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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Dobbantó Néptáncegyüttes
Jubileumi gálaműsora
a Művelődési Ház 50 éves
fennállása alkalmából
2014. június 8. 18.00 óra
Helyszín: Művelődési Ház
Szegvár, Régiposta utca 1.

Bródy János:

Minden felnőtt volt
egyszer gyerek
Pár éve még, vagy régebben talán
a nézőtéren ült egy fiú és egy kisleány
Még nem ismerték egymást, csak hallgatták a dalt
és néhány sor a kis szívükben nagy vihart kavart.
Mert arról szólt a dal, hogy eljön az idő
Amikor majd minden rossz gyerek nagyra nő
S ha nem tanulja meg, hogy hol van a határ
romba dönt majd mindent, ami körülötte áll
Minden felnőtt volt egyszer gyerek
és felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk
- Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak leszünk!
Felnőtt ma már a kisfiú s a lány
láthattad őket egymás oldalán
Színházba járnak és könnyen meglehet
hogy mellettük ül néhány új kisgyerek
És ott vannak ők, sokat megélt szülők
kik mindig elmesélik, miként volt azelőtt, remélem
Tudják ma már, hogy hol van a határ
hol minden józan ember bölcsen megáll
Minden felnőtt volt egyszer gyerek
és felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk
mert eljön majd a nap, amikor mi is felnövünk
- Ha nem neveltek jól, akkor majd rosszabbak leszünk!
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Világ- és emléknapok a
következő időszakban
Június 14. A véradók világnapja
Június 16. Az afrikai gyermekek világnapja
Június 17.

Az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja

Június 19.

A független Magyarország napja

Június 20. A menekültek világnapja
Június 23. Nemzetközi SOS-gyermekfalvak
napja, A Nap napja
Június 26. Kábítószer-ellenes világnap
Június 29. A Scleroderma-betegek világnapja
Június 30. A magyar szabadság napja
Július 1.

Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja

Július 6.

Az ölelés napja Magyarországon

Július 11.

Népesedési világnap

Családi események
2014. május

(Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

MEGEMLÉKEZÉS

Születések: Homlok Zsoltnak és Csikós Emíliának (Kórógy u. 6.) ZSOLT, Száraz Józsefnek
és Tánczos Editnek (Régiposta u. 15.) HÉDI
Házasságkötések: Hajzler Csaba Szegvár,
Kurca u. 4/a szám alatti lakos és Keller Angéla Szegvár, József A. u. 42. szám alatti lakos,
Rácz Zsolt és Udvardi Erika Rózsa Szegvár,
Mindszenti u. 64. szám alatti lakosok
Halálesetek: Kis György Szegvár, Arany J.
u. 15. (59 éves), Bereczki Lászlóné Bottyán
Franciska Szegvár, Bercsényi u. 15. (90 éves),
Szarvas János Ferenc Szegvár, Malom u. 1/b
(73 éves), Landler Sándor Csabáné Vida Klára
Szegvár, Mindszenti u. 42. (45 éves), Balogh
Jánosné Korona Katalin Szegvár, Kossuth tér
5. (69 éves), Tóth Ferenc János Szegvár, VI.
külterület 11. (73 éves)

„Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemelnél!”

Viola István
halálának 20. évfordulójára
emlékezünk.
Szerető felesége és családjai

KÖSZÖNJÜK!
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta, hozzájárult kisfiam,

Szabó Ádám
gyógyulásához!
Kívánunk mindenkinek jó egészséget
és minden jót!
Köszönettel és tisztelettel: Szabó
Ádám és Tarján Sándorné (Inci)

HIRDETMÉNY
Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának
és szennyvíztisztító telepének megvalósítása
Tisztelt Szegváriak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 „Szegvár szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító telepének
megvalósítása” című projekt keretein belül megvalósult szennyvízhálózat próbaüzeme az előírások teljesítése esetén a tervek szerint
2014.07.01-én kezdődik és 6 hónapig tart. Ez idő alatt a szolgáltatást
minden rácsatlakozó ingyenesen használhatja.

KÖSZÖNET
Köszönjük az Együtt Egészséggel a
Szegvári Óvodások Jövőjéért
Alapítvány nevében a felajánlott
1 %-os támogatást. Az összegből
fejlesztő játékokat vásároltunk.
Várjuk a jövőben is felajánlásaikat.

Számlaszámunk:
1-8460296-1-06

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat nyereményjátékot hirdet:
Az első 600 csatlakozott ingatlan tulajdonosa között
minimum 50.000 forint értékű háztartási gépekre fordítható
vásárlási utalványt sorsol ki!
A sorsolás dátuma: 2015. február 9.
(A projekt záró ünnepség keretein belül)
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2014. március 27-én tartott nyílt üléséről
Az előző havi számban megjelent írás
folytatása
Gémes László polgármester előterjesztette a Polgárőr Egyesület tevékenységéről
szóló írásos tájékoztatót (4. sz. melléklet).
Megkérdezte Nóbik Lászlót, a Szegvári Polgárőr Egyesület elnökét, van-e kiegészítése
az anyaggal kapcsolatban?
Nóbik László elnök köszöntötte a képviselő-testületet. Elmondta, az írásos anyagot
nem kívánja kiegészíteni. Az egyesület nevében megköszönte az önkormányzat eddigi
támogatását.
Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót. A bizottság
nevében megköszönte a polgárőrök együttműködését, munkáját. Bízik abban, hogy
továbbra is ilyen aktivitással tudják munkájukat végezni és a létszámot növelni. Az önkormányzat továbbra is számít a polgárőrök
együttműködésére. Bízik abban, hogy az
önkormányzat a jövőben tudja támogatni az
egyesületet. A bizottság az írásos tájékoztatót tudomásul vette és elfogadásra javasolta.
Lukács Istvánné képviselő megköszönte
a Szegvári Polgárőr Egyesület munkáját.
Gémes László polgármester megköszönte a Szegvári Polgárőr Egyesület önzetlen
munkáját.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló
tájékoztatót, melyet tudomásul vett.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki a
Polgárőr Egyesület vezetőségének és tagjainak a település közbiztonságáért kifejtett
munkájáért és felkérte Nóbik László elnököt, tolmácsolja ezt az egyesület tagjai felé.
Gémes László polgármester ismertette a
közvilágítás üzemeltetési és karbantartási
ajánlatát (5. sz. melléklet). Köszöntötte Aradi Rolandot, a Démász Zrt. kapcsolattartó
képviselőjét. Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban.
Szabó Tibor képviselő elmondta, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítás üzemeltetési és
karbantartási ajánlatot. A bizottság részéről
kérdés merült fel a csoportos cserékkel kapcsolatban, mely az anyag 10.2 pontja. Nem
volt világos, mit jelent a csoportos csere.

Kérte a Démász Zrt. képviselőjét, bővebben
tájékoztassa a képviselő-testületet az ajánlatról.
Aradi Roland az EDF-Démász Zrt. képviselője megköszönte a meghívást. Elmondta, 2013-ban változott a villamos energia
törvény, mely a közvilágítási és üzemeltetési
tevékenységet is érinti. A villamos energia
törvény előírja a közvilágítási üzemeltetést
végző társaságok számára azt, hogy engedéllyel rendelkezzenek erre a tevékenységre. Az engedélyt a Magyar Energetika és
Közmű Szabályozási Hivatal adja meg. Az
engedély megadásának szigorú feltételei
vannak, mint egyéb engedélyek esetében is.
A közvilágítás üzemeltetési engedély kérelmet 2013-ban nyújtotta be az EDF-Démász
Zrt. azokra a településekre vonatkozóan,
ahol egyébként is végezte ezt a tevékenységet. Összességében 255 településről van
szó, természetesen ezek közé a települések
közé tartozik Szegvár település is. 2013
októberében a közvilágítási üzemeltetési
engedélyt megkapta az EDF-Démász Zrt.
és ezt a szerződéses konstrukciót – melyet most terjesztett a képviselő-testület
elé – fogadta el a MEH. A szerződés műszaki tartalmú. A közvilágítás üzemeltetés elsősorban olyan tevékenység, amely
befektetéssel és szolgáltatással együtt jár.
Befektetés a csoportos fényforrás csere.
Kétféle fényforrás üzemel a településeken.
Az egyik kompakt fénycsöves, a másik a
nagy nyomású nátrium. Ezeknek az életciklusa eltérő, a kompakt fénycsöveknek 4 év
az életciklusa, a nagynyomású nátriumnak
valamivel több. Ha a meghibásodás eléri a
35%-ot, akkor egy megelőző befektetéssel,
szolgáltatással az üzemeltető kicseréli az
összes fényforrást. A csere műszaki, illetve
gazdasági szempontból fontos. A 10.2 pont
arra vonatkozik, hogy ha a csoportos fényforrás cserét nem tudja elvégezni a szolgáltató, akkor megnövekedett költségekkel kell
számolni, hiszen egyre több egyedi hibához
kell majd kijönnie. Megjegyezte, a csoportos fényforrás csere Szegváron éppen
most lesz aktuális a statisztikák alapján. A
szerződés aláírását követően még ebben az
évben szeretné a szolgáltató ezt elvégezni.
Ennek a típusú fényforrásnak 4 évig tart
az életciklusa, az üzemeltetési szerződés
is ilyen időszakra szól. A 10.2 pontnak
igazából nem lesz létjogosultsága, mivel a
fényforrás cserét mindkét fél számára indokolt elvégezni. A szolgáltatás tartamára
vonatkozóan elmondta, hogy a szerződés,
illetve az ajánlati lap olyan szolgáltatást tartalmaz, melyek a 2008. évi szerződésben is

szerepeltek. A szolgáltatás ugyanaz, hiszen
a közvilágítási elemeknek az üzemeltetését
és karbantartását tartalmazza. A hibajavítási időtartam sem változik, a szolgáltatás díja
is változatlan marad. Kedvezmények a korábbi szerződéshez képest vannak. A 15 napos határidővel szemben most már 30 napos
határidőt határoztak meg. Kötbért köteles
fizetni a szolgáltató abban az esetben, ha a
szolgáltatást nem szerződésszerűen teljesítette. Ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak olyan típusú ellenőrzési lehetősége van,
hogy az éves beszámolót minden év január
31-ig megküldi az üzemeltető. A beszámoló tartalmazza a közvilágítási, hibajavítási
statisztikát, és egyéb fontosabb információkat, pl. csoportos fényforrás cserét, annak
darabszámát, illetve egyéb üzemeltetési és
karbantartási tevékenységeket, melyek az
adott naptári évre szóltak.
Szabó Tibor képviselő megköszönte a
választ. Elmondta, a csoportos fényforrás
cserét az egész településen elvégzik. Ez azt
jelenti, hogy az energia felhasználás is kevesebb lesz?
Aradi Roland elmondta, a csoportos
fényforráscsere indokolt, ezt mielőbb szeretnék elvégezni. Ez leginkább a kompakt
fénycsövekre vonatkozik. Ezek nagyrészt
36 W teljesítményű fényforrások. A cserével a fényforrások teljesítménye nem fog
változni. Illetve kevesebb villamos energia
felvétellel lehet számolni. De mivel a közvilágítás jelenleg naptáros elszámolásban
a beépített teljesítmény alapján történik,
ezért ennek ilyen szempontból nincs jelentősége. A fény intenzitásban észrevehető a
csoportos fényforrás csere elvégzése. Az új
fényforrásoknak a fényereje magasabb. A
fényintenzitás a búrák tisztításával szintén
magasabb lesz a jelenlegi lámpatesteknél. A
hatályos szerződés március 31-én jár le, így
április 1-jétől új szerződés lép életbe.
Gémes László polgármester megköszönte a tájékoztatást és a válaszokat. Kérdés,
vélemény a képviselő-testület részéről nem
hangzott el.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta az EDF
DÉMÁSZ Zrt. ajánlatát a közvilágítási célú
eszközök üzemeltetésére és karbantartására
és az alábbi döntést hozta:
A 2014/22/01. azonosítójú közvilágítási
célú eszközök üzemeltetési és karbantartási
szerződését elfogadja.
Folytatás a 6. oldalon
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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 délután 15 óráig.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 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
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomáson Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 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 felkereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u.
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak
felnőtt betegeket látnak el!)
Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, 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 segítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket.
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a
63/400-114 vagy 104 telefonszám.
Fogászat
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
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 8.309.30 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. Kérjük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell
vinni, a rendelőbe.

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

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének
telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám:
06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám:
06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható
06-40/922-334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Állatorvosi ügyelet
jún. 7-8. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
jún. 9. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
jún. 14-15. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
jún. 21-22. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
jún. 28-29. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő
8-12 óráig
Kedd
13-16 óráig
Szerda
–
Csütörtök
8-12, 13-16 óráig
Péntek
8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása
Hétfő
8-12 13-14 óráig
Csütörtök
8-12 13-14 óráig
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
(Gondozási Központ)
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Telefonszáma: 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
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
kedd 8-12, 12.30-15.30-ig
péntek 8-12
Bányainé Tihanyi Mónika
Telefon: 06-30/339-0042
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)

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
Nyitva tartás – Figyelem! Június 10-30 között a
Könyvtár leltározás miatt zárva!
hétfő
9-12
13-17
kedd
9-12
13-17
szerda		
13-17
csütörtök		
13-17
péntek		
13-17
szombat
8-12
A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefonszámán.
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

LAPZÁRTA
2014. június 25. (szerda) 17 óra
A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő
begépelni a számítógépbe.
A fenti időpontig kérjük elektronikus eszközön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállíthassák a következő számot.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com.
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640
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5. oldal

BÚCSÚZUNK A
NYOLCADIKOSOKTÓL,
SOK SIKERT A TOVÁBBIAKHOZ!

GRATULÁLUNK!
A Németh László-díjat az oktatási miniszter adományozza azoknak az általános iskolai,
szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanároknak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában huzamosan
kiemelkedő munkát végeznek.
Idén, május 29-én, Szarvas Rita, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium magyartörténelem szakos tanára is megkapta e neves
kitüntetést.
Gratulál szerető családja

Civil Nap
június 28-án
a Civil Házban!
Éjszakai
akadályverseny és
egyéb meglepetések!
Legyünk minél
többen, játsszunk,
versenyezzünk együtt!
„Mert a lét hatalmas akarata ez,
Hogy amíg élsz, küzdj, dolgozz és szeress,
Álmodd, építsd és várd a holnapot…,
…örömeid, s gondjaid felett is.”
(Csepeli Szabó Béla)

„Ha kérdezik:
Hol indultál utadra? – ezt az iskolát nevezd meg itt!
- melyben lehettek gondok és hibák, de érte vád soha ne érje őt,
mert gyökered és törzsed csak neki köszönheti,
hogy megélt s egyre nőtt.”
(Szemlér Ferenc)

Várja a község
apraját nagyját a
Szegváriak Szegvárért
Közösségfejlesztők
Egyesülete
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6. oldal
A 3. oldal folytatása

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Gémes László polgármester megköszönte Aradi Roland ülésen való részvételét.
Aradi Roland elmondta, bármilyen kérdésben szívesen áll az önkormányzat rendelkezésére.
Gémes László polgármester előterjesztette a törvényességi felhívásra vonatkozó
írásos anyagot (6. sz. melléklet). Kérdés,
hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem
hangzott el.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Csongrád Megyei Kormány Hivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya CSB/01/3479/2014.
ügyiratszámú törvényességi felhívását és az
alábbi döntést hozta:
1./ A törvényességi felhívás 1. pontjában
foglalt hiányossággal egyetért. Annak megszüntetésére a 2014. szeptember 11-ére tervezett ülés napirendjébe felveszi a jegyző
beszámoltatását az adóztatásról.
2./ A törvényességi felhívás 2. pontjában
foglalt hiányossággal nem ért egyet, ugyanis a képviselő-testület minden évben felülvizsgálta a köztemetőkre vonatkozó díjak
mértékét.
3./ A törvényességi felhívás 3. pontjában
foglalt hiányossággal azért ért egyet a képviselő-testület, mert bár az éves összesített
közbeszerzési terv minden érben elkészült,
de nem teljesen felelt meg az Mötv-ben foglaltaknak.
Az éves összesített közbeszerzési tervet
– a Kbt-ben foglaltak alapján – a képviselőtestület fogadja el a jövőben.
A fentiek miatt a képviselő-testület felkérte a polgármestert a Közbeszerzési szabályzat módosítására, és testület elé terjesztésére.
Gémes László polgármester ismertette
a 2014. évi közbeszerzési tervre vonatkozó
előterjesztést (7. sz. melléklet). Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem
hangzott el.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által
2014. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Gémes László polgármester előterjesztette Ternai Lajos telekalakítási ügyére vo-

natkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet).
Felkérte Szabó Tibor képviselőt, ismertesse
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatát.
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta,
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta Ternai Lajos telekalakítási
ügyére vonatkozó írásos előterjesztést. A bizottság a határozati javaslattal egyetért.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, kérelmező által kialakítandó út beleesik
az önkormányzat területébe. Szólítsa fel az
önkormányzat, hogy az általa felállított kerítést minél előbb bontsa el.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ternai Lajos
kérelmét a telekalakítással kapcsolatban.
A szennyvíz elvezető cső javarészt az Önkormányzat telkén, közterületen húzódik,
a kérelmező telkét csak a Kórógy csatorna
közvetlen partján (részben vízben) érinti 3
méteres szakaszon. Továbbá a régi vízáteresz cső a kérelmező telke alatt, 8 méter
hosszan halad át. A kettő együttes értéke
nem egyenlő a kérelmező által birtokba
venni kívánt régi játszótér, illetve az Önkormányzat tulajdonában levő beépítetlen
út és árok területének értékével. Javasolt a
kérelmezővel személyes tárgyalás kezdeményezése, továbbá szolgalmi jog kiváltása az
érintett szakaszokon.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügy- és a szolgalmi joghoz
szükséges intézkedések lebonyolítására.
Gémes László polgármester ismertette az
Ovi-foci műfüves focipálya pályázati lehetőségét (9. sz. melléklet). Átadta a szót Szabó Tibor bizottsági elnöknek
Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta,
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést. Örömteli a
mozgás fejlesztésével kapcsolatos pályázati
lehetőség is. A focipálya kiépítése elég költséges. Meg kellene gondolni, hogy az önrész
összegét milyen beruházásra fordítsa az önkormányzat. Megjegyezte, az ovifalu kiépítése a focipálya önrészének töredékébe sem
került. Akkora műfüves jellegű focipályát
alakítsunk ki, melyet nem csak az óvodások,
hanem az iskolások is tudnának használni.
Bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy
nagyon jó dolog, ha elkezdünk valamit, de
a gyerekek érdekében nincs folytatása. Az
iskolánál beázik a tornaterem, meg kell nézni, milyen állapotban vannak az öltözők, az
aszfalt pálya már lassan füvessé válik. Elmondta, igenis építsünk műfüves pályát, de
ne ekkorát, nagyobbat. Akár az óvodában,
akár máshol. Ezért nem szívesen támogatja
a bizottság a pályázat benyújtását. Mint öt-

let, mint pályázati lehetőség nagyon jó, csak
túl sokba kerül, és nincs folytatása.
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, megnézte a nagy pálya feltételeit, háromszor, négyszer nagyobb önerőre lenne
szükség. Gyakran beszélünk arról, hogy az
utánpótlás nevelést itt kell elkezdeni. Úgy
gondolja, hogy veszíteni ezzel semmit nem
veszítenének. Optimistán néz a jövő felé,
ha itt most elindul, a későbbiekben tudnák
folytatni a nagy pályával. A finanszírozással
kapcsolatban elmondta, ha van a településen
egy olyan vállalkozó, aki a TAO felajánlást
biztosítja, akkor egyéb elbírálási szempontokat figyelmen kívül hagyva pozitívan bírálják el a pályázatot. Tárgyalást folytatott
helyi vállalkozóval, aki az önrészt biztosítja
számára. Ennek reményében várja a képviselő-testület döntését a pályázat benyújtására vonatkozóan.
Szabó Tibor képviselő azt mondta, tudja támogatni, valósítsák meg. Ahhoz, hogy
a gyerekek elkezdjenek focizni, legyen egy
akkora pálya, amit később is tudnak használni. Építsenek kézilabda méretű, kispályás
focipályát, ahol később is tudnak a gyerekek
focizni, és a fejlődésük is biztosítva lesz.
Nem csak az óvodásokra, hanem az iskolásokra és a szegvári emberekre is gondolva,
akik később is tudják a pályát használni. Nagyon jó lenne, ha a művelődési ház mögötti
aszfalt pálya füves lenne. Azt az ötletet támogatja, hogy kerüljön többe, de építsenek
nagyobbat, mert a kihasználtsága sokkal
nagyobb lenne.
R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, támogatja a pályázat benyújtását, mert ez
kimondottan csak a kicsiké lenne. Ide eljárkálni tornaóráról óvodásokkal, az igen körülményes. A felnőttek használják a sportcsarnokot. Megjegyezte, az öltözőt nem a
gyerekek tették tönkre. Az óvodások ahhoz
kicsik, hogy elvigyék valahova tornaórára.
Gémes László polgármester elmondta,
mindkét ötletet támogatja. Ilyen pályázatot
minden évben be lehet nyújtani. Ezt szem
előtt tartva minden korosztályt meg lehet
célozni. Idén nyújtsák be ezt a pályázatot,
jövőre egy nagyobb pálya kiépítésére.
Tóth Péter képviselő elmondta, nem az
óvoda ellen szól. Szabó Tibor képviselő
úrral ért egyet. Elmondta, semmi kifogása ellene, ha a vállalkozó kifizeti a pénzt
és ezt leigazolja. Az önkormányzat nincs
olyan helyzetbe, hogy 2-3 millió forintot kifizessen. Az öltözőt nem a gyerekek
tették tönkre, a sportcsarnokot nem a felnőttek tették tönkre, ott a technológia volt
rossz. Nincs arra sem pénz, hogy a sportegyesületet támogassa az önkormányzat.
Megkérdezte, ki fog edzést tartani az ovi
focipályán? Melyik óvónő vállalkozik erre?
Az a véleménye, ha az óvodába focipályát
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akarnak építeni, akkor olyan ember is kell
oda, aki tanítja a kicsiket focizni. Ha van rá
lehetőség, hogy focipályát építsenek, akkor
olyan legyen az a pálya, amit mások is tudnak használni. Miből fog az önkormányzat
kigazdálkodni 2,5 millió forintot? Az orvosi rendelő felújítására nincs pénz, a civil
szervezetek támogatására szintén nincs.
Ismételten elmondta, nem az ovifoci ellen
van. Fontossági sorrendet kellene felállítani. Megjegyezte, ha a vállalkozó befizeti
folyószámlára az összeget, akkor nincs kifogása ellene.
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, nem azért épül a pálya, hogy foci
fenoméneket neveljünk. A gyerekek agyában a mozgáskoordináció fejlődésével olyan
kapcsolatok épülnek fel, melyeket később a
tanulásban, vagy szellemi képességeik fejlődésében tudnak hasznosítani. Nem feltétlenül azért kell egy focipálya, hogy sok focista
legyen.
Tóth Péter képviselő megjegyezte, az
igazán jó focisták óvodás korukban kezdtek focizni. Nem a foci ellen van kifogása.
Elképzelhető, hogy a jövő évi költségvetés
más lehetőségeket tud biztosítani. Nem biztos, hogy mindent egyszerre kell megvalósítani. Be kellett zárni az öltözőket, le kellett
zárni a tusolókat. A gyerekek testnevelés
óra után nem tudnak letusolni. Csapzottan
mennek be a tanórára. Nyitva kell tartani
az ablakokat télen is a rossz szag miatt. Ha
lenne az önkormányzatnak pénze, akkor pl.
ezekre kellene fordítani. A tornatanár jelezte, hogy az üvegfal védő háló el van rohadva. Egy kósza labda kiverheti az üveget és
balesetet is okozhat.
Gémes László polgármester elmondta,
ezeket a problémákat az intézményvezetőnek kell kezelni.
Tóth Péter képviselő megjegyezte, akkor
nem érti, hogy az önkormányzat miért fizet
havonta 3,5 millió forintot?
Gémes László polgármester elmondta, ők
a KLIK vagyonkezelői. Elmondta, az iskola
problémáját a vezetőnek jelezni kell a fenntartónak, amely a KLIK. A 3,5 millió forintot az iskola fenntartásra fizetjük.
Lukács Istvánné képviselő elmondta,
mint pedagógus, mindenkinek igazat ad.
Az iskolánál valóban mostoha körülmények
vannak. A gyerekek a folyosón tornáznak.
Tudomásul kell venni, hogy az iskolát a
KLIK átvette. Elfogultság nélkül tudja mondani, ha nem élnek most ezzel a pályázati
lehetőséggel, akkor soha nem tudnak előbbre jutni. Legyen meg a többi gyereknek is
az a lehetősége, hogy a pályát használja. Ha
van egy vállalkozó, aki biztosítja az önerőt,
akkor élni kell a lehetőséggel.
Szabó Tibor képviselő elmondta, azért
viszik Hódmezővásárhelyre a gyerekeket
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focizni, mert ott edző foglalkozik velük. Ez
így lesz a későbbiekben is.
Gémes László polgármester elmondta,
2020 után már nem lesznek uniós pályázati
lehetőségek. Más rendszer lesz. Minden lehetőséget meg kell ragadni. Kérte, aki támogatja a pályázat benyújtását, kézfeltartással
jelezze.
Határozat
Az Önkormányzat elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására
vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget
vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 napon
belül támogatási szerződést köt.
Önkormányzat OVI-FOCI Közhasznú
Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt
óvodák pontos nevét, címét, hrsz, valamint
a földhivatali nyilvántartási lap másolatát
és gondoskodik az igazolás beszerzéséről,
hogy a pálya kialakítás nem építési engedély
köteles.
Az Önkormányzat támogatja és az OVIFOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI,
OVI-SPORT PROGRAMOT.
Önkormányzat a Program megvalósításához Alapítványon keresztül önrészt biztosít.
Az önrész bruttó 2.500.000-2.850.000 Ft/
Program/óvoda közötti támogatási összeget
jelent. A pontos összeg az alapítvány pályázatának elbírálását követően, a pontos TAO
összeg ismeretében, az első kuratóriumi ülésen kerül meghatározásra, melyet az önkormányzat elfogad.
Az önerőt a képviselő-testület a 2014 évi
költségvetés felhalmozási céltartalékából
fedezi.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és beadására.
Gémes László polgármester előterjesztette a készfizető kezességvállalás KurcaVölgye Egyesület támogatás előfinanszírozó hitelére vonatkozó írásos anyagot (10. sz.
melléklet). Kérdés, hozzászólás a képviselőtestület részéről nem hangzott el.
Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Kurca-Völgye Szegvári Környezet Víz és
Természetvédelmi Egyesület támogatás
előfinanszírozó hitelére vonatkozó írásbeli
előterjesztést és a következő döntést hozta:
2. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a Kurca-Völgye Szegvári Környezet Víz és természetvédelmi Egyesületet
a 137/2008. (X.18) FVM rendelet alapján,
Turisztikai tevékenység ösztönzése jog-

címen, ifjúsági szálláshely kialakítására
– 1004489678 azonosító számon nyilvántartott kérelme alapján – támogatásban részesítette. A támogatás a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő régi
tűzoltó szertár (6635 Szegvár, Szabadság tér
2.) felújítására, a meglévő épület bővítésére,
átalakítására használható fel.
3. Az építkezés befejeződött a támogatás lehívhatóvá vált. Ahhoz, hogy a KurcaVölgye Szegvári Környezet Víz és Természetvédelmi Egyesület, mint támogatott
szervezet, finanszírozni tudja a beruházást,
hitelt kell felvennie az utófinanszírozás miatt.
4. A Kurca-Völgye Egyesület támogatást
nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága LEADER 2012 pályázatán a Kossuth téri játszótér és sporttelep felújítására.
A támogatás összege: 9.635.368 Ft. A támogatás utófinanszírozott. A támogatás megvalósításához szükséges a hitel felvétele.
5. A Kurca-Völgye Egyesület támogatást
nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága LEADER 2013. pályázatán az ifjúsági szálláshely berendezésére. A támogatás
összege: 6.779.947 Ft. A támogatás utófinanszírozott. A támogatás megvalósításához
szükséges a hitel felvétele.
6. A Kurca-Völgye Szegvári Környezet
Víz- és Természetvédelmi Egyesület a Szentesi Hitelszövetkezettől igényel 69.755.315
Ft támogatás előfinanszírozó hitelt.
A hitel lejárata: 2015. december 31.
7. A hitel felvételéhez ingatlan fedezett
szükséges. A Szentesi Hitelszövetkezet a
Szegvár hrsz. 303/2 és hrsz. 303/3 Szabadság tér 2/A/B és Rozmaring utca 1./A/B
szám alatti bérlakásokat jelölte ki a hitel fedezetének.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a támogatás előfinanszírozó hitel teljes összegére készfizető kezességet vállal.
A banki költségeket Szegvár Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a
Szegvár hrsz. 303/2 és hrsz. 303/3 ingatlan
fedezetet biztosít a hitel felvételéhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kezességvállalási
nyilatkozat aláírásával.
Gémes László polgármester kérte a képviselő-testület állásfoglalását a februárban
hozott 8/2014. (II. 05.) KT. számú – ifjúsági szálláshely finanszírozására vonatkozó
– határozat visszavonására, tekintettel arra,
hogy a jelen ülésen meghozott határozat az
ifjúsági szálláshely kialakításának finanszírozására is kiterjed más pályázatok mellett.
Folytatás a 11. oldalon
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AZ ÉN ISTENEM ÉLŐ ISTEN
Templomunkba 2014. május 21-én Indiából
érkezett Jákob atya és Shiny Sabu asszony és
előadást tartott. Hazánkba missziós céllal érkeztek, és több helyen tartanak tanítást, így a mi kis
falunk is egyik állomása volt útjuknak. Méltán
adhatunk hálát ezért Istennek, mert kiválasztott
minket erre a kegyelmi ajándékra.

Szerda délután 5 órára szépen fokozatosan
megteltek a templomunk padsorai. Legtöbb
résztvevő a környező településekről érkezett, de
jöttek távolabbi városokból is. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a szegvári résztvevők száma elég
csekély, nem élnek a lehetőséggel, ami itt helyben megadatik a lelki feltöltődésre.
Shiny asszony katolikus, 2 gyermekes anya,
eddigi életének tanúságtételét hallgattuk meg,
amiből kirajzolódott az ő keresztútja, szenvedése
és Isten csodái, amiket végbe vitt az ő életében.
Shiny 19 évesen
ment férjhez és ehhez az időhöz köti
megpróbáltatásainak kezdetét. Házasságkötése után
fél évre kiderült,
hogy orvosa szerint 80% hogy soha
nem lesz gyermeke.
Ezt férje családja
nem tudta elviselni, így folyamatos
bántások és megaláztatások miatt vissza kellett
költöznie a szülői házhoz. Mivel férjét nagyon
szerette, Istentől imában kérte, hogy oldja meg
ezt a helyzetet. Pár hónap múlva megérett szívében a megbocsájtás gyümölcse és visszatért
a férjéhez. Nem sokkal később egy zarándok
helyen Jézust és Máriát kérte segítsék meg őt a
gyermekáldásban. Még abban a hónapban áldott
állapotba került családja és orvosa legnagyobb
meglepetésére. A harmadik hónapban veszélybe
került ugyan a magzata élete, de ismét könyörgött Istenhez, hogy adja meg neki az anyaság
ajándékát és ne vegye el gyermekét. Imája meghallgatásra talált és megszülhette kislányát. A
gyermeke szépen fejlődött, de félévesen súlyos
szív- és légzőrendszeri betegség alakult ki, az
orvosok menthetetlennek látták állapotát és tel-

jesen lemondtak a gyógyulásáról. Shiny ekkor
azt mondta a hindu kezelőorvosnak, hogy az
én Istenem élő Isten és nem fogja hagyni, hogy
meghaljon a gyermekem, mert kérni fogom tőle,
hogy gyógyítsa meg. E beszélgetés után a gyermek újra erő-teljesebben kezdte venni a levegőt,
aminek az orvos is tanúja volt. Ekkor az orvos ezt
mondta Shinynak: a te Istened valóban élő Isten,
az én isteneim kőből vannak és ilyen csodát nem
tesznek. Kislánya mára már 10 éves egészséges,
ügyes kislány. A hindu orvos pedig a katolikus
hitre tért.
Shiny Sabu biokémikusként dolgozott és tehetségét az Úr úgy kamatoztatta, hogy megajándékozta őt 3 saját laborral. Befutott gazdag vállalkozó lett belőle, de szívében érezte, hogy a kapott
hatalom eltávolítja Istentől ezért kérte is hogy
ne tegye őt büszkévé. Shiny hosszan és aprólékosan beszélt életéről, de ami őt mindig előrébb
és közelebb vitték Istenhez azok a betegségek és
szenvedések voltak, amelyek egymás után jöttek
az életében pont úgy, mint a bibliai Jób életében.
Agyhártyagyulladást kapott és épp a műtőbe
tolták, amikor hangot hallott, „nem vagy beteg”
és ez a hang egyre erősödött benne. Kérte az orvosokat, hogy újra vizsgálják meg és csodálatos
módon minden negatív lett, és saját lábán hagyta
el a kórházat.
De hamarosan újra beteg lett, tüdőgyulladást
kapott és testén gennyes kelések keletkeztek. Állapota annyira leromlott, hogy hazaadták meghalni. Éberebb állapotában minden szenvedését
felajánlotta az úrnak, de kérte a gyógyítását is.
Egy kissé javult, de egy reggelre arra ébredt,
hogy a jobb oldala lebénult, keze, lába kicsavart
helyzetbe került, nyelve a szájából kilógott és
nem tudta visszahúzni a szájába. Hosszú ideig
vegetált ebben az állapotban mikor egy alkalommal egy jelenésben volt része. A Szűzanya ott
állt az ágyánál a kis Jézussal a karján és beszélt
hozzá, majd végig simította jobb oldalát és kérte
hogy menjen el a legközelebbi Mária zarándok
helyre. Négy férfi vitte el. Ezen a zarándoklaton,
a Szentmisén a szentáldozást követően több ezren voltak tanúi csodás gyógyulásának. Többen
látták, hogy a tenyerébe a Szűzanya belehelyezi
a Rózsafűzért, és testét elöntötte a forróság. Ezután a kicsavarodott végtagjai kiegyenesedtek,
nyelvét betudta húzni a szájába felállt és járt, a
kelések eltűntek a testéről. Isten dicsősége megnyilvánult rajta a Szűzanyán keresztül, és ez a
csoda volt az, amiről nem hallgathatott és mis�sziós útjára elindította. 26 Amerikai államot és
számos Európai országot bejárt már tanúságtételével.
Ma drogosokat és alkoholistákat segít. Legfőbb érték számára a Szentmise és az Eukarisztia, Isten igéje és a Rózsafüzér imádsága, valamint szenvedéseink felajánlása Istennek. Erre
buzdított mindannyiunkat is.
Tanúsága után mindenkiért egyenként imádkoztak, sőt sokan kaptak próféciát is, és gyógyulások is történtek. Előadása több mint 4 órán át

tartott, és mindenkit megérintettek szavai. Az ő
szenvedései, az Isten iránti bizalma és imádságos lelkülete példaértékű lehet mindannyiunk
számára. A szenvedés Isten megmentő terve számunkra, ez visz el minket a Mennyországba.
Köszönet a fordításért Jákob és Laczkó atyának valamint Enikőnek.
A nap végén énekkel és tánccal dicsértük az
Urat.

Még egy különlegességet megosztok az olvasóval, Shiny teste a gennyes sebek miatt bűzlött,
a gyógyulás után a Szűzanya jázmin illattal ajándékozta meg. Mi is éreztük ezt az illatot körülötte.
/Gémes Anita/

AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS
Május 25-én kissé borús reggelre ébredtünk,
de tíz harmadik és egy hatodik osztályos gyermek lelke derűs, örömteli volt. Elérkezett az a
nap, amire nagyon-nagyon készültek már, az
elsőáldozás napja, az első találkozás a Szentségi Jézussal. A reggeli borús idő derűssé vált,
így nem akadályozta az ünnepélyes bevonulást a
templomba.
A gyerekek készülete komoly volt, egyre jobban ébredt bennük a vágy, hogy szabadulni tudjanak a lelküket terhelő bűnöktől, és magukhoz
vehessék az Úr Jézust.
Készületükről, tudásukról számot is adtak előző héten az iskolában, amit lelkesen, örömmel
tettek.

A készülethez hozzá tartozott a gyakorlat is,
amit mindenki komolyan vett, és így szépen
fegyelmezetten tudott részt venni a szentmisén
mindenki a feladatokban.
Ezúton szeretném megköszönni minden szülőnek az odafigyelést, segítséget. De egyben
szeretném kérni, hogy a megkezdett jót segítsék
tovább, hogy a találkozás folyamatos lehessen!
Nem maradt el ez évben sem, a meglepetés.
Dr. Agócs Lászlóné Emike néni a rózsafüzérek-

2014. június

hez szép kis tasakot készített. Isten áldja meg
szerető gondoskodását!
Szentmise után mindenkinek jól esett a finom
kakaó és kalács, melyet a plébánián fogyaszthattak el. Itt volt alkalom a kötetlen beszélgetésre
is, nem csak az elsőáldozók, hanem a hozzátartozóknak is.
(Rozgonyi Mária)

A FÁBIÁNSEBESTYÉNI TEMPLOM IS
MEGÚJULT
Több mint tíz éve játok heti két alkalommal
Fábiánsebestyénre az ottani hitélet ellátása érdekében. Többször is pályáztunk az Árpád-házi
Szent Erzsébet templom restaurálására. 2013-ban
Joó Máriusz beadott pályázata a templom külső
felújítását tartalmazta, melyet el is nyert. Püspökségről kaptunk az épületszigete- lésre és a
templombelső-festésre anyagi támogatást. Kis

9. oldal
Az apostolok cselekedeteiben olvassuk: „Jézus
Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította,
hogy él: negyven napon át ismételten megjelent
nekik, és beszélt az Isten országáról. Egyszer,
amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik,
hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak
az Atya ígéretére, „amelyről - úgymond - tőlem
hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de
ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni… Megkapjátok a Szentlélek rátok
leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben,
s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a
föld végső határáig.” Mi is mindannyian Szentlélekkel szeretnénk megkeresztelkedni, ha Jézus
azt kéri legyünk együtt és úgy várjuk imádkozva
az ajándékát, akkor úgy kell tennünk. Már többen megtapasztalták a lélekáradást, de mindig
több és több kell az Isteni jelenlétből. Várakozásunkban az Úr elé vittük a falut, és kértük áras�sza ki mindent megújító Lelkét családjainkra, a
fiatalokra, betegekre, és hogy adjon minél több
hívatást.
Külön kértük a Szentlélek hét ajándékát: a bölcsesség, értelem, jó tanács. erősség, tudomány,
jámborság, Istenfélelem lelkét. Az Úr bátorít
bennünket, hogy merjünk kérni nagy dolgokat
is, ezért megemlítettük a rendkívüli ajándékokat
is: hit, csodatevő hatalom, gyógyítás adománya,
prófétálás, szellemek elbírálása, nyelvek adománya, nyelvek értelmezése, szeretet ajándéka,
beszéd ajándéka, szabadítás ajándéka, szervezés
karizmája, tanítás karizmája, közbenjárás ajándékát is adja annak, aki használni is akarja. Jézus
elé járultunk, hogy az Atyától küldje a Szentlelket, mert szükségünk van rá. Hála Istennek egyre
többen megtapasztalják a Lélek kiáradását. Egy
ismeretlen szerző versével zárom az soraimat:
PÜNKÖSD

közösség önerőből nem tudta volna megoldani a
felújítást. Hála van a szívünkben a kapott segítségért, hisz az egyházközség önerőből nem tudta
volna felújítani a romos templomát.
A falum önkormányzatának segítsége és a hívek áldozata lehetővé tette a kivitelezőkkel való
együttműködést. Így bérmálás most június 1-én
kívül belül megújult templomban történt.
Három bérmálkozóra hívta le a Szentlelket a
püspök úr. Együtt ünnepeltünk és a közös imádságunkkal avattuk fel a megújult templomot.
(Zsadányi József)

PÜNKÖSDI KILENCED
Május 30-án kezdtük a szentmise után
a közös imát pünkösd
kilencedére. Azért jöttünk össze, mert Jézus
azt kérte tanítványaitól, hogy maradjanak
a városban amíg az erő
el nem tölti őket.

A pünkösd jő - de meg nem érti titkát
a szív, amelyben még az Úr nem él;
Itt a tavasz, - bimbófejük kinyitják
a kis virágok, zöldül a levél.
Mit ér, ha a természet újra éled,
a föld örül, madárka énekel,
de a szívünkben még az égi Lélek
élet tavaszát nem költhette fel?
Ha szívünket a Lélek át nem hatja,
hervadt virág csak minden ünnepünk,
Hiába volt a szent karácsony napja,
a húsvét fénye föllángolt - s letűnt.
Az Úr csak egyszer járt itt lenn a földön,
értünk csak egyszer halt kereszthalált,
De kell, hogy pünkösd újra s újra jöjjön,
mert életet csak Isten Lelke ád.
Zs.J.

HÍREK-ESEMÉNYEK
Június 8-án Pünkösdvasárnap a Szentlélek
kiáradásának ünnepe, az Egyház születésnapja.
Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti idő, és elkezdődik az évközi idő, melynek liturgikus színe
a zöld.
Június 9-én, Pünkösdhétfőn bérmálás lesz
templomunkban, a szentmise 17 órakor kezdődik.
Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért, hogy

felnőttként hűséges, elkötelezett keresztényekké
váljanak.
Tanévzáró szentmise: június 15-én fél 9-kor
lesz a templomban. Adjunk hálát az elmúlt tanévben kapott kegyelmekért. Azok a hittanosok,
akiknek csatlakozó órában van a hittanóra, ekkor kapják meg a hittanos bizonyítványt.
Természetesen a keresztény életben nincs vakáció, Jézus minden vasárnap várja gyermekeit,
hogy találkozhasson velük a szentmisén. A nyári
gyermekfoglalkozásokról majd a templomi hirdetésben kaphatunk pontos tájékoztatást, az időpontokról, és lehetőségekről.
Június 21-én a gyerekmise 16 órakor a Katolikus körben lesz megtartva. Szeretettel hívjuk és
várjuk a kicsinyeket és az alsó tagozatos gyermekeket szüleikkel együtt erre az alkalomra.
Június 22-én Úrnapja szorgos kezek hajnalban
elkészítik a templom körül a műút mentén a sátrakat az Úr Jézus fogadására. Virágszirmot egész
héten lehet gyűjteni, és vasárnap reggel elhozni a
templomba. Az idén elsőáldozáshoz járuló gyerekek szórják majd a virágszirmot a szentségi Jézus előtt. A szentmise fél 9-kor kezdődik.
(Rozgonyi Mária)

MEGHÍVÓ!
A VINCULUM CARITATIS
KÖZÖSSÉG
lelkigyakorlatra hív!
Időpont, és helyszín:
2014. június 23-24-25-én,
Szegváron a Katolikus Körben.
Előadó: Baranyi Zsuzsanna,
a Közösség általános felelőse.
Téma:
Az evangélium öröme életünkben!
A lelkigyakorlat kezdete:
június 23-án délelőtt 9 órakor.
Aki ebédet kér, jelezze (mivel nem
helyben főzünk) legkésőbb június
14-ig, az alábbi elérhetőségen!
Jelentkezni: Rozgonyi Máriánál
személyesen, vagy a 06-30/570-2345
számon.

MINDENKIT
SZERETETTEL HÍVUNK
ÉS VÁRUNK!

XXVII. évfolyam 6. szám

10. oldal

Diákvilág

Bruno Ferrero:

A könyv
Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit
az egyik autószalonban. Tudta, apjának
nem okozna gondot, hogy megvegye neki,
ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának
ajándékba annak örömére, hogy befejezi az
egyetemet. A fiú véletlenül megtalálta az
apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját.
Nagyon megörült, hogy megkapja a kocsit,
és izgatottan várta a diplomaosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába,
és ezt mondta:
- Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon
szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helytálltál
az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy szép díszdobozt vett elő. A fiú izgatottan kezdte el
kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy
egy Biblia volt benne, melybe arannyal bele
volt gravírozva a neve. Nagyon mérges lett
és ezt üvöltötte:
- Apám! Van egy csomó pénzed és erre
csak egy Bibliát vagy képes ajándékba
adni!? - végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban. Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti
életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik
nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg
kellene látogatnia, mivel már idős volt. A
diplomaosztó napja óta nem látta. Miközben
ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja
meghalt.
Nagyon megdöbbent! Amikor elkezdte
intézni a temetés körüli teendőket, elment
az apja házába, mivel szüksége volt néhány
hivatalos papírra. Amint belépett a házba,
szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle. Érintetlenül ott volt az
asztalán, ahogy azt ő ott hagyta. Könnyes
szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a
Máté 7,11 szerepelt apja kézírásával: ,,Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat
adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább
ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik
kérik tőle?” És ahogy olvasta ezt az igét, a
Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs.
Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés: „FIZETVE”.
Milyen sok alkalommal utasítjuk vissza az
élet ajándékait, csak azért, mert nem abban
a csomagolásban kapjuk, mint amiben elképzeltük!

Kedves Olvasó!
Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni.
A május hónap is tartalmasan, eredményekben gazdagon telt el.
Az alábbi eredmények voltak informatikából:
Szentes járási informatika verseny:
5. osztály 2. helyezés: Szép Endre
6. osztály 4. helyezés: Fúvó Milán
7. osztály 1. helyezés: Gila Valter, 2. helyezés
Kútvölgyi Csanád, 3. helyezés Fejős Gábor
8. osztály 3. helyezés: Muzsik Sándor és Kéri
Gábor azonos pontszámmal
Infománia informatikai csapatverseny Hódmezővásárhelyen:
A versenyen 15 csapat vett részt négy-négy
fővel, hódmezővásárhelyi, mindszenti és szegvári iskolák tanulói. A mi iskolánkat Fejős Gábor, Gila Valter, Kupcsik Bence és Kútvölgyi
Csanád képviselte. Csapatunk 5. helyezést ért
el.
Felkészítőjük: Tóth Péterné
Gratulálunk!
A Bendegúz versenyen Csillagkuti Jácint 4.b
osztályos tanuló angol nyelvből 3. helyezést ért
el. Felkészítője: Oroszné Kosztolányi Éva
Gratulálunk!
Tanulóink osztálykirándulásokon vettek
részt, ahová a szülők is elkísérhették gyermeküket. Köszönjük a szülők munkáját!
A 2.a unokaosztály szép műsorral kedveskedett az Idősek Otthonában az anyák napi ünnepségen. Köszönjük a kedves fogadtatást és a
kapott ajándékokat. A verses-zenés összeállítást felkészítette Lukács Istvánné.
Az első osztályos tanulók megünnepelték az
Olvasás születésnapját. Nagy tortát kaptak a
gyermekek Bernáth Ildikó igazgató asszonytól.

A szülők, az óvónők, pedagógusok megtekinthettek egy nyílt tanítási órát, ahol a kisdiákok
bemutatták olvasás tudományukat.
A Classic Művészeti Iskola is megtartotta
évzáróját a Művelődési Házban. Itt a 4. osztályosok léptek fel, akik járnak társastáncra, illetve bemutatták táncukat a 8. osztályosok is.
Nagyon szép koreográfiákat láthatott a közönség. Köszönjük Török László táncpedagógus
felkészítő munkáját, valamint Szatmári-Nagy
Szilvia Művészeti Iskolavezető konferálását.
Nagyon ügyesek voltak a gyerekek.
Részt vettünk a zene és a néptánc tagozat
évzáróján a Művelődési Házban. Nagyon sok
szülő, nagyszülő volt kíváncsi gyermekére,
unokájára. Színvonalas műsorszámokat láthattunk és hallhattunk. Ezen az estén felléptek
mindazok a gyerekek, akik délelőtti oktatásban tanulják a néptáncot, valamint azok a gyerekek, akik délután járnak néptánc oktatásra,
illetve szolfézs és szintetizátoroktatásban részesülnek. Köszönjük a gyerekek és a felkészítő nevelők munkáját. Így: Kovács Ida, Forgó
Róbert, Magyar Nóra pedagógusok segítségét.
Május 28-án országos kompetenciamérés
zajlott le a 6. és a 8. osztályosok körében.
Mit kínálunk júniusban
-6-án 16 órakor Ki Mit Tud? - a Művelődési
Házban
-14-én 9 órakor a nyolcadikosok ballagási
ünnepsége a Központi Iskolában
-19-én 17 órakor tanévzáró ünnepség a Központi Iskolában
Minden gyermeknek kívánunk szép bizonyítványt, kellemes vakációt, balesetmentes
nyarat.
A vezetőség megbízásából írta:
Lukács Istvánné, tanítónő

2014. június
A 7. oldal folytatása

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 8/2014. (II. 05.) KT.
számú, „Készfizető kezességvállalás KurcaVölgye Egyesület támogatás előfinanszírozó
hiteléhez.” tárgyú határozatot visszavonja.
Gémes László polgármester előterjesztette a Falufejlesztő Kft. tartalék elszámolása, támogatási kérelmére vonatkozó írásos
anyagot (11. sz. melléklet). Kérdés hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem hangzott
el.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegvári
Falufejlesztő Nonprofit KFT. tartalék elszámolását, melyet az alábbiak szerint elfogad:
2010.02.01-2013.12.31. időszak alatt:
Átvett vagyon értéke
2010. évi szerződésben szereplő átadási
áron: 92.212.556 Ft
2011. évben aktivált Hidroglóbusz felújítás: + 2.707.000 Ft
Összes
elszámolási
kötelezettség:
94.919.556 Ft
Visszaadott vagyon értéke 2013.12.31.
nettó értéken: - 84.696.942 Ft
Elszámolási kötelezettség: 10. 222.614 Ft
az elszámolt értékcsökkenés fel nem használt része: (szerződés III. 5. szerinti tartalék)
A képviselő-testület kéri a tartalék összegének átutalását Szegvár nagyközségi Önkormányzat számlájára.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegvári Falufejlesztő Nonprofit KFT. ügyvezetőjének kérelmét a LEADER pályázat megvalósításával kapcsolatban, mely a Szegvár,
Régitemető u. 1. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozik.
A képviselő-testület 10 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit KFT-nek.
A képviselő-testület utasította a Falufejlesztő Kft. ügyvezetőjét, hogy a támogatás
felhasználásáról egyeztessen a polgármesterrel.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, hány
főre és milyen munkára kapott az önkormányzat támogatást?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, jelenleg azok az emberek töltik 1 hónapig a
gyakorlati idejüket, akik a téli képzésben
részt vettek. A közmunkaprogramról még
nem kaptak értesítést.

11. oldal

Rendezvénynaptár
2014
Június
4-én Trianoni megemlékezés – Főszervező: Szegvár Nagyközség Önkormányzata
7-én Méhecske Fesztivál a Művelődési
Ház előtti téren sztárvendégekkel – Főszervező: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
8-án Pünkösdi néptánc gála a Művelődési Házban – Főszervező: Dobbantó
Néptáncegyüttes
14-én Általános iskolai ballagás – Főszervező: Forray Máté Általános Iskola és
AMI
21-én Kurca-parti dalos találkozó a Művelődési Házban – Főszervező: ifj. Ternai
József
23-27-ig Kézműves tábor a Művelődési
Házban – Főszervező: Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
28-án Civil-nap a Civilházban – Főszervező: Közösségfejlesztők Egyesülete
30-július 4-ig Kézműves-régész tábor
a Civilházban – Főszervező: Közösségfejlesztők Egyesülete
30-július 4-ig Horgásztábor – Főszervező: Szegvári Horgászegyesület
Július
5-én Tófesztivál a Kórógy-parton – Főszervező: Polgármesteri Kabinet, Lukács
Istvánné
11-12-13-ig ÁSZ fesztivál – Főszervező:
Molnárné Kvakk Zsuzsanna
16-20-ig Általános iskolai tanulók táboroztatása a Balatonon, Szántódon – Főszervező: Lukács Istvánné
Augusztus
15-21-ig Honkyokushin Karate edzőtábor a Civilházban – Főszervező: Erdei
Sándor
16-án I. Szegvári Egészség és Sport Nap
sztárvendégekkel a sportpályán – Főszervező: DODO-SPORT KFT Sinka „Popey”
Zsolt
20-án Falunap – Szegvári Ízek Fesztiválja a sportpályán – Főszervező: Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság – Lukács
Istvánné

Polgárőr és
Rendőr hírek
Tisztelt Olvasó!
Június a ballagás hónapja ez idén
sem változik. Ezért e hó 14-én a délelőtti órákban a Forray Máté Általános Iskola környékén a parkolást
és a forgalmat polgárőrök irányítják
a zavartalan közlekedés érdekében.
Türelmüket és megértésüket köszönjük.
A hónap folyamán még több
rendezvény lesz, mely forgalmi
rend-változást, vagy közlekedési fennakadást idézhet elő: 6-án,
7-én és 8-án a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet rendezvénye a II. Méhecske Fesztivál kerül
megrendezésre, mely a Szentesi út,
a Régiposta utca és a Petőfi utca
környékén okoz fennakadást. A
Régiposta utca a Szentesi út felől el
lesz zárva a forgalom elől, megközelíteni a Sárállás utca felől lehet.
8-án néptánc gála szintén a fent
említet részen várható nagyobb forgalom, valamint a 21-i Dalos találkozó is ezt a falurészt érinti.
Polgárőreink próbálják munkájukat úgy végezni, hogy senkinek ne
okozzunk kellemetlenséget. Ha ez
mégis megtörténik előre is elnézést
kérünk.
B. S.

KÖNYVTÁRI HÍREK
A könyvtárunk június 10-30-ig
leltározás miatt zárva lesz.
Az újságolvasókat a leltározás ideje alatt is várjuk.
Internet és számítógép használatára, fénymásolásra, nyomtatásra a
teleházban lesz lehetőség.
Könyvtárosok
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Egy álom valóra vált…
Még 2012 júliusában, bemutatkozásomkor írtam egy régi álmomról: szeretném
látni a Jeli Arborétumot rododendronvirágzás idején és a közelben lévő Jáki
templomot. Gondoltam, a megvalósult álmomról megosztom az élményt, a képeket
a kedves Olvasókkal, és javaslom, aki teheti, látogasson el e csodálatos helyre. Sajnos ilyen pompájában minden évben csak
egyszer, májusban lehet látni. Viszont ez
évtől gyönyörűen kiépített sétautak teszik
lehetővé, hogy akár mozgáskorlátozottak,
kisgyerekes családok is kiránduljanak e
mesés helyre. Osztálykirándulásra is tökéletes úti cél lehet.
Európa egyik legszebb botanikus kertjét
dr. Ambrózy-Migazzi István gróf alkotta
a Vas megyei Kám község határában – ez
közismert nevén a Jeli Arborétum.
Az ország legnagyobb „örökké zöldellő
kertje”, mintegy 75 hektáron terül el, leglátványosabb része a bejárat közelében kialakított rododendron-szekció. Aki a természet e csodájára kíváncsi, az májusban,
a rododendron-virágzás főidejében látogasson el, s olyat lát, amit soha nem felejt
el. Valami hihetetlen látványt nyújtanak
az embernél magasabb, a gyalogutak mentén több kilométer hosszúságban, számtalan színárnyalatban pompázó hatalmas
virágbokrok. A rododendronok magashegységekből, hűvösebb tájakról (ÉszakAmerika, Himalája, Japán, Kaukázus)
származnak, ezért is hívja őket a népnyelv
havasszépének.
Mi igazán élvezni akartuk az Arborétum szépségét és nyugalmát, ezért terveztük hétköznapra látogatásunkat, ahol a
rododendronokon kívül egyéb csodálatos
növények is megtalálhatók a világ minden
tájáról.
Az a szép az egészben, hogy külön-külön is megcsodálhatjuk a Kaukázusból, a
Sziklás-hegységből, Kis-Ázsiából származó hatalmas vagy apró örökzöldeket, fákat, cserjéket, mohákat, páfrányokat, bambuszokat, s közben a nagyon különböző
részletek egésszé állnak össze, s adják az
arborétum különleges hangulatát, „Isten
csodálatos világát a bárányfelhők alatt”:
szépséget és harmóniát együtt. Kedves
„Idegenvezetőnk” elvezetett bennünket a
legszebb ösvényekre, a gyönyörű óriásfenyők közé, hűs patakparton lévő forráshoz, amelynek vizével szomjunkat csil-

lapíthattuk. A különleges bambuszokkal
körbevett tó partján „békaszéket” készített
számunkra – sajnos a békakirály nem járt
arra…
Az már egy külön meglepetés volt, hogy
pár órás sétánk végén vendéglátóink vaddisznópörkölttel vártak bennünket. Mit
tagadjuk a 4-5 órás séta után „egy lovat is
meg tudtunk volna enni”, szóval nagyon
jól esett a finom ebéd. Ezután egy környékbeli kisfalut csodálhattunk meg, itt is
sok-sok örökzöldet, virág- és veteményes
kertet láttunk, és egy csodálatos panorámát a környező dombvidékről. A szőlőhegyen egy borospince előtti hűvös lugasban
pihentünk meg, a házigazda igazán remek
boraival kínált bennünket, de egy-egy
kostóló-kortynál többre nem nagyon mertünk vállalkozni.
Szálláshelyünk az Arborétum közelében
lévő felújított tanya, amelyet vendéglátóink – egy lelkes fiatal házaspár – hangulatosan, sok-sok munkával, fantáziával alakított mesebarlanggá. Igazi hamisítatlan
terep ez a pihenni vágyóknak: csend, nyugalom, béke, harmónia, rend és tisztaság
mindenütt. A hajnali kakasszó ugyan elmaradt (vagy csak nem hallottuk), de volt
madárdal, bárányok bégetése, és egy hatalmas, de nagyon kedves házőrző kutyus.
A konyhában régi tűzhely ontotta barátságos melegét, a szobában újonnan épített
kandalló tüzénél pihenhettünk. A konyhai
nagy asztalt körbeülve, éjszakába nyúló
beszélgetés következett vendéglátóinkkal,
megismerve életmódjukat, terveiket, álmaikat – és jó volt látni, ők is mernek nagyot
álmodni. Élmény volt a munkakedvük,
szorgalmuk, csak ámultunk ezerféle elfoglaltságukon, lelkesedésükön. Számunkra
úgy tűnt, arrafelé szorgos-dolgos emberek
élnek, akik nem arra várnak, hogy majd
helyettük valaki megoldja a problémákat.
Éjfél felé, elfáradva a sok-sok élménytől ki-ki nyugovóra tért és pillanatok alatt
elcsendesedett a ház. Akkorát aludtunk,
hogy még a házigazda hajnali „besurranását” sem vettük észre, amikor friss péksüteménnyel örvendeztetett meg bennünket
–, s ez egyébként így történt minden reggel, míg ott voltunk. (Kicsit szégyenkeztünk, amikor a felajánlott friss tehéntejet
visszautasítva elővettük hűtőtáskánkból
a 1,5%-os „mű-tejet” a reggeli kávéhoz.

A házi tejtől már elszoktunk…) A reggeli
kávé „hajnali 10 körül” már el is készült –
ez még nyugdíjasoknál is nyaralási tempó.
A képek beszéljenek az Arborétumban
látható sok-sok szépségről, aztán egy kép,
ahol készül a „békaszék”, illetve a fáradt
vándor megpihen az óriások között, no és a
barátságos „házőrzőnk” sem maradhat el.
A következő nap utunk a megalapításának 800. évfordulóját idén ünneplő jáki
templomba vezetett. „A jáki templom az
egykori jáki bencés apátság monumentális
bazilikája a magyarországi román stílusú
építészet kiemelkedő, szinte szimbolikus
alkotása. A hazai középkori nemzetségi
monostorok egyedülálló épségben fennmaradt képviselője, mely művészi gazdagságával, a táj képébe illeszkedő mesteri
elhelyezésével hívja fel magára a figyelmet. Stílusjegyei alapján 1220 körül alapíthatták, és 1256-ban szentelték fel, Szent
György tiszteletére. Építése során több
alkalommal is változtathattak a terveken,
erről tanúskodnak a különféle szabálytalanságok. Történelme viharos: tűz, vihar
és az oszmán hadsereg is megrongálta,
többször helyre kellett állítani. Az utolsó
nagy átépítés 1896 és 1904 közt zajlott,
Schulek Frigyes tervei alapján. Leghíresebb része a befelé mélyülő, többszörösen
tagolt főbejárat, melyet normann motívumok díszítenek, fölötte a timpanonban Jézus látható angyalokkal és apostolokkal.”
(Forrás: Wikipédia)
Remélem lesz, aki kedvet kap egy kirándulásra, megcsodálni ősi műemlékünket.
Kirándulásunk befejezéseként még
Szombathelyre invitáltak vendéglátóink,
a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról előadására a sportcsarnokba. Tehetséges fiatalok előadását láthattuk a jól
ismert zenével. Ez egy országjáró turné
első állomása volt, és nagyszerű előadást
láthattunk. Szegeden is látható lesz június
13-án, aki teheti érdemes megnézni.
Felejthetetlen napokat töltöttünk Vas
megyében, sokat épültünk az ottani emberek kedvességén, munkaszeretetén, lelkesedésén. Reményt adott a jövőre nézve.
Sok hasonló gondolkodású, tettrekész fiatalra lenne szüksége országunknak.
Szabó Irén
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HÁZI TORNAVERSENY
Szülők, nagyszülők, testvérek és iskolatársak szurkoltak a szokásos év végi házi tornaversenyen a tornászoknak. A hálás közönség
tapssal jutalmazta a gyerekek gyakorlatát. A
versenyzők érmet és apró tárgyjutalmat vehettek át az eredményhirdetésben is aktívan közreműködő szülőktől. A verseny megrendezését
a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati is
támogatta.
Fiúk
I-II. kcs
1. Hegedűs Dániel
2. Szűcs Ábel
3. Gila Ferenc
4. Valkai Ferenc
5. Fábrik Martin
6. Lakatos Adrián

5.
6.
7.
8.
9.

Németh Olívia Szimonetta
Mrena Kornélia
Süli Viktória
Tulipán Petra
Rácz Lea

I. korcsoport
5. hely Szegvár (Mrena Kornélia, Németh
Olívia Szimonetta, Magyar Luca, Turiczki
Gréta, Bölcskei-Molnár Zita, Süli Viktória,
Kovács Szemirámisz)
III-IV. kcs
1. Szabó Janka
2. Gráfik Vivien
3. Szabó Alexandra Boróka
4. Szabó Fanni
5. Csapi Loréna
6. Tóth Tímea
7. Apró Réka
8. Kispál Rita
9. Szobácsi Szófia

II. korcsoport
7. hely Szegvár (Sípos Ilona, Tóth Viktória, Sztanó Alexa, Németh Olívia Szimonetta,
Homlok Nikolett, Mrena Kornélia, Tulipán
Petra)
III. korcsoport
2. hely Szegvár (Gráfik Vivien, Szabó Janka,
Szabó Alexandra Boróka, Apró Réka, Kunszabó Viktória, Homlok Nikolett, Szabó Fanni)
Pólyáné Téli Éva

III-IV. kcs
1. Hegedűs Imre
2. Szűcs Gergő
Lányok
I. kcs
1. Mrena Kornélia
2. Magyar Luca
3. Németh Olívia Szimontetta
4. Bölcskei-Molnár Zita
5. Turiczki Gréta
6. Süli Viktória
7. Kovács Szemirámisz
8. Pálinkó Diána

Pólyáné Téli Éva

ARANY KUPA
ORSZÁGOS
TORNAVERSENY

II. kcs
1. Sípos Ilona
2. Homlok Nikolett
3. Tóth Viktória
4. Sztanó Alexa

Május 11-én a hagyományoknak megfelelően a szegedi Arany János Általános Iskola adott
otthont az Arany Kupa országos tornaversenyre. A lányoknál nagyon népes mezőny gyűlt
össze, köztük a szegvári tornászok is képviseltették magukat 3 csapattal. A szereplésük
várakozáson felül jól sikerült, a kislányok szép
gyakorlatokat mutattak be és eredményesen
szerepeltek. A versenyen a Nemzeti Együttműködési Alap segítségével vehettek részt
sportolóink.

2014. június

JÚNIUS 4:
TRIANONI EMLÉKNAP
Tamás István:

Tiéd ez az ország
Még gyermek voltam,
s apám megfogta kezem.
Megmutatta nekem,
hol él a nemzetem.
Mutatta az erdőt,
a zöldellő réteket,
ahol szebbjövő vár rám,
és boldogan élhetek.
Mutatta az Alföldet
a Duna-Tisza közét,
a Jászságot a Bakonyt
a hatvannégy vármegyét!
Mutatta az utat,
a nádasok között,
ahová hős őseink
lelke költözött.
Nézd fiam a folyókat,
nézd a völgyeket,
a nyíló virágokat
réten a fényeket.

15. oldal

Kézműves tábor
Délelőttönként kézműveskedünk, délután
játszunk és táncolunk. Készítünk ékszereket
gyöngyből, tű nemezelünk, bőrrel dolgozunk… Lesz akadályverseny, szalonnasütés.
A tábor költsége tartalmazza a reggelit,
ebédet, uzsonnát, a foglalkozások költségeit,
3D-s előadást a megújult szentesi moziban,
valamint 8:00-tól 16:30-ig tartó gyermek
felügyeletet. Általános iskolás fiúk és lányok
jelentkezését egyaránt várjuk.
Időpont: 2014. június 23-27.
Helyszín: A szegvári Művelődési Ház
Részvételi díj: 5500Ft/Fő
Jelentkezési határidő: június 13.
Jelentkezés és részletes információ:
Bánfiné Sajtos Lolánál személyesen a
Művelődési Házban, vagy
+36-30-694-4706-os telefonszámon

Ez mind a tiéd fiam,
óvd és vigyázz rá,
ne hagyd az idegent,
hogy hazád elrabolják!
Érintsd meg a követ,
mert az is a tiéd.
Tiéd a folyó a part,
el ne add semmiért!
Tiéd ez az ország,
múltja és jelene.
Neked teremtette,
a magyarok Istene!

Kulturális programajánló
A Kézművestábor ideje alatt (június 23-27-ig) esténként
kulturális programokat kínálunk felnőtteknek, amelyről
plakátokon, szórólapokon, a Kurca TV-ben tájékoztatjuk
az érdeklődőket.
A szervezők

XXVII. évfolyam 6. szám

16. oldal

Kézműves – régész
tábor

TÓFESZTIVÁL SZEGVÁRON
2014.07.05 Kórógy-tó és környéke

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, az Oktatási, Kulturális
és Szociális Bizottság a Polgármesteri Kabinettel együtt az
idén is megrendezi a Tófesztivált!

Program:
Délelőtt:

Június 30-július 4-ig
a Közösségfejlesztők
Egyesületének szervezésében
Érdekes programokkal várjuk a
9-14 év közötti gyerekeket:
agyagozás, kalács és csigatészta
készítés, textil, fonál munkák,
kerékpártúra Mindszentre,
strandolás, éjszakai sátorozás, és
még sok minden más.
Ha kedvet érzel, hogy velünk
táborozz, jelentkezz!
Részvételi díj 6000 Ft (tartalmazza
a programok költségeit és az
étkezéseket: tízórai, ebéd,
uzsonna)
Jelentkezési határidő: június 20.
Jelentkezni: Rehákné Vigh Mária
30/435-3086 telefonszámán lehet.

- 6:00 órától: horgászverseny a Szegvári Horgászegyesület
szervezésében
- 9:00 órától: családok főzőversenye

Délután - 15.00 órától:

- arcfestés, tavirózsák készítése, vízre engedése a Belevaló
Klub szervezésében
- Egészségsátor: vérnyomásmérés, vércukormérés
- A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet szegvári
kirendeltségének kézműves délutánja gyermekeknek
- 15.15: Kispál Rita Gabriella énekel
- 15.30: Vígh Márk énekel
- 16.00: A szegedi Talent Tehetségkutató Énekstúdió pop-rock
koncertje
- 17.00: A Kelet Lányai Hastánc Egyesület bemutatója
- 17.30: Nippon Zengo bemutató
- 18.00: A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc
tagozatos növendékeinek bemutatója
- 18.30: Sörivó verseny
- 19.00: Az Európa Gyermekszínház műsora. Fellépnek
Ágoston Anita előadóművész és H. Varga Tamás színész
retró slágerekkel
- 20.00: A Twinners együttes zenés estje
Vízibiciklizés, ugrálóvár, büfé,
kirakodóvásár várja az idelátogatókat!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Jöjjenek el minél többen, töltsünk el egy szép napot
a Kórógy-tó partján!
Lukács Istvánné
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