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Búcsúzó nyolcadikosok
8/a. 

Osztályfőnök: Jeneiné Lucz Mária

Barna Kata, Bihari Bence, Bihari Tamás, Bu-
gyi Eszter, Duka Anett, Fegyveres Petra, Fü-
löp Henriett, Horváth Alexandra, Janó Dorina, 
Kanalas Ádám, Kanalas Róbert, Kovács Ág-
nes, Polereczki Napsugár, Rohály Alexa, Silbe 
Dániel, Sipos Alexandra, Somodi Réka, Szűcs 
Máté, Ternai Áron, Vigh János Márk

8/b.
Osztályfőnök: Rozgonyi Zoltán

Abonyi Róbert, Ajtai Vivien, Benkő Árpád, 
Bihari Rebeka, Fuvó Flórián, Kispeti Detre, 
Kozma Ágnes, Laczkó Csaba, Lakos János, 
Németh Richárd, Pindzsulya Norbert, Szabó 
Diána, Szanyi Ádám, Szanyi Attila, Tóth Edit, 
Totyik Norbert, Tulipánt Hajnalka, Valkai Vi-
vien, Vörös Andrea, Zoó Klaudia

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

MOZGI

Megváltozott munkaképességűeknek:
új esély munkát találni!
A képzés ideje alatti anyagi támogatás! 
(képzési támogatás és úti ktg. térítés)

Akiket keresünk:
- érettségivel, vagy magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező,
- 18 év feletti, aktívkorú álláskereső 

vagy inaktív személyek,
- Csongrád megyében élő, megváltozott 

munkaképességű

MUNKALEHETŐSÉGET KERES?
MINŐSÉGIBB ÉLETRE, JÓ CSAPATRA, 
TÁMOGATÓ SZAKEMBEREKRE VÁGYIK? 

KATTANJ RÁNK!

Elérhetőség: 
Honlap: www.mozgi.eu
Facebook: www.facebook.com/
mozgiprojekt
E-mail: info.mozgi@gmail.com
Tel.: 06-70-935-4847

Jelentkezés:
2013.06.01  - 2013.08.31 között a meg-
adott elérhetőségeken.

A fotókat Purgel Zoltán készítette
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet a ro-
konoknak, ismerősöknek, szomszédok-
nak, hogy drága szerettünk

Béres István
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.

A gyászoló család

Szegvár a sajtóban
Gázvezetéket vágott át a munkagép / hv. – 

Szentesi Élet. – 2013. május 3., 8. o. Csatorná-
zási munkálatok közben történt a baleset

Szegváriak a Felvidéken: hírek. – Délvilág. 
– 2013. május 7., 6. o.  Felvidéki utazást 
nyert a szegvári általános iskola hetedik osztá-
lyosoknak

Verés az iskolai könyvtárban / hv. – Szen-
tesi Élet. – 2013. május 10., 8.o. A rendőrségi 
hírekben többek közt egy szegvári esetről szá-
molnak be, ahol egy idős embertől lopták el a 
pénzt.

Halálra gázolt két embert a vonat. – Délvi-
lág. – 2013. május 13., 4. o. Az egyik áldozat 
Szegvár határában esett lováról a sínekre

Rutinos lovas volt a szerencsétlenül járt 
szentesi férfi. – Délvilág. – 2013. május 14., 6. 
o. Gyakran lovagol a vonat elé esett férfi

Lováról a vonat alá esett / hv. – Szentesi Élet. 
– 2013. május 17., 8. o.  Szegvár határá-
ban egy szentesi férfit gázolt halálra a vonat

Jól halad az 1,8 milliárdos szegvári beru-
házás. – Délvilág. – 2013. május 21., 6. o. A 
szennyvíz beruházásról nyilatkozik Gémes 
László polgármester

KEDVEZMÉNYES  
SZÁMÍTÓGÉPES  

TANFOLYAMOKAT
indít a Tűzköves Alapítvány  

a Művelődési házban!

10-20 órás kiscsoportos képzések meglévő 
tudás kiegészítésére 

a következő területeken:

• Internet használat – böngészők, Skype, 
E-mail...

• Word használat – szöveges dokumentu-
mok, egyszerűbb plakátok megszerkesztése, 

formázása...

• Fotókezelés, archiválás – családi és egyéb 
fotók megőrzésének módjai, nyomtatás, 

szkennelés, Cd-, Dvd-írás...

• Legújabb informatikai lehetőségek – 
felhő alapú dokumentum tárolás,  

okostelefon és számítógép szinkronizálás...

A képzések 4 fős csoportokban indulnak, 
eszközöket szükség szerint biztosítunk.

Részletes tájékoztatás, jelentkezés  
a Művelődési házban 

Nagy Sándornénál 14-20 óráig.
(Tel: +36/20-5687-920,  

E-mail: nagy.edit@gmail.hu)

Családi események
2013. május

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Blaskovics Sándornak és 
Karikó-Tóth Helgának (Ady Endre u. 26.) JÁZ-
MIN CSENGE, Boroznaki Ferencnek és Seres 
Juliannának (Kontra u. 85.) ZALÁN ÁKOS

Házasságkötés: nem volt.

Halálesetek: Simon Józsefné Gémes Rozá-
lia Szegvár, Állomás u. 15. (87 éves), Béres Ist-
ván Ferenc Szegvár, Damjanich u. 5. (78 éves), 
Bónus István Szegvár, József A. u. 2. (70 éves), 
Apró György Szegvár, Rákóczi u. 66. (41 éves)

Civil Nap  
Szegváron!
2013. június 29-én

Helyszín: Civil Ház
Program: Éjszakai akadályverseny

Nevezés: A helyszínen 19 órától
Indulás: 20.30 órakor
5-10 fős csapatokkal

Értékes díjak, 
humoros, sportos feladatok

MÚLTUNK NYOMÁBAN
Kézművestábor!

9-13 éves gyermekek részére

Időpontja:
2013. július 1-től – 2013. július 5-ig

minden nap 8-16 óráig

Programok: Agyagozás, 
régészkedés, szövés, fonás, vályog-

vetés, kalácssütés, sátorozás,  
kerékpártúra, akadályverseny

Tábor díja: 6000 Ft (napi 3 étkezés)

Jelentkezni lehet:  
Határné Bottyán Erikánál Tel.: 

06/30-847-5370 és Rehákné Vígh 
Máriánál Tel.: 06/30-435-3086

Jelentkezési határidő:  
2013. június 20.

Köszönjük az adományt!
Nemcsak mondják, de saját bőrünkön is 

tapasztaljuk, hogy válság van. Jobban be 
kell osztanunk kevéske fizetésünket. En-
nek ellenére vannak a faluban olyan ÖN-
ZETLEN VÁLLALKOZÓK, akik szinte 
minden évben támogatják a Forray Máté 
Általános Iskolát.

Köszönettel tartozunk Kukovecz Márta 
és Ménesi Imre vállalkozóknak , hogy hoz-
zájárultak az iskola előtti virágosításhoz, 
füvesítéshez.

Az ültetést a diákok lelkesen végezték, 
azóta is ők ápolják a növényeket.

Köszönettel: 
az iskola diáksága és dolgozói

PB-GÁZ ingyenes  
házhoz szállítás!
szerda 8-17-ig, a hét többi  

hétköznapján 7-8-ig és 17-18-ig
Targoncagáz is  

rendelhető!
PB-Gáz a napi  

legkedvezőbb áron
mindig a  

piros autóról.

Telefon:  
06-20/252-61-42
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Tárgy: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. 
§-a alapján a partnerségi egyeztetés szabályai-
nak kialakítása

A településrendezési eszközök készítésével, 
módosításával – ezen belül az egyeztetési el-
járás menetével – 2013. január 01-től új jogsza-
bály, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet fog-
lalkozik.

Az említett rendelet szerint a települési ön-
kormányzatnak határozatot kell alkotnia arról, 
hogy a település lakosságával, a településen 
működő társadalmi szervezetekkel, érdek-
képviseletekkel hogyan tartja a kapcsolatot, 
a véleményükről hogyan szerez tudomást, ill. 
hogyan tesz eleget tájékoztatási kötelezettségé-
nek. Erről a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29. §-a szerint kell határozni.

Határozati javaslat

a településfejlesztési és településrendezési 
eszközök készítése, módosítása során alkal-
mazandó partnerségi egyeztetés szabályai-
ról:

A településrendezési eszközök készítéséről, mó-
dosításáról az arról szóló határozatot követően:

• A tervezési folyamat megindításáról, a ter-
vezési területet érintő várható változásokról, 
hatásokról szóló tájékoztatót kell közzétenni:

1. a testületi döntést követő első lapszámban 
az Önkormányzati Tájékoztatóban,

2. a testületi döntést követő műsorváltáskor 
a Kurca Tv-ben,

3. a testületi döntést követő 5 munkanapon 
belül az Önkormányzat honlapján.

Az érdekeltek az államigazgatási szervekkel 
azonos időtartamban adhatnak be előzetes írá-
sos véleményt az Önkormányzat számára. A 
véleményalkotás időtartamát, a beadás helyét 
is tartalmaznia kell a tájékoztatónak.

• Az államigazgatási egyeztetésre alkalmas 
tervek elkészültéről az előző három pontban 
meghatározottak szerint kell tájékoztatást 
adni, megjelölve, hogy a tervek hol és mikor 
tekinthetők meg. A weboldalra az egyeztetésre 
alkalmas terveket is fel kell tölteni mindenki 
számára hozzáférhető pdf formátumban.

Az elkészült terveket az érdekeltek írásban 
véleményezhetik, melynek határidejét és le-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK

adási helyét is tartalmazza a tájékoztató (ál-
lamigazgatási szervekkel azonos időtartam).

• Az előzetes észrevételek valamint az elké-
szült tervekről érkező vélemények elfogadásá-
ról vagy elutasításáról a polgármester, a jegyző 
és a tervező együttesen dönt. A döntésről jegy-
zőkönyvet kell készíteni.

• A beérkezett véleményeket, a döntésekről 
szóló jegyzőkönyvet az államigazgatási szer-
vek véleményével együtt kell megőrizni papír 
alapon és elektronikus formában egyaránt. A 
végleges jóváhagyásra szánt dokumentációnak 
ezeket a véleményeket is tartalmaznia kell do-
kumentált formában.

• Az elkészült és elfogadott településfejlesz-
tési és településrendezési eszközökről az 1-3. 
pontok szerint kell tájékoztatást adni. A webol-
dalra a jóváhagyott dokumentumokat is fel kell 
tölteni pdf formátumban.

Felelős: a polgármester

Tárgy: Szegvár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének a település szerkezeti 
tervéről szóló 172/2010. (XI. 15.) KT határo-
zatának és a település helyi építési előírásairól 
szóló 13/2010. (XI. 15.) önkormányzati rende-
letének módosítása

A Művelődési Ház környezetében pályázati 
és funkcióváltás miatt szükséges a település-
központi jellegű különleges terület kibővítése a 
Szentesi utca mentén a kisvárosias területek ro-
vására. Ebben a tömbben átgondolandó még az 
Iskola telkének kibővítése is. Ezek a módosítá-
sok csak a településszerkezeti terv és a HÉSZ 
módosításával valósíthatók meg. A módosítást 
legalább gyűjtőutak által határolt területre, ún. 
településszerkezeti egységre lehet elkészíteni.

Másik feladat a MÁV ellenállása miatt a Ki-
nizsi utca folytatásában a 4451 sz. út (Szentesi 
út) és az 515/8 hrsz-ú vasútvonal közötti keres-
kedelmi szolgáltató terület beépítési paraméte-
reinek átgondolása. Ez az előbb említett önkor-
mányzati rendelet módosítását igényli.

Határozati javaslat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testülete úgy dönt, hogy módosíttatja a 
településrendezési tervét az alábbi település-
szerkezeti egységekre:

1. Szentesi út – Régiposta utca – Hunyadi Já-
nos utca – Kontra utca által határolt terület. A 
módosítás célja a különleges terület kiterjesz-
tése és módosítása településközponti vegyes 
területre.

2. A Szentesi úton levő vasúti átjárótól Szen-
tes irányába az 515/8 hrsz-ú vasútvonal és a 
Szentesi út által határolt terület. A módosítás 
célja a kereskedelmi szolgáltató terület beépít-
hetőségének növelése.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a településrendezési terv módosításá-
nak előkészítésével és végrehajtásával. Fel-
hatalmazza ennek érdekében Torma Gyöngyi 
tervezővel a szükséges szerződés megkötésére.

2013. június 17. és augusztus 31. között illet-
ve felfüggesztésig!

Vállalkozások, természetes személyek, ős-
termelők, egyházak, non-profit szervezetek, 
önkormányzatok részére:

Eszközbeszerzésre, infrastruktúrafejlesz-
tésre, turizmus fejlesztésére, helyi termék 
előállító üzemek és értékesítő helyek kialakí-
tására, fejlesztésére, rendezvények megvaló-
sítására.

Támogatási összeg: 200.000 Ft – 40.000.000 
Ft között (konstrukciótól függően)

Támogatási intenzitás: 60-100% között

A pályázat kétfordulós:
I. forduló: projekt adatlap benyújtása az Al-

só-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület Helyi 

Bíráló Bizottságához (HBB) 2013. május 30-
tól.

II. forduló: a korábban benyújtott projekt 
adatlapot támogató HBB nyilatkozat birtoká-
ban pályázat feltöltése elektronikus űrlapon, 
ügyfélkapun keresztül 2013. június 17-től 
forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. au-
gusztus 31-ig.

A pályázatokkal kapcsolatban tájékozta-
tást nyújt az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért 
Egyesület a munkaszervezeti irodában (6640 
Csongrád, Dózsa György tér 18.), és a 63/850-
954-es telefonszámon, a leader@csongrad.hu 
e-mail címen, valamint a www.also-tiszavidek.
hu honlapon.

Leader pályázati lehetőségek
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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. 
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 január elsejétől megszűnt.

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomáson
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 ügyelet: 
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
június 3-6. 14-18 óráig
június 7. (péntek)   8-12 óráig
június 10-14.   8-12 óráig
június 17-20. 14-18 óráig
június 21. (péntek)    8-12 óráig
június 24-28.   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 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
június 1-2. 
dr. Lehoczky János (30/945-3764)
június 8-9. 
dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
június 15-16. 
dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
június 22-23. 
dr. Lehoczky János (30/945-3764)
június 29-30. 
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 (Gon-
dozási 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
hétfő  8-16 óráig
kedd  8-16 óráig
szerda  7-16 óráig
csütörtök  8-16 óráig
péntek  8-15 óráig

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-14.30-ig

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

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatvezető
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek te-
lefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

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 a művelődési ház 
földszintjén
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek  8-12 13-17
szombat  8-12

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

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2013. június 17. (hétfő) – június 28-ig  

(péntek) 800 és 1600 között
VÍZÓRAOLVASÁST

végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!
Telefonos vízóra állás leadás határideje:

2013. június 28. (péntek) 1300

A megjelölt időponton túli vízóraállás leadá-
sokat nem tudjuk figyelembe venni!

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Telephelycím: 6635 Szegvár, Régitemető utca 1.

Mérőállások leadása, számlázás:
06-30/758-5399

Hibabejelentés: 06-30/709-4220
E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu

Megértésüket köszönjük!

Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.
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Egy évtizede annak, hogy Szegvárra 
látogatott egy sokunk számára ismeretlen 
Budapesti hölgy, Vértes Judit. Vértes Judit 
az egykor Zsigerháton tanító Vértes Imre 
leánya, aki elkezdte személyesen össze-
gyűjteni az édesapja szegvári tanítósko-
dásával kapcsolatos emlékeket. Felkutatta 
édesapja volt tanítványait, meglátogatta, 
megismerte a helyi közoktatási intézmé-
nyeket. 

Felkarolta a tehetséges szegvári tanuló-
kat, támogatta őket. 

Édesapjának és a kortárs pedagógusok-
nak emléket állított A tanító öröksége című 
könyve megírásával.

Hasonló kutató munkát végzett Nógrád, 
Zala és Vas megyében, azokon a települése-
ken, ahol édesapja munkálkodott. 

Azt tapasztalta, hogy számos települé-
sen ápolják és őrzik a jelentős pedagógus 
egyéniségek emlékét, ugyanakkor a jelen-
leg munkálkodó, példát adó teljesítmények 
elismerése nem megfelelő. 

Egyfajta mozgalmat indított el és kezde-
ményezte, hogy „A Tanító Öröksége Díj” 
formájában már a Jelenben igyekezzünk 
megbecsülni azokat, akik egykoron majd 
Múlttá válva sokat tesznek a Jövőért.

E nemes gondolatot a képviselő-testület 
magáévá tette és „A Tanító Öröksége Díj” 
elnevezésű kitüntetés alapításáról döntött 
2008-ban. 

A kitüntetés alapításának célja az, hogy 
a képviselő-testület által adományozott 
jutalom szolgáljon elismerésül és megbe-
csülésül mindazon pedagógusok számára, 
aki képességükkel, szorgalmukkal önma-
guk és Szegvár nagyközség javát szolgál-
ják.

A TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ adomá-
nyozható azon helyi pedagógusok részé-
re, akik hosszú időn keresztül kiemel-
kedő eredményt értek el a településen a 
gyermekcentrikus oktató-nevelő munka, 
a tehetséggondozás területén. Magas fokú 
pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján, élen járnak az újszerű és hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és 
alkalmazásában, részt vesznek a település 
közéletében, valamint példamutató maga-
tartást tanúsítanak a közösségi és magán-
életben is. 

A díj kétévente egy alkalommal ítélhető 
oda. 

A Tanító Öröksége Díj odaítélésére most 
harmadszorra kerül sor. 

Gyömbér Ferencné jegyző bevezető sza-
vai után Gémes László polgármester úr 

adta át a díjat a következő szavak kísére-
tében.

A Kurca parti Óvoda nevelőtestülete 
javaslatára Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2013. május 
22-én megtartott ülésén A Tanító Öröksége 
Díjat Pap Jánosné óvodapedagógusnak ítél-
te oda:

Pap Jánosné (született: Kispál Éva) 1954. 
november 20-án született Mindszenten. 
Szegvár, Kántor u. 10. sz. alatti lakos. 
Férjezett, két felnőtt fiatalember édesany-
ja és három szép unoka nagymamája. Pap 
Jánosné 39 éve kezdte meg a helyi óvodá-
ban a pedagógiai tevékenységét. Éva óvó 
néni élete az óvodáról szól, melynek kö-
zéppontjában a gyermekekért való tenni 
akarás áll. 

Pályája idején a sok kisgyermekkel való 
helyes bánásmódot és a közösségalakí-
tás mikéntjét magas szinten megtanulta. 
Mindennapjaiban hitet érdemlően dol-
gozik. Szeretettel neveli a 3-7 éves korú 
gyermekeket. Pedagógiai módszereivel 
mindig arra törekszik, hogy sok-sok si-
kerélményhez juttasson el minden kis-
gyermeket. Mindezeket úgy éri el, hogy 
előcsalogatja az óvodásokban rejlő jó tu-
lajdonságokat, értelmi képességeiket ön-
magukhoz mérten differenciáltan fejlesz-
ti. Megtanítja őket nyitott szemmel járni, 
a környezetükben gyakorlatiasabban gon-
dolkodni.

Szakmai ismereteit folyamatosan bővítet-
te. Dinamikus, nyitott egyéniség.

Nagyfokú önállóság jellemzi munkáját. 
Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a gyere-
kekkel, a szülőkkel és a pedagógusokkal 
egyaránt. Mindig példaértékű a munkája, lé-
pést tart a világgal, a fejlődéssel, szem előtt 
látja azt, hogy tartani kell a színvonalat, így 
lehet életben maradni.

1997. óta látja el az óvodavezető helyet-
tesi feladatokat. Szakmai rátermettsége, 
embersége, elhivatottsága révén kollégái 
szeretik és tisztelik.

Szociális érzékenysége magas fokú.
Mindezen tulajdonságai alapján lett a 

település elismert embere, mely példaként 
szolgál a kisgyermekek, a szülők és telepü-
lésünk lakói előtt.

Kitüntetéséhez gratulálunk, kérjük, hogy 
még sokáig tevékenykedjen a kisgyerme-
kek, szüleik és az egész település érdeké-
ben, melyhez erőt, kitartást és jó egészséget 
kívánunk!

Gyömbér Ferencné

Pap Jánosné  
„A Tanító Öröksége Díj” kitüntetettje

X. „ÉN EZT TUDOM” 
ALKOTÓTÁBOR

Művelődési ház 
2013. június 24-28 (hétfőtől péntekig)

Az előző éveknek megfelelően zajlik 2013-
ban is az Alkotótábor, ugyanúgy várjuk a mű-
vészeteket kedvelő gyermekeket és felnőtteket 
közös munkára. Egyetlen lényeges eltérést 
tervezünk, ez pedig a helyszín! Idén minden 
körülményt mérlegelve az a döntés született, 
hogy a Tábor és Kulturális hét a megújult Mű-
velődési házban zajlik majd, annak teljes terét 
igénybe véve.

A foglalkozások délelőttönként nemezelés, 
agyagszobrászat, rajz – grafika, fotó, divat-
tervezés, illetve az érkező erdélyi népművé-
szek által indított kézműves szakokon várják a 
gyermekeket. Délutánonként együtt játszunk, 
túrázunk. 

Természetesen az idén is érkeznek az ország 
minden tájáról művészek, akik elmélyült alko-
tásra használják fel az itt töltött napokat.

Jelentkezni június 10-ig lehet 3500 Ft rész-
vételi díj befizetésével a Művelődési házban 
Nagy Sándornénál. (Tel: 20/568-7920, E-mail: 
nagy.edit@gmail.hu)

KULTURÁLIS HÉT ESTI PROGRAMJAI 
2013-BAN

Június 24. hétfő 18 óra: 
NYITÓ: „Geggyár – poénkavalkád”. Inte-

raktív improvizációs jelenetek és játékok Hor-
váth Mátéval és Magyar Ajnával a budapesti 
Fészek színházból – Közös szalonnasütés

Június 25. kedd 18 óra: 
SZÍNHÁZ: A Tűzköves színjátszók és a 

Bazsa Mári népdalkör bemutatják Nagy Edit: 
„Románc a Kékrózsában” című vígjátékát. 
(Premier!) 

Június 26. szerda 18 óra:
ÜTŐS HANGSZEREK VIRTUÓZAI – a 

szegedi MAMBIRA együttes koncertje  

Június 27. csütörtök 18 óra:
HÁROMSZÉK – SZEGVÁR Gála-műsor 

Június 28. péntek 18 óra:
HARMONIKA KONCERT – fellép DUDÁS 

ANDRÁS harmonikaművész 
BÚCSÚZKODÓ – zenés, táncos est

MINDEN RENDEZVÉNY A MŰVELŐ-
DÉSI HÁZBAN LESZ!

A programok ingyenesek, várjuk az érdek-
lődőket! 

Jöjjön el Ön is!
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium civil szervezetek szakmai programjá-
nak támogatására írt ki pályázatot 2012-ben. 
A Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesületének erdélyi tapasztalatcserére nyílt 
lehetősége az elnyert összegből, amely a busz-
költséget, a szállás és étkezés díját foglalta ma-
gába.

Az egyesület tagjai, kiegészülve család-
tagokkal, ismerősökkel, olyan emberekkel, 
akik már az évek során jóbarátokra leltek 
Felsősófalván indultak útnak március 26-án. 
Az ottani Kodáros Egyesület vállalta magára a 
szállás és az étkezés megszervezését. 

De mielőtt még Felsősófalvára értünk utaz-
tunk több mint ötszáz kilométert. A programba 
beleférő nevezetességekről előzetesen tájéko-
zódtunk, majd ki-ki felkészült ezekből és az 
adott helyen elmondta az odavonatkozó érde-
kességeket. Az útikönyvekből azonban nem le-
het mindent megtudni. Ekkor volt segítségünk-
re gépkocsivezetőnk Bárány György, aki több 
tízszer végigjárta ezt az útvonalat és mindig 
tudott újat mutatni, mondani.

Érintettük Nagyváradot, majd első megál-
lónk a Király-hágó volt. A környék legmaga-
sabb pontjáról először tárult elénk a Kárpátok 
vonulata. Elhaladtunk Bánfihunyad mellett, 
ahol láttuk a bádogtetős „mercédeszcsillagos” 
roma palotákat. Messziről rápillantottunk a 
Tordai hasadékra és meghallgattuk legendáját. 
Kolozsvár főterén megcsodáltuk a monumen-
tális Mátyás király szobrot, megtekintettük a 
Szent Mihály templomot. A belső tér hatalmas 
méretei, csodaszép oltárai, színpompás szószé-
ke, ősi keresztelő medencéje, fatörzset utánzó 
szenteltvíz tartói ámulatba ejtettek, majd elsé-
táltunk Mátyás király szülőházáig. 

Marosvásárhelyen időztünk egy kicsit, 
megnéztük a város központját és szinte Kis-
kunfélegyházán érezhettünk magunkat a 
hasonló stílusú Zsolnay kerámiával díszített 
épületek között. Ezután Szováta, Parajd érin-
tésével megérkeztünk testvértelepülésünkre. 
Az első nap estéjén fáradt csapatunkat finom 
vacsora várta, és a szállás elfoglalás is gördü-
lékenyen ment.

Második napunk közös étkezéssel kezdő-
dött, majd elindultunk a Bucsin tetőn keresz-
tül a gyergyószárhegyi Lázár kastélyhoz. A 
Bucsin-tető Parajd és Gyergyószentmiklós kö-
zött félúton 1287 m magasságban fekvő nyereg, 

és vízválasztó Sóvidék és a Gyergyói-medence 
között. A Lázár kastély az erdélyi reneszánsz 
építkezés egyik legszebb alkotása. A legkoráb-
bi lakótornya 1450-ből való. A régóta romos 
kastélyt 1967 óta folyamatosan restaurálják, a 
restaurált részekben múzeum és galéria van. 
Mindenkit leginkább az erdélyi kézművességet 
bemutató kiállítás ámított el. Nem győztünk 
csodálkozni a sokfajta hímzés, gyöngyfűzés, 
csomózás változatos szépségén. A kastélybás-
tya tetejéről pazar kilátás nyílik a környező táj-
ra, benne a kis falura, Szárhegyre.

Utunkat tovább folytatva a Gyilkos tóhoz 
érkeztünk Erdély egyik legszebb torlasztava, 
mely 983 m tengerszint feletti magasságban 
található. A tó földcsuszamlás, völgyelzáródás 
révén keletkezett 1837-ben. Az útikalauzunk 
beszélt egy szép leány legendájáról, akinek zöl-
desszürke szeme tükröződik a tó vizén. A tavat 
vastagon borította a hó, így sem a víz, sem a 
színe nem látszott, sem a természeti katasztró-
fa maradványai, a fenyőcsonkok a vízben.

A Békás-szoros egy tektonikus eredetű szur-
dokvölgy a Hagymás-hegységben, a Békás-

Közösségi kirándulás Erdélyben

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

2013. június 22-én

Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjtemény:

18 órától ingyenes múzeumlátogatás
és gyertyamártás,  

melynek díja 200 Ft/fő

19 órától csillagászati előadás, előadó: 
Kovács Károly

Szélmalom:
20.30-tól gyertyafényes tárlatvezetés, 

ingyenes belépéssel
21 órától csillagkémlelés

patak völgyében helyezkedik el. Itt gyalogo-
san végigsétáltunk, lenyűgöző látványt tárult 
elénk, zuhatagokkal, sziklafalból előbukkanó 
kristályvizű búvópatakokkal, mohafalakkal, 
zúgókkal, valamikor a mélybe zuhant irdatlan 
méretű kettévált sziklatömbökkel, és a téli idő-
szak jégcsapfüggönyeivel. Csodálatos mesevi-
lág!

A természet szépségeivel telten érkeztünk 
vissza Felsősófalvára, ahol a kora este tapasz-
talatcserével folytatódott. Csak címszavakban 
az előadások:

- Puskásné Halál Ágnes közösségfejlesztő: 
Közösségfejlesztési folyamat Szegváron, erről 
szóló film részleteinek megtekintése,

- Határné Bottyán Erika, az egyesület elnö-
ke: Az egyesület bemutatása, a Civil Tanács 
lehetőségei a helyi döntéshozatalban,

- Rehákné Vígh Mária, Együtt a Szegvári 
Óvodások Jövőjéért Alapítvány elnöke: Közös-
ségi nevelésről táborvezetőként a nyári gyerek-
táborokról,

- Kosztolányi Sándorné Szegvár Tájékozta-
tásáért Alapítvány vezetője, a Szegvári Napló 
szerkesztője: Az írott sajtó, mint a nyilvános-
ság eszköze,

- Ráczné Purgel Ilona közösségfejlesztő: 
Egyház és közösség kapcsolata,

- Csuka Kis Bernadett: Ifjúsági segítők sze-
repe a közösségi munkában.

A szegváriak után a felsősófalvi Kodáros 
Egyesület bemutatkozását hallgattuk. Az elő-
adások után a vacsora mellett folytatódott az 
eszmecsere, ötletek merültek fel a közös te-
vékenységre. Nagyon hasznosnak véltük ezt a 
szakmai estet mindkét részről.

A többi nap eseményeiről készült beszámo-
lót a júliusi számban olvashatják.

Kosztolányi Sándorné
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Ásatások Szegvár területén
2013 májusában és júniusában a szegvá-

ri szennyvízvezeték építésével kapcsolatban 
megelőző régészeti feltárások folynak a község 
területén. A feltárásokat a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum régészei végzik a kivitelező megbízá-
sából. Szegvár területe igen gazdag régészeti 
lelőhelyekben, amelyek közül nem egy nem-

zetközi szinten is ismert (pl. Szegvár-Tűzköves 
neolitikus telep, vagy Szegvár-Orom-dűlő avar 
temetője). Ennek megfelelően már a terve-
zésnél lehetett számítani arra, hogy a vezeték 
nyomvonala több régészeti lelőhelyet is érint 
majd. Mint minden nagyobb beruházásnál, 
most is szükség volt a területileg illetékes mú-
zeummal – az új törvényi szabályozás szerint 
a szegedi Móra Ferenc Múzeummal – való 
egyeztetésre, illetve szükség esetén az érin-
tett régészeti lelőhelyek megelőző feltárására. 
A múzeumi illetve örökségvédelmi hivatalok 
adatbázisa alapján megállapítottuk, hogy a 
szennyvízvezeték nyomvonala 15, már ismert 
régészeti lelőhelyet érint, így ezek vizsgála-
tára a múzeum és a kivitelező szerződést kö-
tött. Ezekben az esetekben a régészek először 
próbafeltárást végeznek az érintett terület egy 
kisebb részén, és megállapítják, hogy az adott 
területen tényleg találhatók-e régészeti leletek, 
objektumok. Amennyiben a próbaásatás pozi-
tív, folytatják a területen az immár megelőző 
feltárásnak minősülő munkát.

Szegvár területén a Kendergyárnál, a Bélteki 
keresztnél, a katolikus templomnál, a Jaksa Já-
nos, Árpád és Hunyadi utcákban és az Újfalusi 
temetőnél végeztünk próbafeltárásokat a ve-
zetékek mentén, valamint a községen kívül, a 
mindszenti út mellett, a leendő szennyvíztisz-
tító telep területén. A többi lelőhely területén 
nem lehetett egyelőre ásatást folytatni, itt majd 
a kivitelezés során fogunk régészeti felügye-
letet ellátni, és megfigyelni, hogy kerülnek-e 
elő leletek. A vizsgált lelőhelyek közül néhány 
esetben csupán újkori árkok nyomait sikerült 
megtalálnunk, azonban az Árpád utcában és 
a szennyvíztisztító területén régészeti leletek 
és objektumok kerültek elő. Az Árpád utcá-
ban, ami az egykori Tisza magaspartján fut, 

így őskori megtelepedésre is alkalmas volt, ős-
kori kerámiát és objektumokat (árkot, gödröt) 
sikerült feltárnunk. Sajnos ezek pontos jellege 
a kisméretű feltárás miatt bizonytalan marad, 
azonban a kerámiaedények formái és díszíté-
se alapján megállapítható, hogy valószínűleg a 
késő rézkorban létezhetett itt egy település, kb. 

5500 évvel ezelőtt. Az ásatás 
során a kerámiatöredékeket, 
összeroppant edényeket fi-
nom módszerekkel kibon-
tottuk és dokumentáltuk (ld. 
fotó). A korábbi ismereteink 
szerint ezen a területen kora 
rézkori és avar sírok kerültek 
elő. A helyi lakosokkal való 
együttműködésért is hálásak 
vagyunk: Tóth József beszá-
molt a korábbi ásatásokról és 
jó tanácsokkal látott el minket 
a várható rétegsorral kapcso-
latban, Márton János pedig a 
saját kertjében előkerült lele-
teket adta át. Ez utóbbi külö-
nösen fontos, mivel a kapott 

újkőkori (neolitikus) cserepek alapján bővül a 
lelőhely ismert kiterjedése, és újabb korszak-
kal is gazdagodott. A szennyvíztisztító telepen 
a munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. 
Azonban annyit már most megállapíthatunk, 
hogy az építkezés érinti a már ismert régésze-
ti lelőhelyet, és őskori és Árpád-kori leletekre 
számíthatunk. A további fejleményekből a köz-
eljövőben beszámolunk.

Szeverényi Vajk, régész

LAPZÁRTA
2013. június 29. szombat

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb leadni 
a szerkesztőség részére, hogy legyen idő begé-
pelni a számítógépbe.

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-56-40

A támogatási szerződés megkötését köve-
tően a fizikai munkálatok már májusban meg-
kezdődtek és műszaki-átadást tekintve be is 
fejeződtek.

Kivitelező: A közbeszerzési eljárást már a 
pályázat benyújtása előtt le kellett folytatni. A 
három árajánlatos közbeszerzési eljárás során 
a legkedvezőbb árú ajánlatot tevő céget, azaz a 
MetalCom Zrt.-t választottuk ki a kivitelezési 
munkálatok lebonyolítására.

Projekt célja: Az Európai Parlament és Ta-
nács RED irányelve alapján hazánkban 2020-
ra a megújuló energiaforrások részaránya leg-
alább 13%-ot el kell, hogy érjen a bruttó végső 
energiafogyasztásra vetítve. Magyarország 
„Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Tervében [2010-2020] a kormány olyan intéz-
kedések foganatosítását vázolta fel, mely ennél 
magasabb, 14,65%-os részesedés elérését is le-
hetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló 
energiaforrások nagyobb arányú felhasználá-
sát, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztésé-
hez.

Ezen elvek mentén került kiírásra ez az Eu-
rópai Uniós támogatás is, melyre a projekt irá-
nyul. 

A napelemek beépített teljesítménye: 
38,16kW

Éves várható megtermelt energia: 43.884 
kWh/év

Várható megtakarított CO2 kibocsátás: 40,8t
A beruházás eredményeként előreláthatólag 

az iskola teljes éves elektromos áram fogyasz-
tása ingyenesen biztosítva lesz, ami alapján a 
beruházás akár 5 év alatt is megtérülhet.

Jövőbeli célok: Következő 7 éves Uniós 
költségvetési ciklus során olyan pályázati ki-
írások is lesznek, melyben Önkormányzat vagy 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ne-
vében tudunk pályázni a központi iskola külső 
és belső megújulására, melyre már ráférne egy 
alapos felújítás. 

Projekt címe: Általános Iskola fejlesztése 
fotovoltaikus rendszerrel

Projekt kódja: Új Széchenyi Terv - KEOP 
4.2.0/A/11

Projekt pénzügyi adatai:
Pályázat összköltsége: 58.331.100 Ft
Támogatási intenzitás: 85%
Önerő: 8.749.665 Ft
Az önkormányzat további pályázatot nyúj-

tott be az EU önerő alaphoz az önerőt képező 
rész kiváltására.

Projekt életútja: 
Pályázatot az Önkormányzat 2011 nyarán 

nyújtotta be. 
A pályázatot befogadták, azonban forráshi-

ány miatt csak tartaléklistára helyezték. 2012. 
december végén értesítették az Önkormány-
zatot, hogy a pályázati forrásokat ismét meg-
nyitották, így lehetőség volt a projekt meg-
valósítására az eredetihez képest kedvezőbb 
kondíciók mellett. 
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első találkozás a szentségi Jézussal.
Egy hét múlva Úrnapjára készült minden-

ki, gyűjtögettük a virágszirmot, készültünk a 
körmenetre. Az elsőáldozók különösen is, mert 
még újra felvehették a szép fehér ruhájukat. A 
felnőttek tervezték a sátorkészítést, de az idő-
járás már hétközben sem volt kedvező, szombat 

délutánra lehetett látni, hogy a talaj nem alkal-
mas a sátrak felállítására. Körmenetet még 
terveztünk, de a reggeli esőzés végleg elmos-
ta. Gyors váltással egy harmadik variáció lett 
össze állítva, és a templomban közös imádság 
után „körbe járt” a Szentségi Jézus, megáldva 
mindenkit! A sok virágsziromból a fiatalok 

leleményesen a szentmise végére a bejárathoz 
szép virágszőnyegeket készítettek. Aki nyitott 
szívvel volt jelen és hozta lelkében a rábízotta-
kat, azt megáldotta az Úr Jézus. 

Így méltóképpen lett megünnepelve az Oltári-
szentség alapítása, mely azért egy külön ünnep, 
hogy a nagycsütörtöki ünneplést már beárnyé-
kolja Jézus elfogása, és a szenvedéstörténet.

Rozgonyi Mária

BÉRMÁLKOZÁS
„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14)
Húsvét után az ötvenedik napon Pünkösdkor 

jött el a harmadik isteni személy, a Szentlélek. 
Leszállt az aposto lokra, erő és bátorság töl-
tötte el őket és hirdetni kezdték az Örömhírt, 
az Evangéliumot, hogy van Isten, hogy szeret 
bennünket, megbocsát és hazavár. 

Azon a napon több ezer ember megkeresz-
telkedett, megszületett az Egyház. A Szentlé-
lek velünk van azóta is, és működik az Egyház-
ban, a hívők lelkében. 

PÜNKÖSDI LÉLEKHÍVÁS
Minden esztendőben van egy lelkes csa-

pat, kis közösség, amely összejön és próbál az 
apostolok várakozó hitével jelen lenni, hogy 
a Szentlélek áradásában részesüljön. Ilyenkor 
tulajdonképpen a dicsőítés, ami igazán kijár az 
Istennek. Az ő nagyságát, jóságát és szerete-
tét teszik előtérbe. A dicsőítésben erő jelenik 

meg, a Szentlélek ereje. Többen prófétáltak, 
nyelveken imádkoztak és a nyelveket is értel-
mezték. Megerősödnek ilyenkor a már kapott 
ajándékok, karizmák, mert ezek a használat 
által válnak erőteljessé és hitelessé. Köszönjük 
egyházközségünknek ezt az  arculatát, színes 
voltát. A Szentlélek ott fúj, ahol akar, de a be-
fogadásához nekünk személyesen kell dönteni.    

Zsadányi József

AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS
Május 26-án borús időre ébredtünk, de 14 

gyermek és 4 felnőtt lelke derűs, örömteli volt. 
Elérkezett az a nap, amire nagy-nagyon készült 
mindenki, az elsőáldozás napja, az első talál-
kozás a Szentségi Jézussal. 

Gyerekek, felnőttek készülete komoly volt, 
egyre jobban ébredt bennük a vágy, hogy sza-
badulni tudjanak a lelküket terhelő bűnöktől, 
és magukhoz vehessék az Úr Jézust.

Készületükről, tudásukról is számot adtak a 
gyerekek az iskolában, a felnőttek a plébánián.

A készülethez hozzá tartozott a  gyakorla-
ti készület, amit mindenki komolyan vett, és 
így szépen fegyelmezetten tudott részt venni a 
szentmisén mindenki a feladatokban. 

Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek 
az odafigyelést, minden segítséget, de szeret-

ném kérni, hogy a megkezdett jót segítsék to-
vább, hogy a találkozás folyamatos lehessen.

Szentmise után mindenkinek jól esett a regge-
li, melyet a plébánián fogyaszthattak el. Itt volt 
alkalom a kötetlen beszélgetésre is, nemcsak az 
elsőáldozók, hanem a hozzá tartozóknak is. Nem 
maradt el ebben az évben sem a meglepetés. 
Dr. Agócs Lászlóné a rózsafüzérekhez szép kis 

tasakot készített, figyelve külön a felnőttekre, 
nekik hozzájuk illő méretben. A Mária Légió 
ebben az évben is ajándékozott nekik csodás 

érmet, melyet a kis tokra illesztve kaptak meg, 
ebben Mihály Károlyné segédkezett.

Ajándék volt ez a nap mindannyiunknak, 
mert felelevenedhetett bennünk is az egykori 
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A bérmálás szentségében kiárad ránk a Lé-
lek, ahogyan egykor az apostolokra. Megerő-
sít minket, hogy nagykorú, tudatos keresztény 
emberként tudjunk hitünkről tanúságot tenni. 
E szentségben megkapjuk a Szentlélek hét 
ajándékát: a bölcsesség, az értelem, a jótanács, 
a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az 
istenfélelem lelkét. Ezek az ajándékok segíte-
nek minket abban, hogy eljussunk az üdvös-
ségre. Bérmálás előtt bérmanevet is válasz-
tunk, olyan szent nevét, aki példaképünk lehet, 
aki közel áll hozzánk, akinek pártfogását kér-
jük életünk során. 

Elérkezett a várva várt nap, június l-én 
Kovács József atya, a Szegedi Hittudományi  
Főiskola rektora, „mellékállásban” püspöki 
helynök jött el hozzánk, hogy lélekhívó imád-
sága után papi hatalmánál fogva kiszolgáltas-
sa a bérmálkozás szentségét. 14 fiatal készült 
évek óta, növekedett hitben és szeretetben, 
hogy méltón vehesse fel e szentséget, erőt és 

küldetést kapjon, hogy Krisztus élő tanúja le-
gyen a világban és az Egyházban. Minden fi-
atal egyenként lépett a Helynök Atya elé, aki 
megkente a jelöltet krizmával (balzsam és olí-
vaolaj keveréke) és mondta: „Vedd a Szentlélek 
ajándékának jelét!” – majd kézfogással meg-
erősítve indította útjára a bérmálkozót, hogy 
teljesítse küldetését. 

Azt, hogy valakiben a Szentlélek működik, 
felismerhető abból, ahogyan él. Akinek életé-
ben felfedezzük a Lélek gyümölcseit, azaz ke-

gyelmének hatását, arról tudjuk, hogy jó úton 
halad az üdvösség felé, Isten országa felé. A 
Szentlélek gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a 
béke, a türelem, a kedvesség, a jóság, a sze-
lídség, a szerénység, az önmegtartóztatás és a 
tisztaság. 

A Helynök Atya szentbeszédében buzdí-
tott mindenkit, tartsuk meg a parancsokat, az 
Evangélium tanácsai szerint éljünk és kérte, 
egy-egy fohászra, imára mindig legyen időnk. 

Bensőséges, ünnepi szentmisében volt ré-
szünk, melyen a bérmálkozó fiatalok vállalták 
a különböző feladatokat, a köszöntést, a szent-
lecke felolvasását, az imádságot a Szentlélek 
hét ajándékáért, a hívek könyörgését, a felaján-
lásnál az oltárszolgálatot, melyet egy szépséges 
fuvolajáték tett még felemelőbbé. 

Mindannyian tudjuk, jónak lenni sokszor 
nehéz, csak küzdelmek árán valósítható meg. 
A Szentlélek kegyelmének hatásai, a Lélek 
ajándékai akkor bontakoznak ki bennünk, ha 
mi is fontosnak tartjuk lelki életünket, figye-
lünk arra, mit vár tőlünk Isten és törekszünk 
azt megtenni. Kérjük Őt, segítsen példamutató, 
szeretetteljes életet élnünk.

Szabó Judit

HÍREK – ESEMÉNYEK
Tanévzáró szentmise: június 16-án fél 9-kor. 

Van mit mindenkinek megköszönni, adjunk 
hálát együtt tanulók, szülők, pedagógusok, hit-
oktatók. Ekkor kapják meg a gyerekek a hitta-
nos bizonyítványt.

A templom nem zárja be kapuit, Jézus min-
den vasárnap vár a szentmisére, adjunk időnk-
ből a nyáron is Jézusnak.

A nyári kézműves tábor tervezett ideje au-
gusztus első napjai. Aki szeretne részt venni, 
figyelje a hirdetőtáblán a konkrét időpontokat.

A hónap szentjei: június 1. Szent Jusztinusz, 
június 3. Lwanga Szent Károly és társai vértanúk, 
június 5. Szent Bonifác, június 6. Szent Norbert, 
június 7. Jézus Szentséges Szívének ünnepe, jú-
nius 8. a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szíve, jú-
nius 11. Szent Barnabás, június 13. Páduai Szent 
Antal áldozópap és egyháztanító, június 15. Ár-
pád-házi Boldog Jolán szerzetesnő, június 21. 
Gonzága Szent Alajos, június 22. Morus Szent 
Tamás vértanú, az államfők és politikusok védő-
szentje, június 24. keresztelő Szent János születé-
se, június 28. Szent Iréneusz püspök és vértanú, 
június 29. Szent Péter és Szent Pál apostolok, 
június 30. A római Egyház első szent vértanúi. 
Kérjük égi pártfogásukat, közbenjárásukat.

A nyár folyamán az egyházi alkalmazottak 
is szabadságra, lelkigyakorlatra mennek, tisz-
telettel kérjük községünk lakosságának megér-
tését, ha éppen nincs ügyfélfogadás az irodá-
ban. Sürgős esetben mindenkor megtalálható 
annak telefonszáma, aki elérhető!

A kirándulni, pihenni indulóknak jó pihe-
nést, kikapcsolódást kívánok!

Rozgonyi Mária

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Május 23-án Zsadányi 

Istvánné, Szabó Mar-
git Édesanyám 80 éves 
korában visszaadta lel-
két a teremtő Istennek. 
Végső nyughelyére he-
lyeztük május 29-én, 
Fülöpjakabon a temető-
ben. Élete utolsó öt évét 
itt Szegváron töltötte. 
Megköszönöm mindazoknak a segítségét, akik 
körülvették és segítették, jó szóval, tanács-
adással, útmutatással, barátsággal és szeretet-
tel stb. Köszönöm a részvét nyilvánításokat, 
együttérzésüket és az imáikat, amellyel segítik 
a gyász elviselését.

Köszönöm azoknak, akik eljöttek 
Fülöpjakabra a temetésre, akik gyászmisén 
részt vettek, akik a kegyelet virágaira adakoz-
tak és mindazoknak, akik háttér imában segí-
tették a családot.

Köszönettel: 
Zsadányi József plébános

MEGHÍVÓ!  
 
 

A VINCULUM CARITATIS  
KÖZÖSSÉG

ez évben is lelkigyakorlatra hív, és vár!

Időpont, és helyszín:
2013. június 24–25–26-án,

Szegváron a Katolikus Körben.

Előadó: Baranyi Zsuzsanna,
a Közösség általános felelőse.

Téma: „Uram, növeld bennünk a hitet!”
A lelkigyakorlat kezdete: 

június 24-én délelőtt 9 órakor.

Aki ebédet kér, jelezze, (mivel nem  
helyben főzünk) legkésőbb június 15-ig,  

az alábbi elérhetőségen:

Jelentkezni: Rozgonyi Máriánál  
személyesen, vagy a 30/570-2345 számon.

MINDENKIT SZERETETTEL  
HÍVUNK,  ÉS VÁRUNK!
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Kopjafát  
avattak  

Szentesen
Megható ünnepségnek voltunk részesei 

június 2-án, vasárnap délben. A Református 
Nagytemplom melletti téren a szentesi Városi 
Fúvószenekar elhunyt zenésztársainak emlé-
kére emlékművet avatott.

A díszes oszlopon réz emléktáblán áll a név-
sor, amelyen édesapánk, Bárány Sándor neve 
is szerepel, aki az 1960-70-es években bariton-
kürtösként tagja volt az akkori Vasutas Fúvós-
zenekarnak.

A kopjafát Kulbert György fafaragó művész 
készítette, és a néhai Balogh Imre zenésztárs 
adományából valósult meg. 

A Városi Fúvószenekar tagjai, elhunyt ze-
nésztársaik emlékére Kodály Zoltán: Esti dal 
című átiratát játszották el. Megemlékezett 
Szirbik Imre Szentes Város polgármestere, 
Nagy János nyugalmazott zeneiskolai igaz-
gató Szentes és Szegvár Díszpolgára. Kovách 
Péterné Mészáros Erzsébet, a Nagytemplom 
lelkipásztora megáldotta az emlékművet.

A Városi Fúvószenekar koszorút helyezett el 
a kopjafa talpazatánál, majd családtagok, bará-
tok virágokkal emlékeztek hozzátartozóikra, 
ismerőseikre.

Kosztolányi Sándorné

Kézimunkázók!
A Tűforgatók megrendezték a régi fal-

védőkből álló kiállításukat. Tizenkét ki-
állító hatvanöt darab falvédője, stelázsi 
csíkok, kötők, terítők szerepeltek a pa-
ravánokon. A kiállítás április 21-től volt 
megtekinthető, köszönet Nagy Sándorné 
Editnek és Purgel Nórának az ötletes, 
színvonalas megnyitóért.

Köszönjük Ibolyának és Margitkának, 
Béresné Ilonka néninek, Kosztolányiné 
Veronkának a segítséget a kézimunkák 
elrendezésében és felrakásában. És végül 
köszönet azoknak is, akik elhozták bemu-
tatni féltve őrzött kincseiket. 

A Kulturális héten szeretnénk kereszt-
szemes technikával készült munkákat 
bemutatni. Várjuk a jelentkezéseit azok-
nak, akik készítenek ezzel a technikával 
terítőt, futót, képet, vagy valami ötletes 
apróságot, szívesen fogadunk mindent. A 
jelentkezéseket várom a 364-228-as tele-
fonszámon. 

Menyhártné Klári

Sörrel nem  
koccintunk!

A Hagyományőrző és Történelmi Nem-
zetőr Szövetség járőrversenyén 13 km-t 
futottak a versenyzők és végén célba lőt-
tek. 

A szövetség várja új tagok jelentkezését 
és a beszámolókat nemzetőrsírok felderí-
téséről, gondozásáról.

Mészáros Imre
hagyományőrző nemzetőr

Rajtra készen a csapatok

Versenyeztek  
a kutyák

Néhány éve működik Szegváron kutyasuli, 
Farkas Zoltán irányításával. Május 18-án 
versenyt szerveztek a szegvári sportpályán, 
amely az I. Szegvár Házi Kupa nevet viselte. 
Iskolák és egyéni versenyzők számára adtak 
lehetőséget a bemutatkozásra, versenyzésre. 
A verseny nyomkövető, engedelmes, őrző-
védő ágazatban zajlott. Nagyon nagy volt az 
érdeklődés a versenyzők részéről. 10 iskola 
vett részt a programon. Jöttek Szarvasról, 
Békéscsabáról, Makóról, Kiskunfélegyhá-
záról, Hódmezővásárhelyről, Csongrádról, 
Szentesről, Szegedről, Budapestről. Sok 
szolgálati kutya volt itt, amelyek a Tűzol-
tóság, Rendőrség és a Büntetésvégrehajtás 

kötelékében dolgoznak. A sok résztvevő el-
lenére nagyon családias, baráti hangulatban 
telt el a nap. Más versenyeken szigorú sza-
bályok szerint mérik meg a kutyák és gaz-
dáik tudását. Szegváron két fiatal debreceni 
bíró figyelte, értékelte a teljesítményeket, de 
nem a legszigorúbb szabályok szerint. Így 
a kevesebb tapasztalattal rendelkező kutya-
tulajdonosok is sikerélményhez juthattak. 
Természetesen a cél az, hogy sok gyakorlás-
sal a kutyák és gazdáik megtanulhatják az 
együttműködést. Ezt Szegváron is megte-
hetik a hetenkénti tréningek során, illetve a 
mindennapi szorgos és kitartó együtt tanu-
láskor.

A versenyzés mellett volt freezby, agility, 
mondioring bemutató. A hódmezővásárhelyi 
Fejes Imre mondioring (őrző-védő gyakorla-
tok) bemutatót tartott Ubi nevű kutyájával. 
Ő az idén megnyerte az országos szolgálati 
kutyabajnokságot. Magony Lotti Szegedről 
Zoé kutyájával freezby bemutatót tartott. 
Nagyon sok nemzetközi versenyen, bemuta-
tón vesznek részt, ahol szép sikereket érnek 
el.

A verseny zökkenőmentesen, szépen 
lezajlott. A résztvevők kulturáltak, sport-
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szerűek voltak, a szervezéssel elégedettek 
voltak, Baráti társasággá fejlődött a kutya-
iskolák kapcsolata. Vissza szeretnének jönni 
jövőre Szegvárra, ezért már tervezik jövőre 
az újabb verseny megszervezését. 

A Szegvári kutyasuli és vezetőjük Farkas 
Zoltán szeretné megköszönni a Falufejlesztő 
KFT, az önkormányzat, a Szegvári és Vi-
déke Takarékszövetkezet, a Szepi Kutyatáp 
gyártó és Piti Tibor támogatását, amellyel az 
előkészületeket, a lebonyolítást segítették. 
Köszöni Ternai Anita, Bányai Lilla, Rácz 
Angéla és Csatordai Endre munkáját, ame-
lyet a szervezésben végeztek.

Farkas Zoltán elmondta, hogy szeretné, ha 
a szegváriak jövőre még többen eljönnének 
megnézni a kutyák és gazdáik versenyzését. 
Legyen ez egy új szórakozási, kikapcsolódá-
si lehetőség a község lakóinak.

Kosztolányi Sándorné

POLGÁRŐRSÉG  
ÉS A RENDŐRSÉG  

HÍREI
Mindenekelőtt szeretnék elnézést kérni 

Vass Tibor tanár úrtól, mert a szemétsze-
déssel kapcsolatos cikkben az ő nevét elfe-
lejtettem megemlíteni pedig érdemei nem 
kisebbek, mint másik két pedagógus társáé. 
Utólag is köszönöm a segítséget.

Rendőrségi felhívás: A szegvári körzeti 
megbízottak felhívják a lakosság figyelmét 
a besurranó tolvajokra, akik a megtévesz-
tés módszerével próbálnak magánházaknál 
lopni. (A napokban egy bukósisakos férfi 
tévesztett meg egy lakost és a saját házából 
vitte el megtakarított pénzét.) Valamint a 
házalókra, akik ugyancsak potenciális bűn-
elkövetők lehetnek vagy a besurranás mód-
szerét alkalmazva, vagy az egyszerű csalás 
is lehetséges. (Pl.: nem a bemondott fameny-
nyiséget kapjuk a pénzünkért. A márkásnak 

beállított termék hamis. A fizetett összegből 
nem vagy rosszul adnak vissza.)

Kérjük a lakosságot, hogy a kerékpárutat 
használja, mert a kiépített szakaszon biz-
tonságosabb a közlekedés, és ha az említett 
résznél a közúton közlekednek bírságot is 
vonhat maga után. Ez mellet kérjük, hogy 
csak olyan járművel közlekedjenek, amely 
maradéktalanul eleget tesz az előírásoknak, 
ugyanis június végéig a kerékpárosokat fo-
kozottan ellenőrzik országos szinten. 

Június az általános iskolai ballagások hó-
napja. Településünkön is elköszönnek az is-
kolától a végzős diákok. Így azon a hétvégén 
megnövekszik a faluban a forgalom, az át-
menő forgalom. Figyeljünk egymás bizton-
ságára közlekedés közben is! 

Ha otthonunkat elhagyjuk, hosszabb rövi-
debb időre (pl.: ballagási ebéd, lakodalom, 
temetés, nyaralás) kérjük meg szomszédjain-
kat figyeljenek ingatlanunk biztonságára. Ne 
adjunk módot és lehetőséget a bűnöző ele-
mek érvényesülésének. Hamarosan kezdő-
dik a betakarítások időszaka kérjük a lakos-
ságot, föld gazdákat, értékeiket ne hagyják 
őrizetlenül. Ha tanyájukon nagyobb értéket 
tárolnak azt vagy személyesen, vagy mások 
által, napi rendszerességgel ellenőrizzék. 

Június 21-én és 22-én a forgalmi rend 
megváltozik a falu központjába a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet rendezvénye 
miatt. 21-én délutántól elzárják a forgalom 
elől a Régiposta utcát a Szentesi úttól a Sár-
állásig. Megértésüket és türelmüket ezúton 
is köszönjük.

B.S.

Egy szegvári  
fiatalember  

birkózó sikerei
Balogh-Szabó Árpád a tatabányai Országos 

Bajnokságon harmadik helyezett lett sport-
ágában. Kérdésünkre elmondta, hogy 2008. 
óta birkózik. Édesapja vitte le az első edzésre 
Szentesre, a Dr. Papp László Birkózó Egyesü-
letbe. Nagyon megtetszett neki ez a sport. He-
tente háromszor jár edzésre. A Horváth Mihály 
Gimnázium tanulója. A tanuláson és az edzé-
sen kívül nem sok idő jut másra.

A családban nem egyedül űzi ezt a sportot, 
mert a húga, Balogh-Szabó Anna is kedvet 
kapott ehhez a nem igazán nőies sportághoz, 
és nagyon jó eredményt ért el Budapesten, a 
lányoknak rendezett Diákolimpián, a dobogó 
második helyére állhatott.

Kosztolányi Sándorné

Az Emlékpontban 
rendezett  

diákkonferencia
2013. május 17-én a Németh László 

Gimnázium és Általános Iskola természet-
tudományos diákkonferenciát rendezett a 
környékbeli iskoláknak. A versenyen kö-
zépiskolások és általános iskolások is egy-
aránt részt vettek. Szegvárról csak a mi 
csapatunk indult. A versenyre 3 kategóri-
ából lehetett felkészülni, mi a Klímaválto-
zás c. témát választottuk. A konferenciára 
prezentációval kellett benevezni, amit még 
a verseny előtt el kellett küldeni a szerve-
zőknek. 

Sokat készültünk rá, mivel szóban kel-
lett elmondani a beszámolónkat. A mi 
kategóriánkban 13 csapat indult, sokan 
közülük más-más témával. A mezőny 
nagyon erős volt, rengeteg értékes be-
számolót hallottunk. Nagy izgalommal 
vártuk az eredményhirdetést és hatalmas 
meglepetésként ért bennünket, hogy elsők 
lettünk. A díjunk egy 10 alkalomra szó-
ló uszodabérlet valamint egy-egy doboz 
bonbon volt. 

Ezúton szeretnénk megköszönni felké-
szítő tanárainknak, Vass Tibornak és Tóth 
Péternének!

A csapat tagjai:  
Vörös Andrea, Zoó Klaudia és Somodi Réka 
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Kedves Olvasó!
Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvi-

lág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októ-
berben fog megjelenni. 

A május hónap is tartalmasan, eredmények-
ben gazdagon telt el. 

Szentesen a területi Kazinczy versenyen 
Fejős Kata 4. oszt. tanuló az 5. helyen végzett. 
(felkészítő tanár: Bereczkiné Buza Anett)

Gratulálunk!

A környezetismereti tantárgyból is megmé-
rettették magukat az alsós diákjaink. Eredmé-
nyek a következők:

2. osztály: 1. Süli Viktória, 2. Kovács Ka-
milla, 2. Szatmári Kamilla (felk: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta)

Részt vettek: Szabó Maja, Pálinkó Diána, 
Gila Ferenc

3. osztály: 1. Rácz Lea, 2. Lukács Milán, 3. 
Valkai Ferenc (felk: Ternainé Kovács Anna) 

Részt vettek: Sárközy Lili, Bihari Dániel
4. osztály: 1. Morvai Zsanett, 1. Bottyán 

Kitti (felk: Vassné Agócs Ilona), 2. Katona-
Berényi Fanni (felk: Bereczkiné Buza Anett)

Részt vettek: Orosz Dalma, Takács Kata, 
Veres Izabella, Kozma Patrik, Kovács Brigitta

Gratulálunk!

Nagymágocson a területi Környezetismeret 
versenyen Süli Viktória 2. oszt. tanuló 1. helye-
zést ért el. (felk: Laskovicsné Ágoston Sarolta), 
Morvai Zsanett 4. oszt. tanuló a 3. helyen vég-
zett. (felk: Vassné Agócs Ilona)

Gratulálunk!

Tanulóink osztálykirándulásokon vettek 
részt, ahová a szülők is elkísérhették gyerme-
küket. Köszönjük a szülők munkáját!

A 7. osztályosok a Határtalanul pályázat 
keretében 4 napos szlovákiai tanulmányúton 
vesznek részt. Szervező: Pólyáné Téli Éva.

Az első osztályos tanulók megünnepelték az 
Olvasás születésnapját. Nagy tortát kaptak a 
gyermekek Bernáth Ildikó igazgató asszonytól. 
A szülők, az óvónők, pedagógusok megtekint-
hettek egy nyílt tanítási órát, ahol a kisdiákok 
bemutatták olvasás tudományukat.

Május 22-én a Kihívás napján sport és 
ügyességi feladatokat szerveztek a felső tago-

zatos gyermekek számára a kollégák. Volt röp-
labda verseny, ping-pong verseny, célbadobó 
verseny, futás. 

Szervezők: Pólyáné Téli Éva, Vass Tibor, 
Rozgonyiné Szabó Mária tanárok voltak.

Az alsó tagozatosok az utolsó tanítási na-
pon tartják meg ezt a rendezvényt, mert saj-
nos az esős idő közbeszólt. A szervező Lukács 
Istvánné tanítónő.

Az alsós diákönkormányzat az Új iskola ud-
varán aszfaltrajzversenyt szervezett az osztá-
lyok számára. Téma: lakóhelyünk és a tavasz 
volt. Sok szép alkotás született. Szervező: Luk-
ács Istvánné DÖK vezető.

Május 29-én országos kompetenciamérés 
zajlott le a 6. és a 8. osztályosok körében. 

A hódmezővásárhelyi Németh László Gim-
náziumban, földrajz versenyen 1. helyezést ért 
el Szegvár csapata. A csapat tagjai a következő 
tanulók voltak: Somodi Réka, Vörös Andrea, 
Zoó Klaudia. (felk: Vass Tibor)

Gratulálunk!

Angol levelező versenyen 1. helyen végzett 
Jószai Eszter, 7. helyen Szép Endre 4. oszt. ta-
nuló. (felk: Vígh Nóra) 

Gratulálunk!

Szentesen a területi informatika versenyen 
2. helyezést ért el Kutvölgyi Csanád 6. oszt. 
tanuló, 4 helyen végzett Fejős Gábor 6. oszt. 
tanuló és 5. helyen végzett Gojdár Csanád szin-
tén 6. oszt. tanuló. (felk: Tóth Péterné)

Gratulálunk!

Május 30-án a zene és a néptánc tagozat év-
záróján vettünk részt a Művelődési Házban. 
Nagyon sok szülő, nagyszülő volt kíváncsi 
gyermekére, unokájára. Színvonalas műsor-
számokat láthattunk és hallhattunk. Ezen az 
estén felléptek az 1-2. osztályok tanulói, va-
lamint azok a gyerekek, akik délután járnak 
néptánc oktatásra, illetve a szolfézs és a szin-
tetizátoroktatásban részesülők. Köszönjük a 
gyerekek és a felkészítő nevelők munkáját. 
Így: Mészárosné Surányi Olga, Forgó Róbert, 
Magyar Nóra és Magyar Imre pedagógusok 
segítségét.

Május 31-én hagyományteremtő jelleggel 
KI MIT TUD-ot szerveztünk iskolánk tanulói 
számára. Ezt a rendezvényt a gyermeknappal 
kötöttük össze. Délután 17 órakor kezdődött a 
megmérettetés, ahol 26 műsorszám szerepelt. 
Zsűri értékelte a produkciókat: Bernáth Ildikó 
iskolaigazgató, Csurka Zoltánné óvodavezető, 
Lukácsné Csurgó Csilla SZMK tag, Purgel 
Nóra az Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény megbízott igazgatója, Somodi Réka 
tanuló. Nagyon sokszínű és színvonalas elő-
adásokat láthattunk és hallhattunk. Így táncot, 
verset, hangszeres zenét, éneket. Valamennyi 
fellépő tanuló ajándékot kapott, melyet a kö-
vetkező támogatók ajánlottak fel:

Horváth Cipó Kft
R&G 2000 Kft-Gojdárné Rácz Erika
Goods Market
Kurca TV
Zafír Üzlet - Váczi Csaba
Virág Mánia - Molnár Rita
Leholand Kft
Iroda Profil Kft
Községi Könyvtár
Szülői Munkaközösség
Forray Máté Általános Iskola és AMI
Rozmaring ABC
Köszönjük a segítségüket!

A KI MIT TUD-on az 1. helyen Pécsi Nor-
bert 6. oszt. tanuló, a 2. helyen Polereczky 
Napsugár 8. oszt. tanuló és a 3. helyen Szűcs 
Máté 8. oszt. tanuló végzett. 

Gratulálunk. 

A zsűri értékelése után diszkó következett, 
melyet már régóta vártak a gyerekek. Remek 
hangulatban telt el ez az este. Szervezők a di-
ákönkormányzat vezetők voltak. Így Lukács 
Istvánné és Rozgonyiné Szabó Mária pedagó-
gusok. Köszönjük a többi segítők munkáját is.

Mit kínálunk júniusban?
10-én Kompetencia felmérés a 4. osztályok-

ban
15-én 9 órakor a nyolcadikosok ballagási ün-

nepsége a Központi Iskolában
21-én 17 órakor tanévzáró ünnepség a Köz-

ponti Iskolában
Minden gyermeknek kívánunk szép bizo-

nyítványt, kellemes vakációt, balesetmentes 
nyarat. 

Lukács Istvánné
tanítónő

DIÁKVILÁG
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Van egy általános igazság, amivel min-
denkinek szembe kell nézni, akár akarjuk, 
akár nem: egyszer minden véget ér. Min-
dig eljön a nyár utolsó napja, egy nagysze-
rű könyv utolsó fejezete, búcsú a közeli 
barátoktól… – a befejezés elkerülhetetlen. 

A ballagással búcsút intetek mindannak, 
ami ismerős volt, ami megszokott, ami 
szíveteknek oly’ kedves, szép volt. Persze 
egy-egy nehezebb dolgozat előtt, rosszul 
sikerült felelés után nagyon vártátok, hogy 
legyen már vége az általános iskolás évek-
nek. S most az utolsó napokban biztosan 
ezerféle érzés kavarog bennetek: talán már 
is érzitek, mennyire fog hiányozni az isko-
la, a barátok, s vajon mi lesz ezután, mi-
lyenek lesznek az új osztálytársak, hogyan 
fogtok megbirkózni a feladatokkal és még 
megannyi kérdés… 

Ha visszagondoltok, biztosan úgy érzi-
tek, nehéz, egyben izgalmas évek voltak 
ezek. Csupa érdekes dolog: matematika, 
történelem, irodalom, fizika, kémia... Az-
tán jöttek a szürke hétköznapok, amikor 
már nem éreztétek olyan érdekesnek a 
tantárgyakat, mert tanulni kellett – kel-
lett volna. Azt kívántátok, hogy legyen 
már vége. Aztán voltak ünnepnapok is! 
Játékos vetélkedők, meghitt karácsonyi 
ünneplés, vidám farsangi mulatság, vala-
mint a komoly szerepléssel járó ünnepsé-
gek, sportversenyek. Na és a kirándulások. 
Mind-mind kedves emlék. Ezekről az em-
lékekről, élményekről faggattuk a nyolca-
dikos hittanos gyerekeket, melyek voltak 
az itt töltött 8 év legjobb pillanatai, mi volt 
a legmaradandóbb élményük, miért sze-
rették iskolájukat és kit vinnének maguk-
kal a következő iskolába. 

Miért szerettem ebbe az iskolába járni? 
– erre így válaszoltak a gyerekek:

- „Egy nagyon jó társaságba kerültem, 
akikkel öröm volt dolgozni és szórakozni. 
Így elég nehezen tudok tőlük megválni.”

- Azért szerettem ebbe az iskolába járni, 
„mert ez a suli ez védett meg minket. Ez 
adta a biztonságot.” 

- „Jó iskola, kedves tanárok, jó közös-
ség és megkaptam a szükséges alapokat is. 
Köszönet érte!” 

Az élményeikről így számoltak be:
- „Nagyon szívesen emlékszem vissza 

egy hideg, téli napra, amikor a barátnőm 
annyit nevettetett, hogy fájt az álkapcsom, 

a szünet véget ért, de a nevetés folytatódott 
az órán is.” 

-  „Igazából biztos volt legjobb napom a 
suliba, de nem emlékszem már rá. Szinte 
mindegyik napom nagyon jó volt, mert itt 
vannak a barátnőim.” 

- „… földrajz órán röhögős kedvemben 
voltam és a tanár megkérdezte, hogy mit 
tudok a Vértesről? Én úgy értettem, hogy 
mit tudok a rétesről és visszakérdeztem, 
hogy milyen rétes, mert én csak a megy-
gyes rétest szeretem. Mire az egész osztály 
röhögött.” 

És akiket szívesen magukkal vinnének 
az új iskolába a nyolcadikosok: 

- „Igazából szinte minden osztálytár-
sammal barátok vagyunk, így egyiktől 
sem szeretnék elválni.” 

- „Legjobb osztálytársam kettő van, 
akiktől nem szeretnék elválni.”

- A régi magyar tanárukat magukkal 
vinnék a középiskolába és „Attila bácsit, 
aki a vasszigor ellenére egy nagyon jó ta-
nár”.

Ballagásuk alkalmából sikert, boldog-
ságot kívánunk a nyolcadikos diákoknak. 
Őrizzék meg szép emlékezetükben az álta-
lános iskolás éveket, ahogy tette ezt e cikk 
szerzője is. 

Útravalónak fogadják szeretettel a No-
bel-békedíjas Kalkuttai Teréz Anya: Him-
nusz az élethez című versét:

Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan
az Élet szépség – csodáld meg
az Élet boldogság – ízleld 
az Élet álom – tedd valósággá 
az Élet kihívás – fogadd el
az Élet kötelesség – teljesítsd 
az Élet játék – játszd
az Élet érték – vigyázz rá
az Élet vagyon – használd fel
az Élet szeretet – add át magad
az Élet titok – fejtsd meg
az Élet ígéret – teljesítsd
az Élet szomorúság – győzd le
az Élet dal – énekeld 
az Élet küzdelem – harcold meg
az Élet kaland – vállald 
az Élet jutalom – érdemeld ki
az Élet élet – éljed!

Szabó Irén

The best of… 
Ballagókról ballagóknak

A HÁROM FIÚ
A falu szélén volt egy kristálytiszta vizű 

forrás. Minden család innét hordta az ivóvizet. 
A sziklás talajban igen nehéz lett volna kü-
lön-külön kutakat ásni, és a kútvíz nem is volt 
mindig ivásra alkalmas. A férfiak korán reggel 
kimentek a mezőre vagy az erdőbe dolgozni, 
így aztán a vízhordás leginkább az asszonyok-
ra maradt.

Az öregember, aki a faluban „az öreg bölcs” 
hírében állott, naponta kiült a forrás melletti 
kőre és figyelte a vízhordó embereket. Egyik 
reggel három asszony jött a forráshoz vízért. 
Amíg sorjában megtöltötték edényeiket, be-
szélgettek.

- Nekem van egy fiam – mondta az első asz-
szony –, az a gyerek olyan ügyes és gyors, hogy 
senki sem érné utol…

- Az én fiam meg – mondta a második asz-
szony – olyan szépen énekel, mint a csalogány. 
Az egész környéken senkinek sincs hozzá ha-
sonló gyönyörű hangja…

Így mesélgettek, dicsekedtek egymásnak az 
asszonyok, csak a harmadik nem szólt semmit. 
Úgyhogy a többinek fel is tűnt annak hallga-
tása.

- Hát te, miért nem beszélsz a fiadról?
- Nincs semmi különös, amit dicsérhet-

nék benne – mondta szerényen. – Az én fiam 
olyan, amilyennek egy rendes, dolgos gyer-
meknek lennie kell, amilyen sok van ezen a 
világon…

Közben megteltek a vödrök, a kannák, és az 
asszonyok elindultak hazafelé. Két dolgos kar-
juk majd leszakadt a vízzel teli, nehéz vödrök 
súlya alatt. Az öregember utánuk ment, hogy 
körülnézzen a faluban. Az asszonyok, hogy 
kissé kifújják magukat, megálltak a falu szé-
lén, és a földre rakták a vödröket.

A faluból három fiú jött velük szemben. 
Nagyon érdekes fickók voltak. Az első, ami-
kor meglátta az asszonyokat, cigánykerekeket 
hányt, és kézen kezdett járni… Az asszonyok 
önkéntelenül is felkiáltottak.

- Ez aztán ügyes gyerek! Ilyen nincs több a 
világon!

A második fiú énekelni kezdett. Az utcán 
mindenfelé kinyíltak az ablakok, a lányok ki-
jöttek a kapu elé, úgy hallgatták a csengő éne-
ket. Az asszonyok szemében könnyek jelentek 
meg. A második asszony büszkén szólt a töb-
biekhez.

- Ugye mondtam, hogy nincs több ilyen szép 
hang a világon!

A harmadik fiú nem csinált semmi különö-
set, csupán odament édesanyjához, fölvette a 
vödröket, és hazavitte azokat.

Az asszonyok kíváncsian fordultak a bölcs 
öreghez, aki ott lépkedett mögöttük:

- No, mit szólsz a mi derék fiainkhoz? 
Az öregember csodálkozva válaszolt:
- Hol vannak a ti fiaitok? Én csak egyetlen-

egy fiút láttam az imént.

(Lev Tolsztoj nyomán)
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Négypróba:
Lányok: 1. Szabó Janka, 2. 

Pindzsulya Imola, 3. Vígh Ildikó, 
4. Zoó Evelin, 5. Tóth Tímea, 6. 
Szabó Fanni

Fiúk: 1. Barta Máté, 2. Szilágyi 
Márk, 3. Gémes Máté, 4. Pécsi 
Norbert, 5. Mihály Péter, 6. Földi 
Bálint

Ötpróba: 
Lányok: 1. Szabó Diána, 2. Ajtai 

Vivien, 3. Csapi Emese, 4. Mihály 
Tímea, 5. Tóth Klaudia

Fiúk: 1. Szanyi Ádám, 2. Varga 
Nándor, 3. Laczkó Csaba, 4. Biha-
ri Bence, 5. Kóródi Dániel, 6. Gé-
mes Gergő Pólyáné Téli Éva

Házi atlétika verseny
A területi atlétikai diákolimpiai versenyek előtt válogató versenyt ren-

deztünk a felsős tanulók számára. A fiúk mezőnye jóval népesebb volt, 
mint a lányoké. Az első három helyezett érmet vehetett át jó teljesítmé-
nyéért, a legjobb 8 indulhatott a diákolimpia versenyein. 

Négy napon keresztül zajlottak az atlétika 
diákolimpiai versenyek a szentesi sportpályán. 
Szép szegvári sikerek születtek, különösen ki-
emelkedő volt a II. korcsoportos fiúk szereplé-
se. A III-IV. korcsoportban kissé hiányos volt 
a csapatunk betegség és más egyéb elfoglalt-
ságok miatt, s így néhány ponton múlt a do-
bogós helyezés több esetben is. Az egyéni és 
váltó számokban is többször vehettek át érmet 
sportolóink. 

Hárompróba
Fiúk: 2. hely Szegvár, Forray (Bánfi Be-

nedek, Horváth Attila, Szanyi Máté, Bihari 
Ádám, Gila Róbert, Hegedűs Imre, Kéri Ri-
chárd, Szilvási Martin)

Egyéni összetettben: 2. Bánfi Benedek, 3. 
Horváth Attila

Lányok: 5. hely Szegvár, Forray (Ágos-
ton Zita, Bottyán Klaudia, Ladányi Csenge, 
Markovics Márta, Mester Éva, Pindzsulya Bar-
bara, Veres Izabella)

Négypróba
Fiúk. 5. hely Szegvár, Forray (Barta Máté, 

Gémes Máté, Szilágyi Márk, Muzsik Sándor, 
Gojdár Csanád, Pécsi Norbert, Mihály Péter)

Lányok: 5. hely Szegvár, Forray (Szabó Jan-
ka, Vígh Ildikó, Pindzsulya Imola, Zoó Evelin, 

Szabó Fanni, Lantos Lilla, Tóth Tímea)
Ötpróba
Fiúk: 5. hely Szegvár, Forray (Laczkó Csa-

ba, Silbe Dániel, Kanalas Ádám, Kóródi Dáni-
el, Gémes Gergő) 

Lányok: 4. hely Szegvár, Forray (Ajtai Vi-
vien, Szabó Diána, Csapi Emese, Tulipánt 
Hajnalka, Vörös Andrea, Mihály Tímea, Tóth 
Klaudia)

III. kcs.
Fiúk
Távolugrás:  3. Barta Máté
4x100 m  3. Szegvár, Forray (Gémes Máté, Mi-
hály Péter, Muzsik Sándor, Pécsi Norbert)
Lányok
60 m  3. Szabó Janka
600 m.  2. Pindzsulya Imola, 3. Zoó Evelin
4x100 m  2. Szegvár (Szabó Janka, Pindzsulya 
Imola, Zoó Evelin, Vígh Ildikó)

IV. kcs.
Fiúk
Súlylökés:  1. Szanyi Ádám
1500 m:  2. Bihari Bence, 3. Földi Bálint

Területi Atlétika Diákolimpia



15. oldal2013. június

II. kcs.
6. Szegvár, Forray (Csapi Lorena, Sípos Ilo-

na, Markovics Márta, Tóth Viktória, Homlok 
Nikoletta, Sztanó Alexa, Kispál Rita, Ladányi 
Csenge)

III-IV. kcs
5. Szegvár, Forray (Ajtai Vivien, Gráfik Vi-

vien, Szabó Diána, Szabó Janka, Szabó Fanni, 
Szabó Boróka, Kunszabó Viktória, Apró Réka)

Egyéni összetett: 2. Ajtai Vivien

Pólyáné Téli Éva

Lányok: 
100 m  2. Ajtai Vivien
300 m  3. Rohály Alexa

Súlylökés  1. Csapi Emese
Kislabda:  2. Csapi Emese
4x100 m  3. Szegvár (Ajtai Vivien, Szabó Diá-
na, Mihály Tímea, Rohály Alexa)

4x1000m  1. Szegvár (Ajtai Vivien, Szabó Diá-
na, Mihály Tímea, Rohály Alexa)
1500 m  1. Mihály Tímea, 2. Szabó Janka

  Pólyáné Téli Éva

Könyvtári hírek
Az Olvasó Dél-Alföld olvasási vetélkedő to-

vább folytatódik. A könyvek listája könyvtár-
ban megtalálható, valamint a játék honlapján, 
az olvasodelalfold.sk-szeged.hu oldal olvasási 
vetélkedő menüpont alatt. Az online megfej-
tések egyenesen a Somogyi-könyvtárba érkez-
nek.

Május 17-én a beérkezett adatokat, meg-
fejtéseket összesítette a szervező könyvtár. 
Szegvárról is érkeztek be megfejtések, a kö-
zépmezőnyben foglalunk helyet. Az előbbre 
jutás érdekében biztatjuk olvasóinkat, a szeg-
vári lakosokat, hogy minél többen küldjék be a 
könyvekhez tartozó, 3 kérdésből álló ellenőrző 
tesztet, amivel igazolják a könyv elolvasását. 
Július 31-ig még van idő. Kérjük, minél több 
könyv elolvasásával szerezzen további ponto-
kat községünknek.

Július 18-tól keddi napokon délelőtt nyári 
szünidei foglalkozások lesznek a könyvtárban. 
Gyöngyöt fűzünk, papírt hajtogatunk, társasjá-
tékozunk. A nyár végén pedig játékos vetélke-
dővel búcsúzunk el a szünidőtől.

A könyvtárosok

Az év utolsó tornaversenyét Szegeden ren-
dezték meg, melyre ezúttal is népes mezőny 
érkezett. A szegvári gyerekek három korosz-
tályban versenyeztek. Közülük legjobban Ajtai 
Vivien szerepelt, aki egyéni összetettben a 2. 
helyen végzett. 

I. kcs. 
4. Szegvár, Forray (Tóth Viktória, Sztanó 

Alexa, Puskás Zsófia, Mrena Kornélia, Tuli-
pánt Petra, Puskás Zsófia, Németh Szimonetta, 
Dancsik Fanni, Kovács Kamilla)

Arany Kupa  
Országos Tornaverseny
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