86 éves).

Elhunyt szeretteink emlékére 
„Ott vagy most már, ahol senki se lát.
Ott vagy most már, ahol semmi se fáj.
Ott vagy, ahol már nincsenek kérdések,
Ami utánad maradt, színtiszta érzések.

Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed,
Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem,
És te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.

S ha majd én is egyszer lecsukom a szemem,
Ne fájjon már semmi, csak te legyél ott velem.
Ne sírjon az, ki akkor nem jöhet még velem,
Mert aki utánam jön, annak majd én nyújtom a 

kezem.”
Közzétette: Lukács Istvánné

Zafír ajánlata!
Fűtsön velünk!

Kályhacsövek nagy választékban!
Alágyújtós 370 Ft

Koromtalanító 650 Ft
Termékkörünket bővítettük  

autóalkatrészek forgalmazásával!
Akkumulátorok, fagyállók, alkatrészek 

minden típushoz akár aznapra!

LAPZÁRTA
2012. november 30. 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni a 
szerkesztőség részére, hogy legyen idő begépelni a 
számítógépbe. A fenti időpontig kérjük elektronikus 
eszközön leadni, vagy e-mailen elküldeni a közlésre 
szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat 
is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863
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id. Tóth László  
emlékére

Szegváron született 1920. március 2-án. 
Árván nőtt fel. 8 osztályos gimnázium-
ban végzett a szentesi Horváth Mihály 
Gimnáziumban. Ezt követően Marosvá-
sárhelyen segédjegyzői iskolát végzett. 
Mire tanulmányait befejezte, kitört a II. 
világháború. Rövid ideig Derekegyházán 
segédjegyzősködött, majd önkéntesnek 
jelentkezett. A harcok során megsérült, 
lövést kapott, de szerencsére gyorsan fel-
gyógyult és újra katonának jelentkezett. A 
Doni ütközetnél zászlósként szolgált, ahol 
szinte az egész csapatot szétlőtték. Újra 
megsérült, súlyos comblövést kapott, az 
ujját is találat érte. Kórházba került. Az 
egész kórház 4 évre hadifogságra került. 
A hadifogság után közigazgatási feladatot 
látott el, majd magángazdálkodó volt. Az 
’56-os budapesti és országos események 
híre rövid időn belül eljutott Szegvárra. 
1956. október 30-án a szegvári kultúrház-
ban megválasztották a Szegvári Nemzeti 
Bizottságot, akik felvették a kapcsolatot a 
szomszédos települések forradalmi veze-
tőségével. Majd vezetőségválasztó gyű-
lést tartottak, melynek elnöke Tóth László 
lett. A demokratikus önkormányzat meg-
szervezésében, működőképessé tételében 
jelentős szerepet vállalt. Rövid időn be-
lül a szovjet csapatok bevonulása után az 
ország több helyén fegyveres ellenállás 
bontakozott ki. Tóth László a nyugalom 
fenntartása érdekében fejtette ki tevékeny-
ségét. Kérte a lakosságot, tartózkodjanak 
minden ellenállástól. 1956. november 16-
án Tóth Lászlót a Járási Tanács Vb. javas-
latára meghagyták a község első számú 
vezetőjének. 1956 decemberében bebör-
tönözték, kihallgatták, majd másfél évig 
volt Kistarcsán börtönben, ítéletre várva, 
míg megszületett a felmentő ítélet, ártatla-
nul volt bebörtönözve. A börtönévek után 
ismét magángazdálkodó volt, majd 1958-
ban tagja lett a helyi Puskin Termelőszö-
vetkezetnek. Statisztikus, földügyintéző, 
erdész munkakört látott el egészen nyug-
díjazásáig. Munkáját elhivatottsággal, 
szakértelemmel végezte. 

Emberközpontú, humanista gondolko-
dás jellemezte. Feleségével 5 gyermeket 
neveltek fel, akiknek édesapjuk munka-
szeretete, hazaszeretete mindig például 
szolgál, csakúgy mint az unokáknak, déd-
unokáknak. A foci iránti szeretete egész 
életén át elkísérte. A közelmúltig nem 
múlhatott el helyi labdarugó mérkőzés 
nélküle. A természet iránti szeretet meg-
határozó volt életében, aktív természet- és 
környezetvédő. 

Életútja, munkája példaképül szolgálhat 
a felnövekvő nemzedéknek.

Bovatsek Dezsőné  
emlékére

Szegváron 1966-tól kezdődően tanított, 
azóta élete településünkhöz kötődik. Di-
cséretes pedagógiai munkája mellett nagy 
lelkesedéssel kezdett hozzá a helyi díszí-
tőművész szakkör megalapításához, amely 
több mint 30 éve töretlenül működik. 
Ugyancsak irányította a díszítőművész 
szakkört Derekegyházán is. Folyamatosan 
képezte magát, hogy tudását még maga-
sabb színvonalon tudja átadni. 

Saját és a szakkör tagjainak munkáiból 
többször mutattak be településünkön, az 
országhatárokon belül és számos külföl-
di országban is kiállítást, melyek minden 
esetben nagy sikert, elismerést arattak, 
öregbítve Szegvár hírnevét. Sikereiket 
számtalan díj, oklevél fémjelzi. 

Bovatsek Dezsőné 1995-ben elnyerte a 
Népi Iparművész címet.

Bovatsek Dezsőné tagja volt a Népmű-
vészeti Egyesület megyei vezetőségének. 
A társadalmi munkában élen járt, rendkí-
vül aktív volt.

Példás családi életét, emberi magatartá-
sát, nyugdíjazása előtti tanítói munkáját, 
valamint a díszítőművészeti szakkörben – 
ezáltal a nagyközség tárgyi néprajzában és 
a népi kismesterség kutatásában – végzett 
tevékenységét ismerte el a Képviselő-tes-
tület a Díszpolgári címmel 2002-ben. 

Búcsú egy  
igaz embertől

„Ahol a szíved, ott a kincsed.
Ha nagyon akarod, 
az egész MINDENSÉG összefog,
hogy megvalósuljon álmod.”

Akartad Erzsike? Vagy csak szere-
tetre méltó éned vezetett végig a hosz-
szú úton sikeresen? Hiszen látszólag 
egyenes volt utad a szerető családból 
a tanítóképzőig, a megtalált társsal az 
oltárig, az Istentől elfogadott 2 lányo-
tok születéséig, a hatrongyosi iskolától 
a szegvári gyerekek szeretetéig.

Lehet-e ez égi vezérlés, vagy egy 
gyerekkori célkitűzés lépésről-lépés-
re történő tudatos megvalósítása volt? 
Vagy még inkább a kettő együtt.

Már az is tiszteletre méltó lett volna, 
ha az előbb felsorolt életpálya megva-
lósul. Tisztességgel leélni egy hosszú 
életet, örülni az unokáknak, déduno-
káknak. De Erzsike igazi néptanítóként 
mást, többet is akart. Terjeszteni a kul-
túrát a népi hagyományokon keresztül, 
összehívni a hímzést szerető asszo-
nyokat, lányokat, megtanítani a tiszta 
forrásból nyert motívumokat, amelyek 
ragyogtak otthonokban, kiállításokon, 
itthon és külföldön egyaránt. Pedig 
nyugdíjazása után is tanított még, szel-
lemi kincsei, kedvessége nemzedékek 
és a Dél-Alföld e régiójának tiszteletét, 
szeretetét vívták ki. 

Az évek elszálltak. A szakkör már 
gyakran nélkülözte vezetője jelenlét-
ét, a tű már csak otthon öltögette az 
álmokat. Aggódtunk vagy örültünk 
aszerint, hogy van Erzsike. Az októ-
ber végi hír porig sújtotta a falusiak 
azon részét, akik ismerték, szerették, 
becsülték Bovatsek Dezsőné tanító né-
nit. Elment egy igaz ember, aki telje-
sítette küldetését, elajándékozta életét, 
mert tudta, a szeretet soha nem fogy el, 
minél többfelé osztjuk, annál több lesz 
belőle. Nyugodjon békében, úgy ment 
el, ahogy élt, szerényen, csendesen.

Kartársaimmal együtt búcsúzunk: 

Orvosné Jaksa Mária
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. A délutáni rendelés nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
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 
november 5-9. Dr. Rosztóczy Levente
november 12-16. Dr. Hégető Sára
november 19-23. Dr. Ország Erzsébet
november 26-30. Dr. Rosztóczy Levente

A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 
 
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőál-
lomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segély-
hívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügye-
let: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364 -902, +36/70/945-9907
november 5-9. 8-12 óráig
november 12-15. 14-18 óráig

november 16. (péntek)  8-12 óráig
november 19-23. 8-12 óráig
november 26-29. 14-18 óráig
november 30. (péntek)  8-12 óráig

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 
12.00-13.30 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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-12.30 és 13.30-17.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
november 1-2. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
november 3-4. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
november 11. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
november 17-18. Lehoczky János (30/945-3764)
november 24-25. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)

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 8-14 óráig Önkormányzat, 
 Polgármesteri Hivatal, EESZI
Csütörtök  8-14 óráig Iskola, Óvoda

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 Szolgá-
lat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfőtől – péntekig 8-16 óráig

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-5782 Bugyi Imre
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 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.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden 
hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása
November 12-től a könyvtár átköltözés miatt zár-
va!
Telefon: 364-863

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  5.30-13.00 óráig

VÍZDÍJ FIZETÉS
2012. november hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS

A Vízmű telephelyén: 

2012. november 12. (hétfő) 8.00 – 12.00
2012. november 13. (kedd)  8.00 – 12.00 és
 13.00 – 15.00 
2012. november 14. (szerda) 8.00 – 12.00
2012. november 15. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2012. november 16. (péntek) 8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgálta-
tó Nonprofit Kft. telephelyén (Régi Iskola):

2012. november 19. (hétfő) 8.00 – 12.00
2012. november 20. (kedd) 8.00– 12.00 és
 13.00 – 15.00 
2012. november 21. (szerda) 8.00– 12.00
2012. november 22. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2012. november 23. (péntek) 8.00 – 12.00
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Kivonat a  
képviselő-testület 
2012. augusztus 2-án tartott  

rendkívüli nyílt üléséről 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szentesi Hitelszövetkezetnél Európai Uniós pályá-
zati forrásmegelőlegező hitelkeret igénylésére vo-
natkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). A legna-
gyobb pályázat a parkfelújítás, az elnyert támogatás 
összege 26.396.241 Ft, a támogatás utófinanszíro-
zott, mértéke nettó 100%. A másik elnyert pályázat 
a testvértelepülési brüsszeli pályázat. A pályázat 
megvalósításához az utófinanszírozás miatt az ön-
kormányzatnak meg kell előlegezni a támogatási 
összeget, melyre a Szentesi Hitelszövetkezetnél az 
Európai Uniós pályázati forrásmegelőlegező hitelke-
ret biztosít lehetőséget. Ismertette a hitelkeret konst-
rukcióit az írásos előterjesztés alapján. 

Szabó Tibor képviselő megkérdezte, milyen ka-
matozású a hitel?

Gémes László polgármester elmondta, pontosan 
nem tudja megmondani a kamat összegét, mivel az 
ügyvezető igazgató szabadságon van. 10-11%-nál 
nem lesz magasabb a kamat. Elmondta, korábban is 
a Szentesi Hitelszövetkezet ajánlata volt a legkedve-
zőbb. 

Kérte, aki a forrásmegelőlegező hitelkeret igény-
lésével egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartóz-
kodás mellett meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete döntött a Szentesi hitelszövetkezetnél 
az Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához a 
pályázati forrásmegelőlegező hitelkeret igényléséről 
és az ezzel kapcsolatos tagsági státuszról.

2. A fenti hitelkeret összege 26.000.000 Ft, idő-
tartama 2015. augusztus 1-ig szól és csak kizárólag 
az első pontban elnyert pályázatok lebonyolításához 
használható fel.

3. A felhasznált hitel visszafizetése a pályázatok 
elszámolása után a kapott támogatásokból történik.

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert:

- hogy a hitelkeret biztosítása érdekében járjon el 
a pénzintézetnél,

- valamint, hogy egyedül képviselje az önkor-
mányzatot a fenti hitelkeret igénylésénél, és a hitel 
folyósításánál.

5. Az Európai Uniós pályázatokhoz forrásmeg-
előlegező hitelkerethez kapcsolódó szerződés a 
Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 10.§ /2/ a./ pontja értelmében a Kormány 
hozzájárulása nélkül megköthető.

Gémes László polgármester tájékoztatta a kép-
viselő-testületet arról, hogy a forrásmegelőlegező 
hitelkeret biztosításához a Szentesi Hitelszövetke-
zetnél részjegy megvásárlása szükséges 100 eFt ér-
tékben. Ez a részjegy a hitel lejáratakor visszaváltha-
tó. Kérte a képviselő-testület döntését.  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartóz-
kodás mellett meghozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szentesi Hitelszövetkezetben (6600 
Szentes, Apponyi tér 2 szám, adószáma: 11098137-
1-06) tulajdonossá kíván válni, minek megfelelően 
100.000 Ft értékű részjegy vásárlását határozza el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Szentesi Hitelszövetkezet felé az önkor-
mányzat részjegy vásárlási szándékát jelezze, és a 
jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A határozatot kapja: Gémes László polgármester, 
Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető. 

Gyömbér Ferencné jegyző előterjesztette az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó 
igény ismételt, 2012. szeptember 10-i határidejű be-
nyújtásáról szóló írásos anyagot (3. sz. melléklet).

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolat-
ban nem hangzott el. 

Gémes László polgármester kérte, aki a pályázat 
benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. 
számú melléklet 2./ pontja alapján (a továbbiakban 
6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-
ben lévő települési önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyi-
latkozatot teszi:

I. a./ Szegvár település lakosságszáma 2011. janu-
ár 1-jén 4803 fő.

II. a./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat helyi 
adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcí-
men 72.000 eFt összegű bevételt tervez.

III. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési rendeletét a 103.480 eFt összegű 
működési célú hiányt tervez.

IV. a./ Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint 
kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.

IV. b./ Szegvár önkormányzat az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § /1/ bekezdés 
a./ pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Kivonat a  
képviselő-testület
2012. augusztus 14-én tartott  

rendkívüli nyílt üléséről

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvár szennyvíztisztító telepének és szennyvíz-
csatorna hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PI-
ROS könyv szerinti generálkivitelező kiválasztására 
vonatkozó írásos anyagot (2. sz. melléklet). Az elő-
terjesztés alapján tájékoztatta a képviselő-testületet 
a közbeszerzési eljárásról.

A képviselő-testületi ülésre megérkezett Bari 
Tiborné képviselő, így a képviselők száma 6 fő. 

Kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal kapcsolat-
ban nem hangzott el.

Gémes László polgármester kérte, aki a Szegvár 
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna 
hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS könyv 
szerinti generálkivitelező kiválasztásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli szak-
véleménye alapján meghozta döntését a Szegvár 
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsator-
na hálózatának FIDIC SÁRGA és FIDIC PIROS 
könyv szerinti generálkivitelező kiválasztásáról. A 
kiválasztás a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata alapján és a Közbeszer-
zésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglal-
taknak megfelelően történt. Az eljárás eredményes 
volt. 

1. A 2. szakaszos meghívásos közbeszerzési eljá-
rás 2012. június 1-jén indult el a benyújtásra nyitva 
álló határidő 2012. július 19. 11:00 óra volt.

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrendelé-
sére került sor. A hiánypótlás teljesítésének határ-
ideje 2012. augusztus 2. 14:00 óra volt.

3. A hiánypótlásra nyitva álló határidőre egy érvé-
nyes részvételre jelentkező volt:

Az érvényes részvételre jelentkező neve:
1.) EuróAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.
2.) OMS Környezetvédelmi Kft.
3.) Probart Kft.
közös részvételre jelentkezők (EOP-Szegvár Kon-

zorcium)
(Kapcsolattartásra kijelölt részvételre jelentkező: 

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.) 2225 Üllő, 
Zsaróka hegy 053/30 hrsz.

4.) Az alkalmatlannak minősített, illetve egyéb 
okból érvénytelen részvételre jelentkező neve és 
címe: A-HÍD Építő Zrt., H-1138 Budapest, Karikás 
Frigyes u. 20. 

A részvételre jelentkezővel szemben hiánypótlás 
lett elrendelve, amit az előírásoknak nem megfele-
lően teljesített. Ezért árajánlata érvénytelennek mi-
nősül. Az érvénytelenség pontos okait az Összegzés 
tartalmazza.

4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy az ajánlatok elbírálásáról az értesítést küldje 
meg a részvételre jelentkezők részére.

5. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, 
hogy az érvényes részvételre jelentkező céget kérje 
fel a második szakaszban árajánlata megtételére. 

Kivonat a  
képviselő-testület

2012. szeptember 13-án tartott  
nyílt üléséről

Gémes László polgármester előterjesztette a két 
ülés között történt eseményekről, fontosabb intéz-
kedésekről szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet). 
Elmondta, a beszámolót nem kívánja kiegészíteni. 

Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki az írá-
sos előterjesztést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete tudomásul vette a polgármester két 
ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatót.

Tóth Péter képviselő elmondta, az önkormány-
zat próbaidőre kötött szerződést az általános iskola 
konyhájának működtetésére. Megkérdezte, érke-

Folytatás az 6. oldalon
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zett-e valamilyen jelzés a vállalkozó részéről a to-
vábbi működtetésre vonatkozóan? 

Gémes László polgármester elmondta, nincs tu-
domása arról, hogy a konyhát működtető vállalkozó 
elállna a szerződéstől. Sem az önkormányzat, sem 
a vállalkozó nem kívánják felbontani a szerződést.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.08.) Ör. 
módosítására vonatkozó javaslatot (3. sz. mellék-
let). Megkérdezte az anyag készítőjét, van-e kiegé-
szítenivalója a rendeletmódosítással kapcsolatban? 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető el-
mondta, az anyagot nem kívánja kiegészíteni. 

Gémes László polgármester felkérte a bizottsá-
gok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta a rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot, 
azt elfogadásra javasolta a képviselő-testület által. 

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság a 2012. évi 
költségvetésről szóló 1/2012. (III.08.) Ör. módo-
sítására vonatkozó javaslatot elfogadásra javasol-
ta. Elmondta, már több alkalommal kérte, hogy a 
Szegvári Víziközmű Társulat beszámolója kerüljön 
a testület elé. Ez a mai napig nem történt meg. Ismé-
telten kérte a beszámoló elkészítését. 

Gémes László polgármester elmondta, az ön-
kormányzatnak nincs beszámoltatási kötelezettsé-
ge a víziközmű társulattal szemben, tájékoztatót 
viszont kérhet a társulat elnökétől. Meg fogja kérni 
az elnök urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testü-
letet a víziközmű társulat működéséről.

Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. 
évi költségvetésről szóló 1/2012. (III.08.) Ör. módo-
sítására vonatkozó javaslatot az írásos beszámoló 
alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta a 14/2012. (IX.13.) Önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és an-
nak végrehajtásáról szóló 1/2012. (III.08.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Gémes László polgármester előterjesztette az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót (4. sz. melléklet). 
Felkérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bi-
zottságok javaslatát.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót. A bi-
zottság ülésén jelen voltak az intézményvezetők, 
akik elmondták, egész évben visszafogott gaz-
dálkodást folytattak, a pályázati lehetőségeket ki-
használták. A bizottság a beszámolót elfogadásra 
javasolta.

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az ön-
kormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. 

Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
üdvözölte a képviselő-testületet. Elmondta, a jog-
szabályi változások nem hatnak kedvezően az ön-
kormányzati gazdálkodásra. Plusz költséget jelent 
az önkormányzat és polgármesteri hivatal külön 
választása. Törvényalkotás szempontjából rend-
kívül sok a joghézag. A könyvvizsgáló feladata a 
valódiság megállapítása. Ismertette az első félévi 
kiadásokat, személyi juttatásokat, munkaadói já-

rulék összegét. Elmondta, a közmunkások bérét az 
önkormányzatnak meg kell előlegezni. Véleménye 
szerint a 2012. évi gazdálkodást a törvény rendel-
kezései miatt még szűkösebb keretek között tudja 
az önkormányzat végrehajtani. Szegvár Nagyköz-
ség Önkormányzata a többi önkormányzathoz vi-
szonyítva jó helyzetben van, nincs eladósodva, a 
2012. január 1-jén életbe lépő stabilitási törvényt 
mindenkor betartotta. Az I. félévi bevételek és 
kiadások előirányzatai és a ténylegesen beszedett 
bevételek és teljesített kiadások a valóságnak meg-
felelő adatokat tartalmazzák. A képviselő-testü-
let 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
szóló beszámolót 552.531 eFt bevételi és 548.524 
eFt kiadási előirányzat felhasználással elfogadásra 
javasolja.

Gémes László polgármester megköszönte 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgálónak, vala-
mint a bizottság elnökeinek ismertetését. 

Kérte, aki az önkormányzat 2012. évi költségve-
tésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségve-
tésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 
annak részletes megtárgyalása után az alábbiak 
szerint fogadta el, illetve hagyta jóvá:

A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I. 
félévi végrehajtásáról szóló beszámolót 552.531 eFt 
(41,66 %) bevételi és 548.524 eFt (41,35 %) kiadá-
si előirányzattal, felhasználással a kiadott írásbeli 
előterjesztés szerint elfogadja.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás 
Társulási megállapodásának módosítására vonat-
kozó írásos anyagot (5. sz. melléklet). Felkérte Sza-
bó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság javaslatát.

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta a társulási megállapodás 
módosítását. 

Gémes László polgármester kérte, aki a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatával 
egyetért, kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Dél-alföldi Regionális Környezetvédel-
mi Társulás Társulási Megállapodás módosítását 
jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a döntésről szóló határozatot a Dél-alföldi Re-
gionális Környezetvédelmi Társulás Elnöke részére 
küldje meg.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
önkormányzati társulások további működésére vo-
natkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). 

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta 
a Szentes Kistérség Többcélú Társulása által készí-
tett munkaanyagot és azt tudomásul vette. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy az 
anyagot gondolatébresztőnek szánták. A döntés 
meghozatalára a későbbiekben kerül sor. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Nemzeti köznevelési törvényből adódó önkor-
mányzati határidős feladatokról szóló írásos anya-
got (7. sz. melléklet). 

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta az anyagot. Elmondta, nagyon szeretné, ha 
az iskola továbbra is az önkormányzat kezében ma-
radna. A bizottság a határozati javaslattal egyetért.

Gémes László polgármester véleménye szerint 
a települések érzelmi kérdésként kezelik a válto-
zásokat. Nagyvárosban ez máshogy működik. Ezt 
a lépést a fenntarthatóság indokolja majd. Kistele-
püléseken előny, hogy az emberek jobban ismerik 
a tantestületet. Konkrét információ nincs még az 
iskolák átvételéről, hírek terjednek a szakmai irá-
nyításról is. A szegvári képviselő-testület mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy az iskola to-
vábbra is működni tudjon függetlenül attól, hogy a 
szakmai munkát ki fogja irányítani. 

Bari Tiborné képviselő elmondta, sokan kér-
dezték tőle, miért került bezárásra az újfalusi iskola 
és miért költöttek fél millió forintot az eszközökre. 
Elmondta, nem tudja, ki döntötte ezt el. Az augusz-
tusi testületi ülésen ez nem került szóba. Kósza hí-
rek járnak az épület további hasznosításáról. Kérte 
a polgármestert, tájékoztassa a képviselő-testületet 
arról, hogy ki döntötte el az iskola bezárását. 

Gémes László polgármester elmondta, az intéz-
ménynek van egy vezetője, aki felel a gazdálkodá-
sáért. Döntés született arról, hogy két épületben is 
elférnek a gyerekek, a harmadikat nem kell fenn-
tartani, így a tanítást tovább lehet folytatni. Továb-
bi hasznosításáról nem tud mit mondani, semmifé-
le tervek nincsenek erre vonatkozóan. Az épületet 
meg lehet tartani arra, ha esetleg újra felmerülne, 
hogy ott tanítás lesz. Volt szó arról, hogy a néptán-
cosok használják az épületet, hogy ne álljon üresen, 
de ettől ők elzárkóztak. Kérte, ha valakinek van va-
lamilyen ötlete az épület hasznosításával kapcsolat-
ban, jelezze. Jelenleg ajándékba kapott bútorlapok 
vannak ott elhelyezve. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, az intézmény 
vezetője egyszemélyben nem dönthet, csak java-
solhat. Véleménye szerint az iskola bezárását a 
képviselő-testületnek tárgyalnia kellett volna. Ha-
tározatba kellett volna foglalni, hogy az épületet 
gazdaságossági szempontból nem tudják tovább 
működtetni. Megjegyezte, az igazgatónak a szülő-
ket tájékoztatni kellett volna az iskola bezárásáról.

Gémes László polgármester elmondta, ha egy 
intézmény el akar költeni egy összeget, ami a költ-
ségvetésben nem tétel, ahhoz a képviselő-testület-
nek az engedélyét kell kérni. Az iskola éves fenn-
tartási költségéből látszott, hogy a továbbiakban 
nem fogják tudni a rezsiköltséget kifizetni. Úgy 
gondolja, ez egy takarékossági intézkedés volt.  
Nem tudja megítélni, hogy pl. az osztályok átcso-
portosítása mennyire tartozik a képviselő-testület 
kompetenciájába.

Szabó Tibor képviselő megjegyezte, télen sok 
esetben 24 fokos hőmérsékletben nyitva voltak az 
ajtók. Kérte, hogy a központi iskola 2011-2012. éves 
gázfogyasztását hasonlítsák össze. 

Gémes László polgármester elmondta, ez az 
intézményvezető felelőssége, vele kell ezeket meg-
beszélni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, ha a képviselő-
testületnek nem is kompetenciája dönteni az iskola 
bezárásáról, a képviselő-testületet mindenképpen 
tájékoztatni kellett volna. 

Gémes László polgármester elmondta, hozzá 
egyetlen képviselő sem fordult, hogy kérdezzen 
ezzel kapcsolatban. Amennyiben a képviselő olyan 

Az 5. oldal folytatása
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kérdést kap egy lakostól, amire nem tudja egyértel-
műen a választ, akkor kérdezze meg vagy a polgár-
mestert, vagy a jegyzőt.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, az iskola 
igazgatója azt mondta nyáron, hogy ne pakoljon 
egyelőre senki, mert nem tudja még, mi fog tör-
ténni. A szülőknek azt mondta, amennyiben az is-
kola bezárásra kerül, akkor az azért fog történni, 
mert egyrészt a gyereklétszám csökken, másrészt 
nem tudják fenntartani az épületet. Az igazgatónő 
elmondta a problémát a vezetésnek, ezt követően 
született meg a döntés. 

Elmondta, a két iskolában kényelmesen elférnek 
a gyerekekkel. Véleménye szerint a képviselő-tes-
tület is a bezárás mellett döntött volna, 3 iskola-
épületet az önkormányzat nem tud fenntartani.

Gémes László polgármester megjegyezte, nép-
szerűtlen döntést mindig nehéz meghozni.

Tóth Péter képviselő elmondta, amennyiben 
kész érvekkel, gazdasági számításokkal alátá-
masztva a testület elé került volna az előterjesz-
tés az iskola bezárásával kapcsolatban, a döntést 
a képviselő-testület is meghozta volna. Ismételten 
elmondta, az a probléma, hogy az újfalusi iskola be-
zárásáról a képviselő-testületet nem tájékoztatták.

Gémes László polgármester elmondta, már 
korábban is szó volt arról, hogy mindhárom isko-
lát nem tudják fenntartani. Neki ezzel nem volt 
problémája, lehet, hogy valaki ezt már hamarabb 
szerette volna tudni. Elmondta, az iskola igazga-
tó tegnap jelezte, hogy beteg, ezért nem tud részt 
venni a testületi ülésen. Amennyiben jelen van, a 
kérdésekre megadta volna a választ. A polgármes-
ter elmondta, ebben az esetben nem a képviselő-
testületnek kellett meghoznia és felvállalnia ezt a 
népszerűtlen döntést. A témát lezárta. Kérte, aki az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javasla-
tával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete előzetesen nyilatkozik arról, hogy a Nem-
zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. 
§ /4/ bekezdése alapján meghatározott, saját tulaj-
donában álló, az állami intézményfenntartó köz-
pont által fenntartott köznevelési intézmény felada-
tainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetését – gazdasági és jövedelemtermelő 
képességgel összefüggő feltételek hiányában – nem 
tudja biztosítani.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a szándéknyilatkozatot küldje meg 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, 
valamint a hiányzó jogszabályok elfogadása után 
a végleges döntést készítse elő és elfogadás végett 
terjessze a testület elé.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó írá-
sos anyagot (8. sz. melléklet). Átadta a szót Gyöm-
bér Ferencné jegyzőnek.

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képvi-
selő-testületet a törvényi változásokról. Elmondta, 
törvényből adódó kötelezettsége, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet az állattartás helyi szabálya-
iról szóló rendelet október 1-jével történő hatályon 
kívül helyezéséről. 

Gémes László polgármester kérte, aki az állat-
tartás helyi szabályairól szóló önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfel-
tartással jelezze. 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta a 15/2012. (IX.13.) Önkormányzati rendele-
tét az állattartás helyi szabályairól szóló 7/2003. 
(V.29.) Önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

Gémes László polgármester előterjesztette az 
ivóvízminőség javítást célzó projekt előkészítése 
Szegváron KEOP-7.1.0/11-2011-0065 számú pályá-
zathoz önerő biztosítására vonatkozó írásos anya-
got (9. sz. melléklet).

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcso-
latban nem hangzott el.

Gémes László polgármester kérte, aki a hatá-
rozati javaslatot az előterjesztés alapján elfogadja, 
kézfeltartással jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az ivóvízminőség javítását 
célzó projekt önerő biztosításáról szóló előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozta:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a hatályos 
6/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az „Ivóvízminő-
ség javítást célzó projekt előkészítése Szegváron” 
c. KEOP-7.1.0/11-2011-0065 számú pályázatához, a 
saját forrásra támogatási igényt nyújt be az illetékes 
Kincstáron keresztül a Belügyminisztériumba.

A projekt pénzügyi ütemezése 2012. évben: a 
pályázat összes költsége 9.300.000 Ft ebből az igé-
nyelt támogatás összege 7.905.000 Ft (85%), önerő 
összege 1.395.000 Ft (15%).

A projekt megvalósítása során a kifizetések az 
alábbiak szerint történnek: Projektmenedzsment 
(900.000 Ft), közbeszerzés (1.000.000 Ft), tanul-
mányok és vizsgálatok elkészítése (2.500.000 Ft), 
tervezés (4.800.000 Ft), tájékoztatás, nyilvánosság 
(100.000 Ft).

A pályázat megvalósításához szükséges saját 
forrást 1.395.000 Ft összegben a Képviselő-testület 
a 2012. évi költségvetésben felhalmozási céltarta-
lék terhére biztosítja.

Az EU Önerő Alap pályázaton elnyerhető saját 
forrás mértéke 100%, 1.395.000 Ft.

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, válaszolni szeretne Szabó Tibor képvise-
lőnek, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
ülésén feltett kérdésére. 2011. év végén a működési 
hitelállomány 88.253.000 eFt volt. 2012. I. félév-
ében 41.700 eFt, így összességében 2012. június 
30-án 129.953.000 eFt volt a működési keretből 
felhasznált összeg. A felhalmozási hitel 30.184.000 
eFt volt, mely most június 30-án 29.346.000 eFt. 
Felmerült még a kötelezettségvállalásról szóló tá-
jékoztató hiánya. Felsorolta azokat a határozatokat, 
melyben kötelezettséget vállalt a képviselő-testület.

Szabó Tibor képviselő megköszönte Márton 
Rozália osztályvezető tájékoztatását. 

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a képvi-
selő-testületet arról, hogy Bari Tiborné képviselő 
asszony 2012. június 1-jével a bizottsági tagságért 
járó tiszteletdíjáról lemondott. Polgármester úr le-
vélben tájékoztatta képviselő asszonyt arról, hogy 
a tiszteletdíjról való lemondás egyúttal a bizottsági 
tagságról történő lemondást is jelenti. Bari Tiborné 
jelen ülés előtt elmondta, hogy ez az állapot már 
nem áll fenn, ezért felmondását a mai naptól visz-
szavonja. Ugyanakkor elmondta, hogy munkája és 
egyéb elfoglaltsága miatt csak a Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottságban tudja vállalni tagsá-

gát. A hatályos jogszabályok alapján a bizottságok 
úgy működhetnek, hogy a tagjai többségének kép-
viselőnek kell lenni, így mindenképp döntenie kell 
a képviselő-testületnek. 

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság nem tu-
dott arról, hogy Bari Tiborné júniusban lemondott 
tagságáról.

Gémes László polgármester elmondta, azt gon-
dolta, hogy erről Bari Tiborné a bizottság elnökét 
tájékoztatta. 

Bari Tiborné képviselő elmondta, ő a tisztelet-
díjáról írásban mondott le. Úgy gondolta, erről nem 
neki kell a bizottságot tájékoztatni.

Gémes László polgármester elmondta, úgy érzi, 
hogy tisztességes, ha a bizottsági tag a saját elnökét 
is tájékoztatja.

Gémes László polgármester kérte, aki tudomá-
sul veszi azt, hogy Bari Tiborné képviselő egyik 
bizottságnak sem tagja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete tudomásul vette Bari Tiborné képvise-
lő mindkét bizottsági tagságáról való lemondását 
2012. július 1. napjával.

Gémes László polgármester javasolta a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjának Bari 
Tiborné képviselőt. 

Bari Tiborné képviselő bejelentette személyes 
érintettségét, a képviselő-testületnek dönteni kell 
arról, hogy kizárja-e a szavazásból. 

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy 
Bari Tiborné képviselőt kizárják-e a szavazásból? 
Kérte, aki arra szavaz, hogy ne zárják ki a szava-
zásból, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a képviselő-testület Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság tagjaként történő megvá-
lasztásában nem zárta ki Bari Tiborné képviselőt a 
döntéshozatalból. 

Gémes László polgármester kérte, aki egyet-
ért azzal, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság tagjaként Bari Tibornét válasszák meg, 
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pénzügy és Településfejlesztési Bizott-
ság tagjának Bari Tiborné képviselőt választotta 
meg.

Gémes László polgármester elmondta, hogy az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottságba is kell 
egy képviselő tagot választaniuk. Tekintettel arra, 
hogy a szóba jöhető képviselők úgy nyilatkoztak, 
hogy nem tudnak újabb bizottsági tagságot vállal-
ni, a soron következő ülésen javaslatot fog tenni az 
SZMSZ módosítására.

Tóth Péter képviselő elmondta, több lakos is 
kérte a gyalogátkelők felfestését.

Gémes László polgármester elmondta, beszélt 
már az illetékesekkel, hamarosan elkezdik a zebrák 
festését. 

Folytatás a 8. oldalon
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Tóth Péter képviselő elmondta, szintén lakosok 
kérték a volt Zafír bolt előtt, a piactér felé átmenő 
gyalogátkelőhely kijelölését, illetve felfestését, va-
lamint a kastély és orvosi rendelő közötti járdasza-
kasz helyreállítását.

Gémes László polgármester elmondta, előző 
gyalogátkelőhely kijelölését is meg tudták oldani, 
önkormányzati finanszírozással. A gyalogátkelő-
hely kijelölése azon a részen indokolt lenne, hiszen 
ott a piactér és más üzletek is. A közútkezelő vi-
szont csak olyan helyen engedélyezi a zebra felfes-
tését, ahol gyalogjárda van, gyalogjárdára csatla-
kozik az átkelő. Elmondta, a kastély felújításának 
engedélyezését várták, a pályázatba bele van fog-
lalva a járdaépítés is. Ezért nem került sor eddig a 
járdafelújításra. Utána fog nézni, hogy a parkfelújí-
tásba belefér-e a járdaszakasz felújítása. 

Tóth Péter képviselő elmondta, úgy tűnik, a 
szegvári foci helyzete rendeződni fog. Megkérdez-
te, a sporttámogatást az új egyesülthez át lehetne-e 
csoportosítani? 

Gémes László polgármester elmondta, ha a kép-
viselő-testület úgy dönt, akkor igen. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a képviselő-
testület 560 eFt-tal támogatta a sportegyesületet, 
ebből 160 eFt került kiutalásra. Támogatja, hogy 
az újonnan alakult egyesületnek a fennmaradó rész 
kifizetésre kerüljön. Hozzátette, hogy a régi egye-
sület elszámolását először meg kell várni. A régi 
egyesület tulajdonában vannak az eszközök, me-
lyek még nem kerültek átadásra. Az új egyesület 
ezeket jogtalanul használja. Ezeket is tisztázni kell. 
Kezdeményezte már közgyűlés összehívását. 

Gémes László polgármester elmondta, a régi és 
az új egyesületnek rendeznie kell ezeket a dolgokat. 
Hozzátette, a képviselő-testület pedig javasolhat 
egy meghatározott összeget támogatásukra. Az új 
egyesületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a ka-
pott összeget jogszerűen fogja felhasználni. A régi 
egyesületnek viszont arról kell nyilatkozni, hogy a 
kapott támogatást 2012. december 31-ig nem tudja 
felhasználni. 

R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, 
először is meg kell nézni, hogy az új egyesület be 
van-e jegyezve. Addig a támogatást sem kaphatják 
meg.

Gémes László polgármester javasolta, hogy a 
képviselő-testület az újonnan alakult sportegyesü-
letnek 300 eFt keretösszeget határozzon meg. Kér-
te, aki javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a sport támogatására fordítható keretből 
560 eFt-ot ítélt meg a Szegvári Sport Klub futball 
szakosztálya működésére.

A szakosztály nem nevezett az őszi bajnokság-
ra, hanem az újonnan alakult Futball Club Szegvár 
Sportegyesület indult Szegvár színeiben.

A Szegvári Sport Klubnak eddig 160 eFt-ot utalt 
át az önkormányzat. 

A képviselő-testület a fennmaradó összegből 
300 eFt-ot nem utalja át a Szegvári Sport Klubnak, 
ezen összeg erejéig kívánja támogatni a Futball 
Club Szegvár Sportegyesületet.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a Futball Club Szegvár Sportegyesület 
pályázatára, az egyesület bejegyzése után a fenti 
összeg erejéig a támogatási szerződést kösse meg 
és az összeg kiutalásáról gondoskodjon. 

A 7. oldal folytatása Halott Barátunkra  
emlékeztünk

2012. október 27-én Szegvárról delegá-
ció indult Tolna Mözsre, Szűcs Árpád sír-
jához. 

Célunk az volt, hogy halálának évfor-
dulója környékén személye iránti tisztele-
tünket fejezzük ki, és elhelyezzük az Ön-
kormányzat és a Kultúra Pártolók, illetve 
a Kistelepülések Kultúrájáért Egyesület 
koszorúit. 

A delegációban részt vett Szegvár Nagy-
község alpolgármestere, gazdasági osz-
tályvezetője, a Művelődési ház dolgozói, 
illetve hozzátartozóik. Meghívást kapott 
továbbá Dr. Szónoky Miklós, aki Szegvár 
Kultúrájáért kitüntetett, vele tartott Fele-
sége. Kecskeméten csatlakozott hozzánk 
Dr. Szűcs Attila, illetve Mözsön Dr. Szűcs 
Zoltán, a Temetőnél pedig az azon a vidé-
ken élő rokonság. 

Meghatottan álltunk Árpád sírjánál, 
ahol Mözs lelkészasszonya, majd Szűcs 
Zoltán Püspök Úr beszéltek, emlékeztek 
helyettünk is, akik nem tudtunk megszó-
lalni. 

A család velünk maradt, együtt ebédel-
tünk közel húszan. Szeretettel meséltük el 
a régi történeteket, hogyan illeszkedett be 
közénk Árpád, hogyan segítette a telepü-
lés kulturális életét, miért kapott Szegvár 
Kultúrájáért, majd Szegvár Díszpolgára 
kitüntetéseket. Beszámoltunk arról is, ha-
lála után hogyan szolgál példaként mun-
kássága előttünk, tehát a Kistelepülések 
Kultúrájáért Egyesület megalakulásáról. 
A rokonok nagy elismeréssel fogadták az 
elmondottakat.

Október 27-én végig erősen borult volt 
az ég, oda-vissza úton esett. Akkor, a sír-
nál azonban szétváltak a felhők, és egy 
keskeny résen gyönyörűségesen sütött 
ránk a nap. Tudtuk, Árpád tekint le ránk, 
és így üzen. Amint elhagytuk a Temetőt, 
beborult, és nemsokára újra megeredt az 
eső. 

Simai Mihály egyik verse előtt Ham-
vas Bélát idézi, nemrég olvastuk könyv-
bemutatóján. Csoda-e, ha végig ez járt az 
eszemben:

„Az élet nem hatvan, nyolcvan év, ha-
nem örök létezés, és nem úgy kell élni, 
hogy az ember a végén megsemmisül, ha-
nem úgy, hogy még ha akarna se tudna 
megsemmisülni”

Velünk vagy Árpád!

Nagy Sándorné

Érdekes emberek a 
szegvári Művelődési 

házban
2012 októberében több különleges tudással, 

tehetséggel bíró ember is vendégeskedett ná-
lunk. Büszkék vagyunk a barátságukra:

Simai Mihály József At-
tila díjas költő, aki magát 
vidám alaptermészetűnek 
vallja, mégis kínzó érzé-
kenységgel éli meg a világ 
fájdalmait.

Nálunk október 21-én bemutatott, legújabb 
könyvének címe, „Valaki mindent elszeret” su-
gallja, hogy az öregedés és elmúlás hangulata 
megjelenik a művekben, de hogy milyen ár-
nyaltan, milyen mélységesen, azt csak az tudja 
meg, aki elolvassa ezt a gyűjteményes kötetet.

Visszaemlékezés? Összegzés? Vagy éppen-
séggel sokakat foglalkoztató aktualitás? 

A Költő legszebb verseit emelte ebbe a váloga-
tásba végigvezetve egy emberöltő sorskérdéseit. 
A vidám, falusi gyermekkort, a hársillatú szerel-
meket, családi szépségeket és gondokat, az elmúlt 
70 év társadalmi és történelmi viszontagságait. A 
végkifejlet így nem csak a kötet, hanem az emberi 
élet csúcsa is egyben: az irányító és mozgató erő, 
Isten keresése a lét megfejthetetlen titkaiban.

Krasznai János szob-
rászművész, aki életét a 
zene, az operák világában 
töltötte: Igazi örökifjúnak 
ismertük meg Jánost, vi-
dám, sokat nevető, életörö-

möt sugárzó egyéniség. Csak szépet lát maga 
körül, mert szép lelkű ő maga. 

Segítő tanácsokkal, megnyugtató derűvel 
jön mindig Szegvárra, és visszajár úgy 10 éve.

Éremportréi, melyeket én mini-csodáknak 
nevezek, egy-egy nagyra becsült zenészt, tu-
dóst, művészt formáznak. Alkotójuk keze nyo-
mán a fém ridegsége arany-meleg tekintetté, 
lelket rezdítő emberi mosollyá szelídül. 

Munkáiban azonosul az ábrázolt személlyel, 
legyen az bármely korból való, mert akkor érzi 
jónak az alkotást, ha a bronzfigura visszatük-
rözi az ábrázolt ember személyiségét. 

A szemét nézd! – mondja nekem. De, a szem 
a szobron csak egy lyuk! Egy gödör! Mitől él 
akkor mégis?! Hát ez az! Ez a titok! A mester 
titka! Ha megnézik a kiállítást, mely november 
20-ig látogatható a Művelődési házban, Önök 
is megpróbálhatják megfejteni!

Bede Ádám régész, aki 
fiatalsága és szakértelme 
minden lelkesedésével ku-
tatja a környék kurgánjait:

Egy előadás megtartá-
sára érkezett hozzánk a 

Megyei Múzeumból. Több mint 10 éve járja az 
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Felhívjuk a kedves Olvasók figyelmét, 
hogy a Hitélet-rovatban szereplő írásokért 
a továbbiakban a rovat szerkesztője felel. 
Az Olvasót felkavaró írást azonban nem áll 
módunkban közölni. (A szerkesztők)

Alföld halmait, kiválogatva közülük azokat, 
melyeket mesterségesen építettek. Ezek közül 
is a temetkezési helyként szolgálók érdeklik 
leginkább, igaz, majd mindegyik vélhetően 
ilyen célból készült.  

Ádám járja a határt, fotókon örökíti meg a 
múlt árulkodó dombjait, mielőtt végleg elsöpri 
őket az időjárás és a mezőgazdaság. Elköte-
lezettsége bámulatos, úgy ismeri a környék 
földjeit, halmait, mint a saját tenyerét. Tudja 
nevüket, közeli és távoli történetüket, nyilván-
tartásba veszi azokat, harcol a megóvásukért. 
5 ezer évesek ezek a kurgánok, de félő, hogy 
most 100 év legyalulja őket, ha nem vigyázzuk.

Ő és a hozzá hasonlók nagyon kellenek, 
hogy ne vesszen el ősi kultúránk sok, értékes 
bizonyítéka.

Vesztergám Miklós tá-
rogatós évek óta jár hoz-
zánk. Hangszerének hangja 
lassan hozzátartozik a szeg-
vári községi ünnepekhez. 

A tárogató beépült a ma-
gyarság történelmébe, sorsfordító időszakok 
dalait kísérte, ezért éreztük azt, hogy méltán 
helye van ünnepeinken. Megszólaltatóját, 
Vesztergám Miklóst is megkedveltük, megis-
mertük nemzeti érzelmű elkötelezettségét. 

Idén október 23-án nem csak mint zenész 
szerepelt nálunk. Bemutatta könyvét is, mely 
„Első lépcső a Szentkorona tanhoz”. Elmondá-
sa szerint szükségét érezte leírni egyszerű nyel-
ven, előképzettség és nagy tájékozottság nélkül 
is megérthetően a Szentkorona tant, mely jogi 
nyelvezetével egyszerű ember számára elég-
gé nehéz. A könyv bizonyára jó olvasmány az 
érdeklődőknek, de reméljük, írói működésével 
nem szorul háttérbe Miklós életében a muzsika. 

Nagy Sándorné

Elindul a szegvári népfőiskola 
2012/13-as tanéve!

2012. nov. 28. szerda 18 óra:
Előadók: Dr. Ancsin Gabriella SZTE adjunk-
tus, Dr. Szónoky Miklós SZTE docens
Téma: Erdély más szemmel 

2012. dec. 05. szerda 18 óra:
Előadó: Zentai Ákos
Téma: Néplélektanunk igazsága 

2012. dec. 12. szerda 18 óra:
Előadó: Dr. Gulyás Katalin nyug. szakorvos, 
városi főorvoshelyettes, önkorm. eü. szakre-
ferens
Téma: Egészség az orvos szemével.

Az előadások a szegvári Művelődési ház eme-
leti előadótermében várják a tanulni vágyókat!

Figyelem! A Kurca tv az előadásokat nem 
közvetíti, csak a helyszínen hallhatják! Belé-
pés díjtalan.

Nagy Sándorné

20 éves a szegvári 
mozgáskorlátozottak 

csoportja
Gyönyörűen megterített asztalok, feldí-

szített nagyterem várta a szegvári moz-
gáskorlátozott csoport tagjait az október 
közepén megrendezett ünnepségen.

A csoport vezetője köszöntött minden-
kit, majd röviden – szerényen – elmond-
ta, hogy ebben az évben milyen munkát 
végzett a vezetőség, milyen programokat 
szervezetek a csoport 181 tagjának. Ebben 
az évben is februárban kezdték az éves 
munkát. Minden hónap utolsó keddjén tar-
tanak csoport-összejövetelt a Művelődési 
Házban. Februárban farsangot ünnepeltek, 
fánkot sütöttek. Évente kétszer tartanak 
névnapot, megünneplik a nőnapot és a fér-
finapot. A csoport tagjainak minden héten 
szerdán fogadóórát tartottak a Civil Ház-
ban. Kirándulni főleg gyógyfürdőkben 
voltak a nyári hónapokban, Cserkeszőlőn, 
Kiskunmajsán, Mórahalmon. Köszönet a 
mórahalmi Polgármesternek, hogy min-
den évben fürdőnapot rendeznek, ahol a 
mozgáskorlátozottak térítésmentesen ve-
hetnek részt. Minden évben részt vesznek 
a megyei találkozón, ami az idén Kistele-
ken volt. Ott voltak Szentesen a Gondozási 
Központ által szervezett „A szeretet min-
dent elfogad” fogyatékossági napon. A cso-
portnak az idén egy szobakerékpárt vásá-
roltak, immár 5 darabot tudnak használni. 
Biotron lámpája, rollik masszázsülése van 
még a csoportnak. A Szentesi Gondozási 
Központ jóvoltából Hollandiából szárma-
zó adományként elektromos mopedekhez 
jutottak, ezzel közel 30 tagjukon tudtak se-
gíteni, hogy ki tudjanak jutni otthonukból. 
Két speciális ágy van még használatban 
ebből az adományból. Jó kapcsolatuk van 
a szentesi gyógyászati segédeszköz bolttal, 
mindig segítenek, hogy mi is segíthessünk 
az arra rászorulóknak. 2007 óta személyi 
segítő szolgálat működik, amely munkát 
Katona Kis Józsefné becsülettel végzi. 
Ez nagy segítség tagjaiknak: gyógyszer-
felíratásban, -kiváltásban, csekk-befize-
tésben, bevásárlásban van szükség rá, a 
súlyosan mozgássérült tagjaik körében. 
Állandó támogatójuk az Önkormányzat, 
ők is segítenek aktívabb tagjaikkal a falu 
rendezvényein. A csoport vezetője állandó 
kapcsolatban van a megyei egyesülettel, az 
önkormányzattal, hogy a gyorsan változó 
információkat továbbadja tagjainak. 20 év 
nagy idő, de a csoport mindig összetartott, 

egyre nagyobb létszámmal működik. Ez-
úton köszönte meg a csoport segítő tagjai-
nak munkáját. 

A beszámoló végén virágokkal köszönte 
meg sok mindenkinek a támogatást, segít-
séget. Többek között köszöntötte a legré-
gebbi tagot, Joó Antalnét is. 

A csoport vezetőségének sok kapcsolata 
van Szegváron, de a környező települése-
ken, a megyében is. Többen képviselték is 
ezeket a szervezeteket. A cserkeszőlői cso-
port tagjai szép számmal megtisztelték a 
20 éves évfordulót ünneplő szegváriakat. A 
csoport tagjait köszöntötte a képviselő-tes-
tület és a falu vezetése nevében Gyömbér 
Ferencné jegyző, valamint a Mozgáskorlá-
tozottak Csongrád megyei szervezetének 
elnöke Tóth Margit, aki rövid tájékoztatót 
is tartott a jogszabályi változásokról.

Műsorral is kedveskedtek a résztvevők-
nek a szervezők. Nagy Mihályné Muraközi 
Gyula: Az erő című versét mondta el, Var-
ga Éva és Bacsa Józsefné, a Szép Öregkor 
Nyugdíjas Egyesület vezetője a szeretetről 
szóló verssel köszöntötte a hallgatóságot. 
A Tűzköves színjátszó csoport és a Bazsa 
Mári Népdalkör egy vidám darabbal ne-
vettette meg a közönséget. 

A vidámságot tetézte még egy 
magyarnóta énekes, aki zenekísérettel fer-
geteges hangulatot teremtett. Sokan per-
dültek táncra feledve a lábak, izmok fáj-
dalmát, önfeledten mulattak a zenére.

Az összejövetelt vacsora koronázta. Már 
a gyülekezéskor láttuk az félszárnyú lep-
kével díszített egyenkötényben serénykedő 
tagokat. Süteményt, italt kínáltak, a vacso-
rát szervírozták. Mindenben maximálisan 
kiszolgáltak bennünket, a résztvevőket. 
Látszott a társaságon az összeszokottság. 
Tapasztaljuk ezt községi rendezvényein-
ken is. Mindenütt nagyszámban megje-
lennek és olajozottan végzik az elvállalt 
feladatot. A falunapi fellépők vacsoráz-
tatását, a kulturális rendezvények étellel-
itallal való felszolgálását, a kürtőskalács 
látványsütést.

Mi lehet a titka ennek az összefogásnak? 
A vezetőség és a vezető Arany Lajosné 
Katika jó szervezőkészsége, a tagok akti-
vitása, az, hogy a jó ügy érdekében min-
dent megtesznek, ami erejükből telik. 

Kosztolányi Sándorné 
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MENNYEI BOLDOGSÁG
Ha hosszabb útra vállalkozunk, legyen az 

két-három napos, vagy egy hetes út, s mikor 
visszaérkezünk, megkönnyebbülünk. Az út 
fáradságát kipihenjük és örömmel emlékezünk 
vissza az eltelt időre. De az igazi biztonságunk 
és megnyugvásunk, hogy itthon lehetünk a sa-
ját házunkban. 

Ezt történik, amikor földi életből az ember 
átlép az örökké tartó életbe. Igazi megnyugvás 
az, ha az Isten ad nekünk öröklakást. 

Jézus sokszor tanított az örök életről. Pél-
dabeszédeiben a mennyei boldogságot a földi 
élet legnagyobb értékeihez és legtisztább örö-
meihez hasonlította. A mennyei boldogság ha-
sonlít az esküvői vendégséghez, ahol mindenki 
örül. Olyan, mint a megjutalmazott ember bol-
dogsága. Azt jelenti nekünk, mint amikor vala-
ki nagy kincset talál, amiért érdemes mindent 
odaadni, mert a földi élet valamennyi pompája 
és gazdasága semmi az örök élet boldogságá-
hoz képest. A mennyei boldogságot földi éle-
tünkben elképzelni sem tudjuk. Isten néhány 
kiválasztottjának megadta, hogy előlegként 
megérezhettek, megláthattak belőle valamit. 

János apostol a Jelenések könyvében így ír 
Isten népének boldog közösségéről. „Új eget és 
új földet láttam… láttam, hogy a szent város, 
az új Jeruzsálem leszáll a mennyből, Istentől. 
Díszes volt, mint a vőlegényének fölékesített 
mennyasszony. A trón felől harsány hangot 
hallottam: „Nézd, ez Isten hajléka az emberek 
között! Ő velük fog lakni, azok pedig az ő népe 
lesznek és maga Isten lesz velük. Letöröl sze-
mükről minden könnyet. Halál nem lesz többé, 
sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom. Ami 
eddig volt, elmúlt. „A trónon ülő így szólt újjá-
alkotok mindent.”

A mennyei boldogság lényege a szeretet. 
Örök otthonban mennyei atyánk tesz boldog-
gá. Mi pedig a hazatalálás örömével végleg 
egyesülünk Istennel, aki a végtelen igazság 
és szeretet keresését belénk ültette. Újabb és 
újabb távlatok nyílnak meg előttünk. Új és új 
módon fejezzük ki szeretetünket, mert Isten 
újabb szépségében bontakozik ki. És ennek az 
életnek soha nem lesz vége.

A mennyei boldogság részesedés Isten éle-
tében. Ebbe az országba a jók jutnak, akik 
egészen bűn nélkül vannak, és büntetést sem 
érdemelnek. 

Mindenszentek ünnepén azokra emléke-
zünk, akik a mennyországba eljutottak, a szen-
tekre. Ők elfoglalták végső helyüket, ők megér-
keztek, ők már csak szemlélik Isten szépségét, 
gazdagságát. Nem csak azokra emlékezünk, 
akiket az egyház szentnek nyilvánított, hanem 
mindenkire, akikről az egyház nem tudott, de 
szentül élt és eljutott a mennybe. Lehet hogy 

családtagjaink közül is ott vannak, akik buz-
gók, imádságos lelkűek voltak, rendszeresen 
gyóntak, és áldoztak. Ma üdvözültek közbenjá-
rását is kérjük, ott Isten közvetlen közelségéből 
támogassák kéréseinket. Ők a győztesek, föl-
nézünk rájuk és tanulunk tőlük. Legfőként azt, 
hogy bűnnek ellent mondunk, és hogy Istent 
egyre jobban szerethessük. Szeretnénk mi is 
eljutni a Szentek közösségébe hisz a meghívás 
nekünk is szól. Mindszentek járjatok közben 
értünk.

GONDOSKODNUNK KELL 
HALOTTAINKRÓL!

A katolikus vallás világosan megfogal-
mazott hitigazsága, hogy azoknak az embe-
reknek a lelkei, akik a kegyelem állapotá-
ban hunytak el, de haláluk pillanatában még 
bocsánatos bűnök, vagy a bűneikért járó 
időleges büntetés terhelte őket. Ők haláluk 
után túlvilági tisztuláson mennek keresztül. 
Manapság keveset beszélnek a végső dolgok-
ról az üdvösség propagálása során, a túlvilági 
tisztulás állapotáról szóló határozott igazságot 
hagyják figyelmen kívül. Szívesen beszélnek 
Isten irgalmáról, de igazságosságát elhallgat-
ják. Alig vagy egyáltalán nem esik szó az élők 
és elhunytak egymást kölcsönösen segítő kap-
csolatáról, annak ellenére, hogy az is pontosan 
megfogalmazott dogma, hogy a földön élő hí-

vők segíthetnek a tisztítótűzben lévő lelkeken.
Vannak kanonizált szentek és boldogok, 

akikről az egyház kimondja, hogy a mennyben 
vannak, de olyan szentség hírében álló, hite-
les keresztény életet folytató emberek is, akik 
megélték a „szentek közösségéről” szóló hit-
igazságot a tisztítótűzben lévő lelkekkel való 
kapcsolatukban. Eltöltötte őket az a vigasztaló 
igazság, hogy imával, alamizsnával és bűnbá-
nattal, mindenekelőtt azonban a szentmisével 
és búcsúkkal hatékonyan lehet segíteni a tisztí-
tótűzben lévő lelkeken.

A szentektől és szent életű emberektől még 
tanulhatunk is néhány dolgot, a tisztítótűzben 
lévő lelkeknek kell segíteni, és nem szabad ró-
luk megfeledkeznünk, mert a túlvilági tisztulás 
egyáltalán nem alábecsülendő. 

Joggal írta Louis Lallemant, Loyolai Szent 
Ignác jelentős tanítványa: „Vannak lelkek, akik 
Isten rendelése szerint csak rajtunk keresztül 
kaphatnak segítséget, nélkülünk nem. Ha nem 
tesszük meg nekik ezt a szolgálatot, akkor ezek 
a lelkek elvesznek… Ilyen lehetőségre nem is 
gondolunk, pedig milyen ijesztő. Isten tudja 
csak, hogy kell majd egy napon számot adnunk 
erről!”

Szent Ágoston a nagy püspök és egyháztaní-
tó kijelenti, hogy Isten különböző alkalmakkor 
megengedi, hogy holtak lelkei megjelenjenek 
és üzeneteket adjanak. Prédikációiban írt a sok 
felszínes emberről: „Amikor a halottat a sírhoz 
viszik, a halálra gondolnak… Útban hazafelé 
már el is felejtkeznek arról, akit eltemettek, 
visszatérnek a csalásokhoz, lopásokhoz, ha-
mis eskükhöz, ivászatokhoz és a megszámlál-
hatatlan testi élvezethez, melyek már aközben 
elmúlnak, amikor még élvezik őket. És ami 
még ennél is veszedelmesebb,… azt mondják: 
„Együnk és igyunk, mert holnap mi is megha-
lunk.”

Ágoston tudta, hogy nekünk, keresztények-
nek gondoskodnunk kellene halottainkról, de 
nemcsak a temetésükről és a sírjukról, hanem 
mindenekelőtt a lelkükről, amennyiben még a 
tisztulás helyén van, szükségük van imáinkra 
és a szentmise áldozatra. Az elhunytaknak, 
tehát a tisztítótűzben lévő lelkeknek nem a 
pompás temetési szertartásokkal és sírjaik 
agyondíszítésével lehet és kell segítenünk, ha-
nem imádsággal és az értük bemutatott szent-
misékkel.  Szent édesanyjának, Mónikának a 
halála kapcsán így ír Ágoston „Vallomások” 
című művében: „Amikor életének a végéhez 
közeledett, így szólt: „Testemet ott temessétek 
el, ahol éppen van. Ebből ne csináljatok gondot 
magatoknak. Csak azt az egyet kérem tőletek, 
bárhol legyetek is: emlékezzetek meg rólam az 
Úr asztalánál!...”                      /Zsadányi József/

Ó, halandók, ne járjatok tovább 
a sötétségben, ne hagyjátok utolsó 
percre megtéréseteket, mert el-
veszíthetitek a lelketeket az isteni 
Igazságszolgáltatás átvonulásakor.
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SZENT MIHÁLY FELHÍVÁ-
SA AZ EMBERISÉGHEZ

Halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség Is-
tennek. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek.

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgal-
ma örökkévaló!

A Mindenható Isten békéje legyen veletek, 
minden jóakaratú emberrel.

Legmagasságosabb Isten magjai, Uram 
örökségei, maradjatok szeretett és Szent Atyá-
tok, Jahve szeretetében.

Testvérek, felszabadulásotok napjai köze-
lednek, ne fáradjatok bele Isten dicsőségének 
dicséretébe. A dicséret ereje minden erődöt 
összeomlaszt, és közelebb visz Atyám irgal-
mához. Az éjszaka hamarosan az emberiségre 
ereszkedik, és nagyon kevesen vannak, akik 
készen állnak imával olajozott lámpásaikkal. 
Ó, halandók, ne járjatok tovább a sötétségben, 
ne hagyjátok utolsó percre megtéréseteket, 
mert elveszíthetitek a lelketeket az Isteni Igaz-
ságszolgáltatás átvonulásakor!

Ó, lelkek, akik halálos bűnben vagytok, ha 
csak ismernétek az elkárhozott lelkek fájdal-
mát, biztosítalak benneteket, hogy akkor visz-
szatérnétek Isten szeretetéhez. Ne feledjétek, 
hogy Atyám akarata a ti üdvösségeteket akarja, 
ne legyen lelketek továbbra is süket, maradja-
tok távol a bűntől és a gonoszságtól, és békül-
jetek meg Istennel olyan hamar, ahogyan csak 
tudtok, hogy elnyerhessétek kegyelmét. Test-
vérek, kérjétek védelmünket és közbenjárásun-
kat, mi azért vagyunk itt, hogy minden szük-
ségletetekben és lelki harcotokban szolgáljunk 
és segítsünk benneteket. Atyánk megadta ne-
künk a kegyelmet, hogy veletek együtt lehes-
sünk, hogy megvédjünk benneteket ezekben az 
oly sötét időkben, és hogy az üdvösség útjára 
vezessünk titeket. Ne féljetek a védelmünket 
kérni, mi, a ti testvéreitek vagyunk, hívjatok 
minket, és mi szívesen jövünk a segítségetekre.

Földi testvéreink, Én Mihály, a ti testvéretek, 
Gábriellel, Rafaellel és a többi testvéremmel 
Atyám országából, az őrangyalokkal és az an-
gyalokkal, azt akarjuk, hogy számítsatok ránk, 
mert a mi küldetésünk, hogy megvédjünk ben-
neteket és biztonságban elvigyünk titeket Isten 
dicsőségébe. Testvérek, legyetek készen a fi-
gyelmeztetés eljövetelére, hogy el tudjátok vi-
selni Atyánk jelenlétét, és az után visszatérje-
tek, hogy megtehessétek az Ő Szent Akaratát. 
Minden Isten kegyelmében levő lélek felada-
tokkal lesz megbízva, melyeket a Csoda ideje 
alatt teljesíteniük kell; minden küldetés Atyám 
nyájának egyesítésére irányul itt a Földön. 

Minden halandó megismeri majd lelke álla-
potát, és világosabb képet kap Isten létezéséről, 
a Mennyország, a Tisztítótűz és a Pokol létezé-
séről. Azok a lelkek, akik a sötétségben vándo-
rolnak ebben a világban, vagy lelkileg langyo-
sak, és az örökkévalóságban fognak átmenni, 
felismerik majd, hogy milyen az elkárhozott 
lelkek és a Tisztítótűzben levő lelkek állapota. 

Atyám meg akarja mutatni nekik a túlvilági 
élet létezését, hogy ennek tudatában legyenek, 
és hogy megbánják bűneiket, hogy új férfiakká 
és nőkké váljanak, ha visszatérnek erre a földi 
síkra.

A Nagyfigyelmeztetés ideje alatt, Atyám 
még egy utolsó esélyt ad a megtérésre azok-
nak a lelkeknek, akik a szeretet hiánya miatt, 
gonosz dolgokat követtek el ebben a világban, 
de nem szentelték, vagy adták el lelküket a sö-
tétség hercegének. Megmutatja majd nekik az 
alvilágot, és érezni fogják, ahogyan a tűz az 
elkárhozott lelkeket égeti, és látni fogják ezek 
kínszenvedéseit. Ahhoz, hogy az örökkévaló-
ság részesei lehessenek, Atyám minden általuk 
okozott kárt meg fog mutatni nekik, mely fáj-
dalmas lesz, de szükséges a megtérésükhöz.

Azok a lelkek, akik e világ hercegének szen-
telték magukat, és akik nemet fognak mondani 
Isten irgalmasságának, nem fognak megtérni, 
ők örökre elvesznek a szakadék mélységében. 
Gondoljátok meg testvérek és tartsatok egy-
szerre bűnbánatot, mert az irgalmasság ideje 
hamarosan bekövetkezik. Ne forduljatok el 
Isten szeretetétől, és számítsatok ránk. Mi, 
Atyánk akaratát visszük végbe; az a célunk, 
hogy megvédjünk benneteket, és biztonságban 
elvigyünk benneteket Isten dicsőségébe. Hal-
leluja! Halleluja! Halleluja, mi a testvéreitek 
vagyunk: Mihály, Gábriel és Rafael és a többi 
szellemek, akik szeretettel ragyognak Atyánk 
Akaratára.

HÍREK-ESEMÉNYEK
November 5. Szent Imre 

herceg ünnepe. Székesfe-
hérváron született 1007-ben. 
Szent Gellért volt a nevelője. 
Az életszentség útját járta 
a királyi udvarban. A róla 
szóló legenda így emléke-
zik önmegtagadó életéről: 
„Megelégedve kevés alvás-
sal, éjszakánként, amikor 

már mindenki aludni tért, Istennek zsoltárokat 
énekelve virrasztott.” 1031. szeptember 2-án 
halt meg, 1083. november 5-én Szent László 
király idejében avatták szentté. A magyar if-
júság védőszentje. Forduljunk hozzá, kérjük 
közbenjárását ifjúságunk lelki megújulásáért.

November 13. Magyar szentek és boldogok. 
Azoknak a magyar szentek és boldogoknak 
ünnepe, akiknek liturgikus ünnepét külön nem 
ünnepeljük, az egyházi év folyamán. Előttünk 

jártak a földi élet útján, és 
hősies fokon gyakorolták 
a keresztény erényeket, a 
szentek boldog társaságának 
örvendhetnek.

November 19. Árpád-há-
zi Szent Erzsébet ünnepe. 
Valószínűleg a sárospataki 
várban született 1207-ben. 

Három gyermek édesanyja, férje halála után a 
szegénységet választotta, sok megpróbáltatás 
után, 1231-ben halt meg Marburgban. Halála 
után négy évvel már szentté is avatták. Az ada-
kozó szeretet hősi példáját mutatta, a Karitász 
védőszentjeként is tiszteljük. Az ő emlékét 
idézi fel Erzsébet naphoz közeli vasárnap, a 
kis kenyérke osztása a templomban. Mai vilá-
gunkban is igen sok a szegény, vegyük észre, 
és Szent Erzsébet példájára osszuk meg velük 
mindennapi kenyerünket!

November 21. A Boldogságos Szűz bemuta-
tása a templomban. Máriát három éves korában 
szülei a jeruzsálemi templomban felajánlották 
Istennek. A keleti egyház nagyon korán meg-
emlékezett erről, a nyugati egyházban XI. Ger-
gely pápa, a XIV. század kezdetén megengedte 
ünneplését, majd IV. Sixtus pápa 1472-ben az 
egész egyházra kiterjesztette. Ma a keleti ke-
resztényekkel ünnepeljük ezt az ünnepet.

November 25. Krisztus, a 
mindenség királyának ünne-
pe, az egyházi év utolsó va-
sárnapja. „A Király ünnepe, 
aki szolgálni jött. Aki kiüresí-
tette önmagát, hogy betöltsön 
Isten szeretetével. Aki bar-

langistállóban sírt fel, de hangjába belereme-
gett a világmindenség. Aki testet és lelket gyó-
gyított. Aki lehajolt és megmosta tanítványai 
lábát. Akiben beteljesedett az örök szeretet, 
ott, fenn a kereszten. Aki szeret, annak nem 
kell tartani a találkozástól azzal, akit szeret!”

November 30. Szent András apostol ünnepe. 
Szent Péter apostol testvére, Keresztelő Szent 
János tanítványa volt. Szent János apostollal 
együtt lesznek első tanítványai Jézusnak, és ő 
vezeti Szent Pétert is a tanítványok közé.

Szentmise beírás a 2013-as évre: november 
21 – 22 – én. (szerda, és csütörtök). Délelőtt 
9.00 – 11.00, délután 14.00 16.00 óra között. A 
legnagyobb érték, amit elhunyt szeretteinkért 
tehetünk, a szentmise. Szeretettel kérünk min-
denkit, ez a két napot használja fel a szentmise 
beíratására! Jó alkalom ez egyben az egyház-
községi hozzájárulás rendezésére is!

Advent 1. vasárnapja december 2. Advent a 
várakozás ideje. Várunk Valakire, Jézus szüle-
tésének ünnepére, készülünk valamire, a kará-
csonyra.  Az új egyházi év kezdete is, jó alkalom 
felkészülni lelkileg Jézus születésének ünne-
pére. Adventi lelkigyakorlatunk időpontját, és 
egyéb adventi – karácsonyváró események idő-
pontját a következő számban pontosan közöljük.

Hétvégeken a szentmisék után, kegytárgy-
vásárlásra van lehetőség a templomban. Jó 
alkalom a karácsonyi ajándékozásra is. Éljünk 
ezzel a lehetőséggel, és ajándékozzunk vallá-
sos témájú könyveket, naptárt és egyéb aján-
déktárgyakat karácsonyra.

Rozgonyi Mária
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Hallotta-e?
– hogy 1808-ban a község elöljárói már 

arról panaszkodtak, hogy „a Templomunk 
szűk voltához képest sok a Nép, harmadá-
nál több nem lehet jelen az Isteni szolgá-
laton, a többi kívül vagyon a Templomon 
és némely része el se jön, mivel nagy a 
szorosság, télen pedig a hideg végett, akik 
kívül szorulnak Misét nem hallgatnak, ha-
nem el mennek haza.” Mivel a kegyúr nem 
mozdult, a hívek kezdtek adakozni a temp-
lom bővítésére, amelynek részletes terveit 
már 1801-ben elkészítette Bittheuser Jó-
zsef építőmester.

Végül 1811 és 1817 között a kiskorú 
Károlyi örökösök gyámja, gróf Keglevits 
Ágoston kezdeményezésére megtörtént a 
templom újjáépítése és kibővítése. A nagy-
harangot is újraöntötték a hívek adományá-
ból, és új 8 regiszteres orgonát is építettek. 
A templom mellett pedig harangláb épült. 
A megújult templom belsejében 40 padot 
helyeztek el, amelyek összesen 800 forintba 
kerültek. Ehhez 300 forintot adott a kegyúr, 
500 forintot pedig a hívek adtak össze. 

Az új templomról az 1842. évi Canonica 
visitatio-ban olvashatunk részletes leírást: 
Téglából épült, deszkapadozattal, és zsin-
dellyel van fedve. A toronyban 1822 óta 
óra van, csúcsán pedig keményfából ké-
szült kereszt, Négy harangja van: a 925 
font súlyú nagyharangot 1842-ben szentel-
te fel Szent István király és Szent Georgina 
tiszteletére gróf Nádasdy Ferenc püspök; 
a 294 fontos harangot 1791-ben szentelték 
Szent Antal tiszteletére; a 74 fontos kisha-
rangot Nepomuki Szent János tiszteletére 
szentelték 1810-ben, végül a 47 fontos lé-
lekharangot 1778-ban szentelték fel. 

A templom belső terében a kórus és a 
szószék fából, a keresztelő medence rézből 
készült. A főoltáron 1821 óta Új oltárkép 
van, amely Szűz Mária születését ábrá-
zolja. Az oltáron tabernákulum, felette 
fából készült aranyozott fehér fakereszt. 
A két mellékoltár Szent József és Szent 
Anna tiszteletére van szentelve. A főoltá-
ron hat, a mellékoltárokon 4-4 aranyozott 
gyertyatartó. A lámpás a főoltár előtt nem 
ég folyamatosan, mert az olaj drága. Igaz, 
hogy Forgách Anna grófnő 1753-ban az 
örökmécses olajára is tett egy 500 forintos 
alapítványt, ennek az összegnek azonban 
nyoma veszett. A templom falain csak egy 
kép van, a szentélyben, s ez Mária menny-
bevitelét ábrázolja (ez volt a korábbi oltár-
kép). Ezen kívül a keresztút 14 állomása 
függ a falakon. Gyóntatószék kettő van: az 
egyik a főoltárnál, a másik a sekrestyében.

Ugyancsak a kánoni látogatási jegyző-
könyv szerint a templom bőven fel van 
szerelve az istentisztelethez szükséges 
eszközökkel, ruhákkal. A templomban 
1797 óta, VI. Pius pápa engedélye alapján 
négy ünnepen teljes búcsút nyerhetnek a 
hívek. 

A templomnak jövedelme csak a haran-
gozásból van, évente átlagosan 140 forint 
körül. Ez elegendő a folyó kiadások fede-
zésére. (Dr. Katus L: A Szegvári Római 
Katolikus Plébánia története c. dolgozat-
ból közreadja Kovács Lajos István)

– hogy az 1896-os millenniumi évben 
a tanítói kar tagjai voltak: Sághy Lázár, 
Keviczky Ferenc (az iskola első igazgató-
ja) Hatvani Endre, Muszilné Vizy Erzsé-
bet, Muszil Vilmos, Tóth Imre, Plaveczky 
József, Stáncz József, Zaffer Mária, Bú 
Mátyás

Két év múlva, 1898 júniusában Sághy 
Lázár, Keviczky Ferenc (az iskola első 
igazgatója) Hatvani Endre, Muszilné Vizy 
Erzsébet, Muszil Vilmos, Plaveczky Jó-
zsef, Stáncz József, Starkné Zaffer Mária, 
Bú Mátyás, Gyovai István, Orbán Béla ta-
nított Szegváron.

Ha az öregfalusi temetőt járják, tegyenek 
egy szál virágot a hajdani tanítók sírjára.

Biztosan sokan emlékeznek Hevesy 
István hajdani testnevelő tanárra, a nagy 
horgászra, horgász egyesületi elnökre. Az 
ő édesapját nevezte ki elsőként a vallás és 
közoktatási miniszter (VKM) a szegvári 
iskolához, mint fiatal tanítót 1899. decem-
ber 2-ától.

– hogy a Szegvári Polgári Kör 1883. 
április 28-án alakult. Tagjai többsége az 
értelmiség, kereskedők, hivatalnokok kö-
réből került ki.

„…illedelmes társalgás, s olvasás által a 
társasági élet és műveltség terjesztését cél-
zó, ezen kívül tilalom alá nem eső mulatsá-
gos időtöltés által szórakozást nyújtani…” 
„A kör célja a társadalmi összetartás érzé-
sének fejlesztése, a tagok, társasági élete 
színvonalának és műveltségének emelése, 
a nemzeti érzés fokozása, olvasás, szóra-
koztató és tanulságos előadások rendezése 
és tilalom alá nem eső játékok által.”

„A kör vagyona a szegvári II. tized 16. 
szám alatt lévő székházingatlan, mely a 
kör életének viteléhez szükséges termektől 
elkülönített a külön bejáróval rendelkező 
nyilvános italmérő helyiségből és a szolga 
által használt lakásból áll.”

Kovács Lajos István

Cipősdoboz akció
A Máltai Szeretetszolgálat az előző évekhez 

hasonlóan szeretetdoboz akciót hirdet Erdély-
ben élő, szegény sorsú magyar gyerekeknek 
karácsonyi ajándékozásra.

A cipősdobozba édesség, játék, könyv, isko-
laszer kerüljön. Egy doboz tartalmát többen 
is összeadhatják. A dobozra kerüljön rá, hogy 
hány éves gyerekeknek szánják. Becsomagolni 
nem kell.

A dobozokat az általános iskolában Lukács 
Istvánnénak, Vassné Agócs Ilonának és Gila 
Györgyné pedagógusoknál lehet leadni, vala-
mint R. Nagy Mihálynénál a Hunyadi J. u. 13. 
szám alatt és a Családsegítő Szolgálatnál.

Határidő: november 20.

Köszönettel: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Nyílt nap a Karolina 
Gimnáziumban

A szegedi Karolina Gimnázium a következő 
tanévtől új képzési formát vezet be. 8 évfolya-
mos tehetséggondozó gimnáziumi osztály in-
dul, ahová fiúkat és lányokat egyaránt várnak. 
A 6 és 4 osztályos gimnáziumi képzés szintén 
koedukált lesz. 

Nyílt napokra várják az érdeklődőket novem-
ber 16-án és 23-án. További információ az isko-
la honlapján található: www.karolinaiskola.hu

OLVASÓINK ÍRTÁK:
A tények tények maradnak!

Reagálás egy rosszul sikerült  
polgármesteri válaszra

Tisztelt szegváriak!

A Délvilág-ban olvastam nemrégiben, egy 
város alpolgármesterének írását. Többször is 
elolvastam, mert tetszett a stílusa, amely nagy-
fokú intelligenciáról, komoly tudásról és embe-
ri tiszteletről szólt.

Sajnos hasonlót nem tapasztalok Gémes 
László polgármester úr válaszában, amely úgy 
vélem nem sikerült. Úgy tűnik bűnt követtem 
el, mert 15 évig egyengettem sporttársaimmal 
a Szegvári Sport Klub sportolóinak versenyeit 
és rendezvényeit. Úgy tűnik egy nem törődöm 
képviselő voltam nyolc évig, aki hazudozott és 
eltűrte a sporttelep kosz és mocsok környeze-
tét.

Úgy tűnik az új edzőpályát is Gémes úr építet-
te, – derül ki válaszából, ami meglepő.

Engedjék meg, hogy egy-egy témáról pontok 
szerint reagáljak.
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1. Tény, ami tény! Szegvár önkormányzata 
kialakított, megvalósított immár két tekepá-
lyát. A tekepályának van felépítménye és van 
technikai berendezése. Biztosan Kondacs Misi 
gondolt egyet, fölvett 10 millió hitelt, megvette 
a tekepályát, annak technikai részét. Kibérel-
ték a volt háziipart, jöttek a társadalmi mun-
kások, akik elvégezték az átalakítást, villanyt, 
vizet, központi fűtést szereltek, lelátót építet-
tek – meg vágták a fát, hordták a szalmabálát, 
hogy meg ne fázzon a gyermek tekecsapat!!

Aztán a cég átalakult, Misi elment, – jött 
Gyömbér Feri. Úgy gondolta, hogy 80%-ban 
elbontatja a szociális lakásokat és épít egy te-
keházat – építési engedély és pénzügyi fedezet 
nélkül. Így lett megvalósítva a második teke-
ház.

A tekemesének itt vége, viszont ismét kérde-
zem tisztelettel, ha lehet!?

– Mennyibe került az első tekeház, a máso-
dik tekeház?

– Milyen forrásból valósult meg?
– A képviselő-testület megszavazta-e, hogy 

a szociális lakások helyén tekepálya épüljön? 
Megszavazta-e a forrást??

2. A hazugságról néhány szót! Nem érti a hi-
tellel kapcsolatos részt polgármester úr! Ami-
kor 2008-ban kértem 700-800 ezer forintot a 
bajnokság indulásához, – polgármester úr kér-
dezte tőlem és a jelenlévőktől, hogy vegyünk 
fel hitelt?? (Már mint az önkormányzat.) Így 
aztán keményen visszautasítom a rám fogott 
hazugságot. Visszautasítom azt a vádat, hogy 
engem „nem zavart a kosz és mocsok, ami ott 
volt”. Tény ami tény, 15 évig dolgoztam együtt 
többek közt Gajdáné Marikával és Gajda Misi 
bával. Mindenki, aki az épületbe megfordult 
tanúsíthatja, hogy mindig rend és tisztaság 
volt. Ennek ellenkezőjét állítani csak rangkór-
ságban szenvedő jobboldali képes, aki éveken 
keresztül meg sem látogatta a csapatokat.

Az épületet 2007-ben a Vállalkozók Bizott-
sága által biztosított összegből újította fel az 
akkori KHT – sajnos még nem lett befejezve! 

Csak megjegyzem: a sporttelepet az önkor-
mányzat 1 Ft-ért kapta meg a Puskin Szövetke-
zettől, így önkormányzati tulajdon. Az ingatla-
nok fenntartása a tulajdonos feladata. 

3. Jegyzőkönyv készült arról, hogy miként 
adtam át a Sport Klubot 2009-ben Galambosi 
Mihály részére. Kérdezem, – annak tartalma 
valótlan lehet?? Nos tény, ami tény. Galambosi 
Mihály úr egyáltalán nem meggyőző anyaggal 
rukkolt elő a 2009. és 2010. évi gazdálkodásról. 
Igaz a közgyűlés elfogadta, de a valós számok-
ról nem győződtünk meg. Ha igaz 1-1,5 milliós 
a tartozás, – a 2011. évi gazdasági beszámoló 
még el sem készült. A Sport Klub pedig az 
utóbbi 100 év legmélyebb pontján.

Egy helyesbítés idetartozik: Szabó Tibor el-
nökhelyettes, a számvizsgáló bizottság elnöke 
Ternainé Marozsán Márta. Kis János úr a hor-
gászoknál van, Gémes úr a vadászoknál.

Megjegyzem, hogy a Szegvári Sport Klub 

már törvénytelenül működik, Galambosi úr 
nem legitim vezető. Döntést pedig a közgyűlés 
hozhat saját akarata, vagy az ügyészség javas-
lata szerint.

4. Polgármester úr elkésett az edzőpálya 
építésének ismertetéséről, ugyanis 2009-ben, 
az elnöki szék átadása után a Szegvári Napló-
ban mindent leírtam részletesen. Mindenkinek 
megköszöntem a segítségét és az együttműkö-
dését, amit Gémes úrnak illett volna megtenni, 
mert az önkormányzat gazdagodott a focipá-
lyával. 

A főbb kiadásokat természetesen most tu-
dom ismertetni, akit ez érdekel. Mondjuk pol-
gármester urat.

– kétszeri gyomirtózás (gyomirtó) 20.000 Ft
– Szarvasi fűmag 370.000 Ft
– Szentesi Közút (tereprendezés) 120.000 Ft
– Gyenes KFT bányatető (föld) 1.200.000 Ft
A KHT apróbb kiadásait nem ismerem. 

Megjegyzem ez nem a Sport Klub támogatása 
volt, az önkormányzat saját beruházása, mely 
azóta vízhiány miatt – a vizek falvában – szinte 
tönkrement. 

Válasza végén polgármester úr szerint én va-
gyok mindennek az oka, a foci hanyatlásának, 
a focisták és edzők távozásának. Polgármester 
úr szerint „néhány év múlva – szerintem 10 év 
– tündökölhet a szegvári foci, csak ott Kádár 
úrnak nem osztanak szerepet.”

Köszönöm polgármester úr a „bátorító” sza-
vakat. Szeretném azért valamire felhívni a fi-
gyelmét: az okos vezető mindenkit meghallgat, 
az önzetlen segítséget pedig köszönettel veszi. 
Ön, Gémes úr a FIDESZ-es hatalmával még 
erre is képtelen.

Jelzem polgármester úrnak, hogy a jelen-
legi szegvári hatalomnak semmilyen részese 
nem kívánok lenni. Nem tudok együttműködni 
olyan polgármesterrel, aki nem törvénytiszte-
lő, aki a politikai hatalom és nem a település 
képviselője. Szeretném, ha tanácsnokával és 
elvhű képviselőtársaival levonnák a megfelelő 
következtetést.

Szegvár, 2012. augusztus 29.

Maradok tisztelettel: Kádár György

olvasás – itt cseng a fülembe Agócs, Bárány 
Berezvai, Buda, Csécsi... Előző találkozónk 
óta sokan nyugdíjba mentek, unokáznak! Elő-
kerültek a csínytevések, kedves emlékek. Van 
olyan osztálytársunk, akit 50 éve nem láttunk: 
Hevesi Nóra, de most sem tudott eljönni. Elő-
ször jött el Hegyi Irénke. 

Az alsó tagozatot többen az Újfalusi Isko-
lában kezdtük, volt aki a „Külső” iskolában. 
1954-ben kezdtük az első osztályt, Ternai Ilona 
volt a tanító nénink! Ő egyszerre volt nekünk: 
Tanító, oktató, szeretetet adó, anyáskodó! Az 
I-IV. osztály tanárai: Ternai Ilona, Galler Józsa, 
Gombos Anna, Lévai Mária! V. osztály vegyes 
volt, osztályfőnökünk Ördög Klára, VI. fél-
évben Mészáros Józsefné (Boros Mária), már 
csak lányok. Utána végig Ördög Klára. Igaz-
gató: Gombos Ferenc 5 évig, utána Pusztai Já-
nos! Tanáraink: Felső tagozatban: Ördög Klá-
ra, Jaksa Katalin, Boros Éva, Sípos Hajnalka, 
Kerekes Éva, Hegyi Erzsébet, Regőczi Anna, 
Nagy László, Hevesi István, Jaksa János, Biha-
ri József és elnézést, de 50 év után van akinek 
nem jut a neve az eszembe! 

Beszámoló után a Castellum Étteremben 
ebédeltünk, beszélgettünk! Mottóul venném: 
Jövőre veletek ugyan itt! 

Köszönettel:  
Járai Andrásné Szabó Erzsébet

Tisztelt Szerkesztőség!
50 éve, 1962-ben búcsúztunk el az iskolánk-

tól! 2012. október 13-án gyülekeztünk a volt 
iskolánkban, többen vidékről. (Budapest, Sze-
ged, Hódmezővásárhely, Szentes)

Lányok és fiúk – találgatások vajon ki is 
vagy? Az idő elszállt felettünk, de örültünk a 
találkozásnak! 

Megérkezett Ördög Klára tanárnő, ő volt a 
lányok osztályfőnöke és Jaksa Katalin tanárnő! 
Sajnos a fiúk osztályfőnökét, Kovács Józsefet 
nem sikerült elérni. 

Először is emlékeztünk elhunyt tanárainkra, 
osztálytársainkra! Osztályfőnöki óra, névsor-

Búcsú Bovatsek 
dédmamától

Szívét háromszor lándzsa döfte át.
Először amikor elveszítette elsőszülött leányát
Mire gondol a gyermekét gyászoló anya?
Miért nem inkább őt fektette a mindenható a 

ravatalra,
Miért ítélte őt ilyen nagy áldozatra,
Miért is nem hal bele az óriási fájdalomba.

Nem olyan rég ötvenhat éves párkapcsolat ért 
tragikus véget,

Olyan volt az mintha kitépnél egy dobogó élő szívet.
Ők még úgy esküdtek, Örök hűséget,
Sírig tartó Örök szövetséget.

Most elnémult szíve hallgat, csendben,
Jéghideg rideg testében.
Most itt állunk csendben, némán lehajtjuk fejünket,
A tehetetlenség mardossa lelkünket,
És összefonjuk imára áldó kezeinket.

Eddig kísértük Őt a rögös úton,
Ezután Ő kíséri tovább Tatát, Erzsit és Brúnót 

végtelen utakon.

De ki aggódik értünk ezután,
Ki teszi a mindennapi ebédet elénk ezután,
És ezután ki fogja össze a Nagy családot,
És ezután ki süt majd nekem finom mákos kalácsot,
Ki?
Ki?

Matyi
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EU Élelmiszersegély 
Szegváron

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) – az EU Élelmiszersegély 
program keretében – élelmiszersegélyt 
biztosít Magyarország legrászorulóbb sze-
mélyei számára. A Katolikus KARITÁSZ, 
mint a Katolikus Egyház segélyszervezete 
vesz részt ennek lebonyolításában a helyi 
önkormányzat támogatásával. 

Az EU Élelmiszersegély program kere-
tében adományként átadott élelmiszer az 
MVH közreműködésével és utasításai sze-
rint, a Katolikus KARITÁSZ útján jut el a 
magyarországi rászorulókhoz. 

A rászoruló család, -egyén alatt azok 
értendők, akik szociális (életkörülményei, 
életmódja, egészségi állapota) és pénzügyi 
rászorultság alapján besorolhatók a létmi-
nimum közelében élők vagy kisnyugdíja-
sok kategóriába. 

Községünkben október 27-én és 29-én 
délután került sor 7092 kg élelmiszerse-
gély kiosztására, amely lisztet, tejitalt, cér-
nametéltet és édesítőszert foglalt magába. 
Ebből az adományból 212 család, összesen 
675 fő részesült.

Reméljük sikerült könnyíteni a családok 
terhein, örömet szerezni mindenkinek. Há-
lásan köszönjük a segítséget a szállításban 
Ternai Jánosnak és feleségének Irénkének. 
Köszönjük a KHT dolgozóinak és minden 
közreműködőnek a rakodásnál nyújtott se-
gítséget. Köszönöm minden munkatársam 
önzetlenségét, segítő szeretetét.

Szabó Judit

Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 
15 év alatt egy kis csodát teremtett, van 
neki panziója, sípályája és főleg sok-sok 
vendége. Egy nap felhívott szomorúan, 
hogy nagyra nőtt fia összepakolt és elment 
Amerikába. Leültünk beszélgetni, és én 
megkérdeztem őszintén: Mit gondolsz, 
ezt, amit itt 15 év alatt megálmodtál, fel-
építettél, más országban el tudtad volna 
érni? Saját szájával mondta ki, hogy nem. 
Hát akkor miért kell nap mint nap azt mon-
dani, hogy itt Erdélyben nem lehet ered-
ményesen dolgozni, meg nem is érdemes, 
mert úgyis minden hiába. Ha a gyerekeid 
nap mint nap csak azt hallják, hogy nehéz, 
hogy nem éri meg, akkor miért ne menné-
nek el a mi „rossz” világunkból??

Barátom némán hallgatott, láttam, hogy 
érti azt, amiről beszélünk. Végül is ő űzte 
el a problémák folyamatos felemlegeté-
sével magától, szépen fejlődő vállalkozá-
sától a gyermekét. Így igaz, de gond egy 
szál sincs – mondtam neki – most neked 
kell vissza is édesgetned a fiadat! Ha felhí-
vod, ha írsz neki, mindig mondd el, hogy 
mennyi vendég volt, hogy ma hányan lo-
vagoltak, és hogy mennyi állatot tudtál 
értékesíteni a saját tehéncsordádból. Nem 
kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hen-
cegni, csak az igazat mondd ki, de azt új-
ból és újból örömmel mondd el, mert a te 
örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje 
van!! Használt a gyógymód, a fiatalember 
mint szakács hazajött és vezeti apja kony-
háját. Igen, folyamatos félrevert harangok 
mellett nem lehet családot alapítani, mun-
kát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene 
hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, 
siránkozást és merjük kimondani a gyere-
keink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, 
ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem 
volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mond-
juk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, 
információ, luxuscikk soha nem volt még 
a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar 
ember sorsa?

Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban való-
ban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fo-
gyókúráznunk. Ennyi kövér ember, meg-
műveletlen föld, leszüreteletlen almafa, 
megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt 
a Kárpát-medencében! Miért sírunk? Mi-
ért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat 
falvainkból, városainkból??

A félelem, a szorongás, ha csak irreális, 
még akkor is mindenképp kifejti a maga 
pusztító hatását. Hogy mennyire így van, 
elmondok egy kísérletet: A tudósok vettek 

száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti 
terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan 
terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, 
hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit 
fog eredményezni az egereknél. Éppen 
ezért az egyik megfigyelés alatt álló te-
rembe beraktak egy ketrecbe zárt macs-
kát. Így bezárva a macska nem bánthatta 
az egereket, de a szaga érződött, közben 
nyávogott, morgott félelmetesen, és a kis 
parányi állatokra ez az irreális félelem is 
hatással volt. Abban a teremben, ahol nem 
volt cica, az élet szépen ment a maga med-
rében, sok-sok kis egérke született, a párok 
gondoskodtak a parányi utódokról, vígan 
fejlődött az egérpopuláció. 

A másik teremben, ahol a cica a ket-
recben biztosította a stresszt, a félelmet, 
hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott 
bántani, az egerek nem hoztak kellő meny-
nyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett 
utódokat is megették, és azok a kis egerek, 
amelyek életben maradtak, sokkal gyen-
gébben fejlődtek, betegesebbek voltak, 
sőt mindenféle deviancia gyakrabban elő-
fordult náluk, pl. több volt itt a saját neme 
iránt vonzódó egyed. Igen, a félelem, a 
szorongás, még az irreális, alaptalan féle-
lem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát!! 
Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi 
be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, 
félelem!! A Gonosz mindig, de mindig a 
szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten 
által szeretettel teremtett világot. Jézus 
Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biz-
tat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne 
féljünk, hanem bízzunk benne!!

Végezetül szeretnék elmondani egy jó 
hírt! Erdélyben a tavaly télen a hideg miatt 
egy héttel meghosszabbították a téli vaká-
ciót, és mi szépen csendben pihentünk a 
nagy hó alatt. Érdekes, a kollégáim család-
jaiban toronymagasan a szeptemberi hó-
napban született a legtöbb kisbaba. Igen, 
a csend, a nyugalom, a béke meghozta a 
maga gyümölcsét. Szerintem ebben a mai 
gazdasági, társadalmi hullámverésben is, 
ha magunkban, környezetünkben békés 
nyugalmat tudnánk teremteni, akkor Isten 
áldása kiáradna ránk és megmaradnánk. 
Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, 
akkor a félelem, a szorongás, a legtöbbször 
felesleges pánik, alaptalan stressz össze-
morzsolja a szívünket is, de a népünket is.”

(Idézet Böjte Csaba atya leveléből – For-
rás: www.hirporta.hu)

Megmaradunk!?
„Én is olvasom az okos, precíz kimuta-

tásokat, hogy az elmúlt években itt is – ott 
is mennyivel fogyott a mi drága népünk, 
és hogy a statisztikák fényében mire szá-
míthatunk. Természetesen én is ki tudom 
számolni, hogy ha havonta leesik 10 cse-
rép a házamról, akkor mikor fog elfogyni 
az összes cserép és rám roskadni a ház. Az 
is logikus, és ki is lehet számolni, hogy 
ha jön nekem ezer méterről az autó ötve-
nessel, akkor hány másodperc múlva fog 
elütni.

Csak az nem logikus, hogy miért nem 
ugrok félre, miért nem igazítom meg a cse-
repeket az otthonomon, miért várjuk né-
mán, passzívan a sorsunk beteljesedését?...
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Író-olvasó találkozó
„Mióta már, hogy létezem …?
S meddig még…?!
 Mindegy! Élvezem!”

Írja bemutatott kötetének címadó ver-
sében az író, költő Simai Mihály Szeg-
vár szépen felújított Művelődési Házá-
ban. Az egyik csodálatos nagyteremben 
ülnek az asztal mögött a ház művelő-
désszervezőjével, Nagy Sándornéval 
és beszélgetnek. Fölöttük a falon Szűcs 
Árpád festő, az egy éve örökre távozott 
jó barát képe látható, aki életének végét 
itt a világ közepén töltötte. Otthonra lelt 
Szegváron, viszonya meghatóan sze-
retetteljes volt. Az elmúlt években 30 
körüli előadóművész, tudós, neves sze-
mélyiség került Szegvárra. „Így a barát” 
is, már nem először. „Festőnk” 2007-ben 
elsőként kapott Szegvár Kultúrájáért ki-
tüntetést, majd 2010-ben Szegvár Dísz-
polgára címet. 

De a „barát” itt ül még hallgatósága 
előtt, élvezi az életet, megérte a „két he-
test”, köszöntjük innen és most. Ő még be-
szélgethet, hallgatja több szegvári előadó-
tól is több versét, és mi is hallgatjuk. Még 
én is itt ülhetek, aki a tanárral, az íróval, 
a költővel a Szegedi Pedagógia Főiskolán 
együtt hallgatta Vajtai Istvánt, a magyar 
tanárt, az osztályt- ill. évfolyamát vezetőt. 
„Ősz haja fehérlik… (Adyt montráz, Vö-
rösmartyt citál) – a régi táltos évfolyamra 
vár.”

Én is vallom költőnkkel: „és a pozitív 
életszemlélet is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
ne betegedjünk meg” „Ballada a költészet-
ről” című versében is így írja: „A semmi-
ágyba nemzett Mindenség-virág – ez a 
költészet… Az emberi lélek teljességéhez 
éppúgy hozzátartozik a költészet, mint a 
szerelem vagy a barátság.”

„Hol vagytok drága első Szponzorok,
már én is hol vagyok, hol nem vagyok
a 116-osra leszállt a homály…”
Írja számomra is nagyon kedvenc ver-

sében, a Táltos évfolyam tagjaként. Mert 
ezek mi voltunk, és vagyunk még többen, 
mint akik már közülünk is örökre elmen-
tek.

Mi, akik 1956 júniusában államvizs-
gáztunk, már Aranydiplomások vagyunk, 
megértünk még 56 évet! Már ez alatt szer-

veztünk több Évfolyam Találkozót, talán 
következik a 10.

A költőnk, a TÜTÜ – Találkozó Ügyek 
Tanácsa Ügyintézőbizottsága – segít a 
szervezésben, mert ez így szép, így van 
jól. Lehet, ezzel már megvárjuk a Tavaszt, 
a jobb időt. Reméljük, hogy megérjük. Így 
legyen!

„Valaki mindent elszeret / csak a lázon-
gó ihletet / engedi még a verseket, / hogy 
elmondhassam: / emberek, / vigyázzatok, 
már nincs idő, valaki mindent elszeret, / 
ami szerethető/”

De még várjuk életed reményét is Simai 
Miska! Én már lassan a „végefelé járok” – 
a Szegvári Napló eddig közölte is – aho-
gyan két éve „született” versemet is: 77 
(Születésnapomra) címmel.

„Az élet megy tovább,
addig míg meg nem áll!
Szeretném, ha szeretnének,
addig, amíg én is élek.
….
Ünnepeljünk és örüljünk,
Mivel Mi még ITT lehetünk!”

Dr. Magyar Jánosné Berényi Inci
A Táltos Évfolyamból

Diákvilág
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap. Az októberi ese-

ményekről szeretnék beszámolni Önök-
nek.

Október 6-án megemlékeztünk az aradi 
vértanúkról. A 7. osztályos tanulók nagyon 
szép műsort adtak elő. Felkészítő nevelő: 
Gila Györgyné és Pólyáné Téli Éva.

Köszönet érte!
Október 19-én és 23-án a megemlékez-

tünk az 1956-os forradalomról és szabad-
ságharcról. A 8. osztályos tanulók ünnepi 
műsort adtak. A felkészítésben Jeneiné 
Lucz Mária, Rozgonyi Zoltán, Papné Mé-
száros Réka, Rozgonyiné Szabó Mária, 
pedagógusok segítettek, zongorán kísért 
Mészárosné Surányi Olga ének szakos 
tanárnő. Nagyon színvonalas előadást hal-
lottunk és láttunk a gyerekektől.

Köszönet érte!
Hulladékgyűjtésre is sor került a Köz-

ponti Iskolában. Több tonna papírt és vasat 
hoztak a gyerekek.

Az Idősek Otthonában köszöntöttük a 
néniket, bácsikat az Idősek Világnapja al-
kalmából. Az 1.a osztályos unokaosztály 
verses, zenés összeállítással kedveskedett. 
A gyerekeket Lukács Istvánné készítette 
fel. 

Köszönet érte!
Október 18-án került sor a Horváth 

Mihály Gimnázium Emlékversenyének 
eredményhirdetésére. A magyar nyelv és 
irodalom, szövegértés versenyen 8. évfo-
lyamosok között a következő eredmények 
születtek:

1. helyezett: Tóth Edit 8.b
2. helyezett: Szabó Diána 8.b
A környékbeli általános iskolákból 15 

nyolcadikos tanuló vett részt a versenyen. 
Felkészítő nevelő: Papné Mészáros Réka

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Francia versmondó kategóriában az 

idén a 4.b osztályos Orosz Dalma és az 
5.a osztályos Szabó Boróka indult. Az ő 
korosztályukban nem volt induló, így a 6. 
osztályosokkal mérték össze tudásukat. 
Egy szabadon választott verssel kellett 
készülni. Két szentesi iskolából volt még 
rajtuk kívül versenyző, mivel másutt nem 
tanulnak francia nyelvet. A munkaközös-
ség vezető megdicsérte a kiejtésüket, bá-
torságukat. Orosz Dalma 6. helyen, Szabó 
Boróka a 7. helyen végzett, kevés ponttal 
elmaradva a nagyobbaktól. Felkészítő ne-
velő: Vassné Lucz Klára.

Gratulálunk!

Mit kínálunk novemberben?
– 7-én 14 órától mesemondó verseny az 

alsósoknak az Új Iskolában
– 8-án 17 órakor a család és az isko-

la kapcsolatáról tart előadást Binderné 
Berkecz Mária családterapeuta a Központi 
Iskola 8. sz. tantermében

– 13-14-15-én nyílt tanítási napok 2-8. 
osztályig (az elsősök májusban tartják az 
Olvasás születésnapján)

– 14-én 14 órakor területi mesemondó 
verseny a Művelődési Házban

– 16-án nevelési értekezlet, 1-3 óra lesz 
megtartva

– 22-én 17 órakor növendék hangver-
seny az Új Iskolában

Szeretettel várjuk az érdeklődő szülő-
ket!

Lukács Istvánné
tanítónő
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„G”-átfutó verseny
Ismét több százan érkeztek az ország minden 

tájáról a futók a Csongrád-Szentes között ren-
dezett gátfutó versenyre. A hagyományoknak 
megfelelően ebben az évben is részt vettek a 
Forray Máté Általános Iskola és AMI tanulói, s 
valamennyien nagyon szépen teljesítették a 7,2 
km-es távot. 

Eredmények: 
Fiúk: 
I. Kcs. – 14. Földi Arnold, 15. Fejős Gábor, 

20 Barta Máté, 24. Vígh Gergely, 27. Pécsi 
Norbert, 28. Mihály Péter, 30. Martalics Erik

II. Kcs. – 18. Bihari Bence, 21. Vígh Márk, 
29. Valkai Zsolt, 31. Kéri Gábor, 34. Kanalas 
Róbert

III. Kcs. – 3. Fejős Máté
Lányok: 
I. Kcs.– 4. Vígh Ildikó, 9. Szabó Fanni
II. Kcs. – 5. Mihály Tímea, 6. Rohály Alexa, 

10. Csapi Emese, 11. Valkai Vivien, 16. Kovács 
Ágnes

Gratulálunk mindenkinek, aki teljesítette a 
távot. Legközelebbi megmérettetés a szentesi 
Kiss Bálint Református Általános Iskola ren-
dezésében tartandó Reformáció futóverseny 
lesz, melyen remélhetőleg sikeresen szerepel-
nek gyerekeink.

Pólyáné Téli Éva

Halott Barátunkra emlékeztünk

Őszi hangulatban


