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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Szuhanics Albert:

A telhetetlen
fagylaltozó

Fotó: Kerekes Mátyás

A szerkesztőség kérdez – a Polgármester válaszol
A község központjában épült park csodálatosan zöldell, a sétány díszköve könnyű sétára
csábít, a világítás, a padok kellemes pihenést
nyújtanak. Milyen pályázatból és mennyibe került ez a beruházás?
A Szabadság téri és Kossuth téri parkok felújítása az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program Falumegújítás és -fejlesztés pályázatából valósult meg, mintegy 26 millió forintból.
A pályázatból a sétautak új térköves borítást
kaptak, új padok, hulladékgyűjtők és kandelá-

berek kerültek elhelyezésre. A régi, lepusztult
sövény helyett zöld pázsit került telepítésre,
ami javítja a településképet és pihenésre csábítja a település központjában sétáló embereket.
Mint ahogy azt láthatták a Szabadság téren a
buszmegálló mellett új díszkút épül a Szegvári Falufejlesztő és Üzemeltető Kft kivitelezésében. A Petőfi utcán található ártézi kút vizét
vezetik át a díszkútba. A díszkút tervezett átadása 2014. augusztus 20-án lesz.
Folytatás a 3. oldalon

Most jó ám a fagyi,
ebben a melegben,
vehetsz nekem Nagyi,
bár hármat megettem!

Gyorsan kell azt nyalni,
hogy el ne olvadjon,
egy csepp le ne essen,
mind enyém maradjon.

A jó hideg tölcsér
hűsíti tenyerem,
mikor a nagy fagyit
a kezembe veszem.

Vaníliát kérek,
puncsot, csokoládét,
sztracsatellát, túrót,
epret, málnát, kávét!

Egy-két gombóc kevés,
hármat, négyet kérek,
és a tetejébe
kívánkozik még egy!

Jaj, ez nagyon magas,
elrántja a kezem,
Nagyi, gyere segíts,
veled megfelezem...!
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Szegvár a sajtóban

Családi események

Szegváron mindenki táncol / Salánki Zsófia.
– Délvilág. – 2014. június 24., 6. o. – 50 éve
van néptáncoktatás a faluban, Magyar Imre
néptánctanár mesél az eltelt időszak eredményeiről

(Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Megrángatta a halőrt. – Délvilág. – 2014. június 24., 6. o. – Az apa rátámadt a halőrre, aki
engedélynélküli horgászaton kapta a fiát.
Kettő az egyben: emlékműnek épül az ártézi
kút. – Délvilág. – 2014. július 1., 6. o. – A régi
kút vize táplálja az új díszkutat, melyet augusztus 20-án avatnak fel.

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem múlnak el Ők,
Kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk,
csöndesen még.”
Fájó szívvel emlékezünk

Muzsik József

halálának 20. évfordulóján
és felesége

Bihari Mária

halálának 1. évfordulóján
és vejük

Puskás Varga Lajos
halálának 15. évfordulóján.

Szeretteik

2014. június

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Születés: Zsíros Lászlónak és Siska Máriának
(Dr. Bartucz L. u. 12.) NÁNDOR ZSOMBOR
Házasságkötések: Deák Sándor és Kovács
Nóra hódmezővásárhelyi lakosok; Bónus Mihály és Oláh Judit Szegvár, Táncsics M. u. 35.
szám alatti lakosok; Szabó István mindszenti
lakos és Orosz Nikolett Szegvár, Tiszai u. 1.
szám alatti lakos.
Halálesetek: Tóth Ferenc Szegvár, Petőfi u.
15. (72 éves); Menyhárt Istvánné Sinka Margit Szegvár, Alkotmány u. 31. (89 éves); Gajda
Sándor Józsefné Száraz Erzsébet Szegvár,
Kontra u. 63. (69 éves); Gyermán István Szegvár, Galamb u. 14. (46 éves); Kerti Pálné Vígh
Erzsébet Szegvár, Régiposta u. 5. (76 éves).

MEGEMLÉKEZÉS
„Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk,
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol Ő van oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig, könnyes szemmel
emlékezünk.”
Soha el nem múló szeretettel, fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre,

Őszinte tisztelettel, hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik szerettünk

Gajda Sándor Józsefné
Száraz Erzsébet
temetésén részt vettek, utolsó útjára
elkísérték, részvételükkel, virágaikkal
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Szegvár

Lukács Istvánra
halálának 5. évfordulóján.

MEGEMLÉKEZÉS
„Két fáradt kezét a munka megtörte,
az élet vihara meggyötörte.
De Ő soha nem panaszkodott,
a gyermekeire mindig mosolygott.
Dolgozott, küzdött,
nevelt és szeretett,
közben lassan megöregedett.”

MEGEMLÉKEZÉS
„Hiányzik egy férj, apa, tata a családból,
kit nem tudtunk megvédeni a kegyetlen haláltól.
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
hiányát nem pótolja semmi sem.”

Fájó szívvel emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

Vonyó Mihály

id. Joó Ferencre

halálának 2. évfordulójára.

halálának első évfordulóján.
Szerető felesége és családja

Szerető családjai

Felesége és gyermekei

2014. július
Az 1. oldal folytatása

A másik központi téren újra szép játékokon
játszhatnak a gyerekek. Ez a felújítás úgy tudom még nem fejeződött be. Milyen eszközök
hiányoznak még, hogy még kényelmesebb,
biztonságosabb legyen ez a tér?
A központi játszótér teljesen megújult,
mindenki nagy örömére a gyerekek már birtokba is vették. A településen átutazókat és
ideérkezőket a gyerekek jó kedve és örömteli
játéka fogadja. Nagy szükség volt már a település központjában a játszótér építésére,
nagyon hiányolták a kisgyermekes anyukák.
A játszótéren még 4 darab pad és 2 db hulladékgyűjtő kerül elhelyezésre, hogy a szülők kényelmesen tudjanak a gyerekeikre felügyelni. A gyerekek védelmét szolgálja még
egy biztonsági kerítés felállítása. Terveink
szerint kerékpár tároló is készül.
Az internet egyik közösségi oldalán olvashattuk, hogy az új iskola és a művelődési ház
udvarán tárolt építőanyag amellett, hogy csúnya látványt nyújt, még balesetveszélyes is.
Mikorra tervezik, hogy rendbe teszik ezt a
helyet?
Igen sajnos tényleg csúnya látványt nyújtanak és balesetveszélyesek a művelődési ház
udvarán tárolt építőanyagok. Az önkormányzat azon van, hogy lehetőségeihez mérten
minél hamarabb rend legyen a művelődési
ház udvarán, még az iskola elkezdése előtt
tereprendezésre került sor ott.
Megindult a szennyvíz csatornázáskor keletkezett úthibák helyreállítása. Milyen ütemezéssel, mennyi utat fognak megjavítani?
A kivitelezőnek a kivitelezői szerződés és
a pályázati elszámolási rendszer alapján csak
sávos úthelyreállításra van lehetősége, ami azt
jelenti, hogy csak azt az útszakaszt lehet helyreállítani, ami felbontásra került. A szennyvíz
beruházást az EOP Szegvár konzorcium végzi, a konzorcium 3 cégből áll. Az Euroaszfalt
Kft a település belső területein elkezdte az
úthelyreállítást, a többi cég július végén fog
hozzákezdeni a helyreállítási munkákhoz és
ígéretük szerint augusztus végéig befejezik
azt. A javítási munkák során a beruházás előtti állapotot kell a kivitelezőnek elkészíteni.
A szennyvízcsatorna bekötések is megkezdődtek a házakhoz. Mikorra várható a próbaüzem? A lakosoknak mikorra kell rákötniük a vezetékre?
A szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2014. július
15-én kezdődik. Kérjük a lakosokat, hogy
minél hamarabb kössenek rá a szennyvízcsatorna hálózatra, mivel a próbaüzem ideje
alatt a szennyvízcsatorna hálózat használata
ingyenes. Az ingatlantulajdonosoknak a próbaüzem végéig rá kell kötni a hálózatra, ellenkező esetben a próbaüzem vége után 3 hónappal talajterhelési bírságot kell fizetniük.
Köszönjük Gémes László polgármester úr
válaszait!

3. oldal

Itt az ideje a parlagfű
elleni védekezésnek!
A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága felhívása
Az enyhe tél és a korai kitavaszodás következtében idén várhatóan hamarabb virágzik a parlagfű. A gyomnövény okozta
allergiás szezon közeleg, hiszen a learatott
tarló területeken a kedvező időjárás miatt
néhány napon belül a parlagfű tömeges
kelési hulláma várható. A szántóföldeken
már megtalálhatók az első példányok, ami
a szakemberek szerint azt jelzi: a megszokottnál nagyobb mértékű parlagfű fertőzésre kell felkészülni. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága felhívja az érintettek figyelmét, hogy a gyommentesítéssel kapcsolatos feladataikat a jogvesztő határidőig
végezzék el.
A 2007-ben végzett V. Országos Gyomfelvételezés adatai alapján a parlagfű
hazánk legnagyobb borítással szereplő
gyomnövénye. Az országban Csongrád
megye a közepesen fertőzött területek
közé sorolható. A gyomnövény jelenléte
meghatározó a parlag területeken, a kapás
kultúrák közül a napraforgóban, illetve a
gabona tarlókon. Jelenleg szórványos a jelenléte.
A vonatkozó jogszabályok értelmében a
parlagfű virágbimbójának kialakulását és
virágzását minden év június 30. napjáig
meg kell akadályozni, és ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenn kell tartani.
A parlagfű-mentesítés elmulasztása
miatt hatósági eljárás július 1-je után indítható, de már most érdemes elvégezni
a gyommentesítést. A mezőgazdaságilag
nem művelt területeken a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálást ajánlják a szakemberek a gyomnövény
visszaszorítására. A mezőgazdasági területeken a növényvédő szeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben történő
elvégzését javasolják, mert a parlagfű eltávolítása később már csak a kultúrnövény
károsodásával oldható meg.
A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia)
az Észak-Amerikai kontinensről származó magról kelő fészkes virágzatú növény.
Európában a XIX. század második felében
telepedett meg. az 1920-as évek elején jelent meg Magyarországon és azóta is fo-

lyamatosan terjed. A gyomnövény mezőgazdasági kártételén túlmenően a lakosság
jelentős hányadánál légúti allergiát okoz,
tehát terjedésének humán-egészségügyi
vonzatai is vannak. A parlagfű-mentesítés
éppen ezért széles körű társadalmi érdek.

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
„A hit védelme és a szegények
szolgálata”
Máltai Játszóház Szegváron
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25
éves fennállását ünnepeljük ebben az esztendőben.
Ennek keretein belül került sor a DélAlföldi Régióban egy Játszóház-körútra,
melyen egy játszóbusz látogatta körbe a
régió MMSZ Csoportjait. Hozzánk, Szegvárra június 6-án, pénteken délután érkezett a busz. A Katolikus kör udvarára és
nagytermébe vártuk a játszani vágyó gyerekeket.
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak rendezett programon az orosházi kollégák zenés műsorral, bábelőadással, a szegediek
pedig kézműves foglalkozással és trambulinnal készültek a gyermekek szórakoztatására.
Folytatás a 13. oldalon

LAPZÁRTA

2014. július 25. (péntek) 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: 06-30/278-5640
A Szegvári Napló munkatársai személyesen elérhetők minden hétfőn és pénteken 15 és 17 óra között a művelődési
házban. Írásaikat, javaslataikat bedobhatják ugyanitt az épület hátsó ajtaja melletti
postaládába is.
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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 06-62/474-374-es
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 0662/474-374 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 8.30-9.30
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. Kérjük,
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a
rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
júl. 5-6. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
júl. 12-13. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
júl. 19-20. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
júl. 26-27. 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
8-12 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

A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334es számon
- online: www.alfoldviz.hu
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
Leltározás miatt nyitás augusztus 10-én
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

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)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek
telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-80/922333

Kéménybélelés
FuránFlex, Saválló, és KAMIX
technológiával!
Tel.: +36/30/234-9931

Szennyvízcsatorna vezetés portán belül!
Tel.: +36/30/234-9931
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Kurca-parti dalos találkozó Szegváron
Június 21-én délután dalos találkozónak
adott helyet a szegvári Művelődési Ház nagyterme. Egy gyönyörű nótával köszöntötte a közönséget ifj. Ternai József.
Én köszöntöttem, mint műsorvezető, a rendezvényen jelen levő Gyömbér Ferencné jegyzőasszonyt, valamint a meghívott csoportok tagjait, vezetőit és a sok-sok érdeklődő, nótakedvelő
embert. A csoportok közül a csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör tagjait, és vezetőjüket Forgó
Jánosnét. A csongrádi Röpülj Páva Kör tagjait,
és vezetőjüket Fodorné Nagy Annát. A földeáki
Bazsarózsa Nóta és Népdalkör tagjait és vezetőjüket, Bárdos Istvánnét. A csongrádi László Imre
Baráti Kör tagjait, és vezetőjüket Fodorné Nagy
Annát. A mindszenti Alkony Népdalkör tagjait
és vezetőjüket Klimó Lászlónét. A Délibáb Dalkört Hódmezővásárhelyről, vezetőjüket, Radics
Rudolfnét. A Kamilla Dalkört Székkutasról, vezetőjüket Csikós Miklósnét. Valamint a szegvári
Magyar Nóta Klub tagjait és annak vezetőjét, ifj.
Ternai Józsefet.
Gyömbér Ferencné jegyzőasszony nyitotta
meg a találkozót. Pigniczki Mihályné egy szép
verssel kedveskedett a közönségnek. Ezután bemutatkoztak a csoportok. Szép nótákat hallhattunk tőlük.
A műsor végén a fellépő csoportok vezetői
ajándék emléklapot, egy szál rózsát, és kerámia
tányért kaptak, melyeket a jegyzőasszony és ifj.
Ternai József adott át. A szervezők köszönetet
mondtak a támogatóknak az anyagi segítségért. Így: Szegvár Nagyközség Önkormányzatának, Gémes László polgármester úrnak, Gaál
Jánosné Mancika néninek, Kórógyi Antalné
Juliska néninek, egy névtelen adakozónak,
valamint Szarvas Ilonának. Megköszönték a
Művelődési Ház mb. vezetőjének, Purgel Nórának és dolgozóinak a mindenkori segítséget,
a Kurca TV munkatársainak a felvételek készítését, Gajda Zoltán hangosítását, Bánfiné Sajtos
Lolita szép dekorációját. Bencze István segítségét. Ezután szebbnél szebb dallamok csendültek
fel. A Zavaros a Nyárád nem akar megszállni c.
dalt a közönség minden tagja énekelte.
Az alábbi verssel én is megköszöntem Ternai
József és családjának a dalos találkozó megszervezését:
„Mert ameddig valahol felhangzik egy nóta,
S amíg büszkén felvállalva beszélnek is róla.
Amíg becsülik, szeretik, addig lesz értékük,
Ezen a Földünkön, addig él nemzetünk.
Harmadik évezred! Hallgass a szívedre,
Országunk, Magyarföld, vedd őt most öledbe,
Ne engedd kiveszni népünk szép dalait!
Jó sorssal kísérjed, akik azt éltetik!
Ezután sor került a finom vacsora elfogyasztása mellett a baráti beszélgetésre és a közös
nótázgatásra is. Remek hangulatban telt el ez a
délután.

nálásával gyertyát márthattak. Sok kis kéz
dolgozott ezen a délutánon a múzeum udvarán,
emellett a kiállításokat is megtekintették. Időszaki kiállítás is nyílt ezen a napon „Ezüst álmok szárnyán” címmel, melyhez kapcsolódóan
az ezüst egészségügyi felhasználásáról dr. GálVarga Eszter csongrádi gyógyszerész tartott
előadást. Estefelé gyulladt meg a múzeum udvarán a szalonnasütő tűz: a nyársakra húztuk a
szalonnát, hagymát, kolbászt ki, mit szeretett.
Mind a felnőttek, de főképpen a gyerekek nagy
élvezettel sütötték a húsokat, figyelték mikor
sül meg a vacsora.
Este tízkor nyílt ki a szélmalom kapuja,
ahová gyertyafényes tárlatvezetésre vártuk
az érdeklődőket. Családok, fiatalok és idősek
egyaránt érdeklődve tették meg mécsessel a
kezükben a három emeletnyi magasságot.
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!
Purgel Nóra

Jövőre találkozunk ismét ugyanitt!
Köszönettel: Lukács Istvánné

Múzeumi éjszaka
Idén is szép számú vendége volt a Múzeumok Éjszakája programnak a Jaksa János Helytörténeti Gyűjteményben és a szélmalomban.
„Egyéjszakás kaland – hogy minél több kulturális élmény szülessen!” – felkiáltás volt az országosan meghirdetett esemény hívószava. Ez
alkalommal a csongrádi, szentesi és szegvári
múzeumok és muzeális intézmények a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezhették meg változatos programjaikat. Szegváron
kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket:
vékony drótból körömlakk segítségével készíthettek karkötőt, ezen kívül méhviasz felhasz-
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 29-én tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester elmondta napi szintű téma a szennyvízcsatorna beruházás. A csatornahálózat kiépítése a gerincvezetéket és a házi bekötéseket tekintve 98%-os. Befejeződött a kis házi
átemelők telepítése és ezzel egyidejűleg a nyomás
alatti csatornarendszer kiépítése. A szennyvíztisztító
telepen a kezelő épület épületgépészeti munkái folyamatban vannak. A gépi berendezések leszállításra
kerültek. A műtárgyak víztartási próbája megtörtént.
Folyamatban van a Mindszenti út végleges helyreállítása. Várhatóan július 1-jén indul a próbaüzem,
addig a házi bekötések 30%-ának el kell készülni.
A próbaüzem ideje alatt (6 hónap) térítésmentes a
szennyvízcsatorna hálózat használata. Az utakat és
mellékutcákat június, július hónapban helyreállítják.
Az ivóvízjavító program folyik. A kezelőépület
teljesen elkészült. Az udvartéri csőhálózat kiépítése megvalósult. Elvégeztek egy csőhálózat cserét. A
technológiai berendezés leszállításra került, elindult
a próbaüzem. A Kontra utcában folyamatosan zajlik
a hálózat rekonstrukció. A Kossuth téri játszótér elkészült, a játszótéri elemek leszállításra kerültek, a
tereprendezést kell még elvégezni. A játszóteret kerítéssel fogják elválasztani az úttesttől. Ez már nem
a pályázat része, viszont a gyermekek biztonsága érdekében erre szükség van. A játszótérhez tartozó padok és hulladékgyűjtők beszerzése folyamatban van.
Megérkeztek a hangtechnikai eszközök, melyet a
LEADER pályázattal nyert az önkormányzat. A pályázat elszámolásra került.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, mi a teendő, ha nem tudják leolvasni a vízórát? Átalányt kell
fizetni?
Gémes László polgármester elmondta, átalányt
kell fizetni azoknak a fogyasztóknak, akiknél nem
sikerül leolvasni az órát. Elmondta, újra jelezni fogja
a szolgáltatónak ezt a problémát. Tisztázni kell azt
is, hogy kinek a feladata kimerni a vizet a vízóra aknából. Hozzátette, telefonon is be lehet diktálni az
óraállást. Elmondta, a Szegvári Naplóba közzé kell
tenni a telefonszámot.
Tóth Péter képviselő elmondta, tájékoztatni kell
a lakosságot a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötésről.
Gémes László polgármester elmondta, a próbaüzemnek július 1-jén el kell indulni. Ha megfelelő
számú lakos nem köt rá a hálózatra, akkor a próbaüzem nem tud megkezdődni. A lakossági bekötések
már most kötelezőek. Szórólapon tájékoztattuk a lakosokat a bekötésekről, a határidőről.
Bari Tiborné képviselő megkérdezte, mikor telepítik a szivattyúkat?
Gémes László polgármester elmondta, a szivat�tyúkat júniusban telepítik. Nem csúsznak ki az időből.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor állítják
helyre a Mindszenti utcát?
Gémes László polgármester elmondta, egy forgalmi sávnak a helyreállítása kötelező. A másik
sávban néhány süllyedés látható azokon a helyeken,
ahol útátfúrás történt.
Más kérdés, hozzászólás a polgármester szóbeli
beszámolójával kapcsolatban nem hangzott el.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a polgármester két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló szóbeli beszámolóját.
Gémes László polgármester előterjesztette a
Kurca-parti Óvoda 2013. évi munkájáról szóló be-

számolót (2. sz. melléklet). Megkérdezte Csurka
Zoltánné óvodavezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, az írásos beszámolót nem kívánja kiegészíteni.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta a
Kurca-parti Óvoda 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. A bizottság örömmel vette, hogy az óvoda sikeres 2013-as évet zárt. Legfőbb céljuk volt a
nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai életnek
a megszervezése, az ismeretszerzés, és a játéktevékenység biztosítása. A bizottság elfogadásra javasolta az óvoda 2013. évi munkájáról szóló beszámolót és
további jó munkát kívánt az óvodában dolgozóknak.
Gémes László polgármester megköszönte Lukács
Istvánné bizottsági elnök ismertetését. Megköszönte
az óvodai dolgozók egész éves munkáját. Felkérte
Csurka Zoltánné óvodavezetőt, tolmácsolja a munkatársai részére a képviselő-testület köszönetét.
Ismertette az óvoda nyitvatartási idejét, az óvodai csoportok számát, valamint a 2014. szeptember
1. napjától az alkalmazotti létszámot. Kérte, aki az
erre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Határozati javaslat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda beszámolójával
és működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket
hozta:
1./ A Kurca-parti Óvoda beszámolóját elfogadja.
Elismerését és köszönetét fejezi ki az intézményben
folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkáért.
2./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az intézmény heti nyitvatartási idejét az alábbiak szerint
határozza meg:
Hétfőtől-péntekig minden nap 6.30-17.00 óráig
tart nyitva, éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.
3./ A nemzeti köznevelésről szóló tv. 83. § (2) bekezdés d. pontja alapján az óvodai csoportok számát
a 2014/2015-es nevelési évre 6 csoportban határozza
meg.
4./ Alkalmazotti létszámot 2014. szeptember 1.
napjától: 13 fő főfoglalkozású pedagógussal, 16 fő
főfoglalkozású egyéb alkalmazottal, összesen: 29
fővel határozza meg.
Gémes László polgármester előterjesztette a
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót (3. sz. melléklet). Megkérdezte Bernáth
Ildikó igazgatót, van-e kiegészítése az anyaggal
kapcsolatban?
Bernáth Ildikó iskolaigazgató köszönetét fejezte ki a polgármester úrnak, a képviselő-testületnek
és a Művelődési Ház vezetőjének a segítségükért,
együttműködésükért, melyet az elmúlt évben tapasztaltak. Az együttműködést a jövőben is szeretné
mélyíteni. Amíg az iskola működik a településen,
addig jövőkép is van.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, beszéltek-e az
intézményfenntartóval az iskola épületének állapotáról?
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, az iskola állapota rendszeres téma. 2 héttel ezelőtt volt ott az
ÁNTSZ. Iskolaigazgatóként aláírta azt a tényt, hogy
az iskola épülete életveszélyes állapotban van. Tudomása van arról, hogy az iskola állapotáról szóló jelentést felküldték a központi költségvetéshez. Közös
erővel nagyon-nagyon figyelni kell a pályázatokat.

Bízik abban, hogy sikerül pályázati lehetőséget találni. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
a nagy esőzések alkalmával ömlik be az eső az Új
Iskolába is. Az új ablakok alatt nagyon vizes a fal és
penészes. Ugyan ez az állapot a központi iskolában
is.
Elmondta, nagyon szeretnék visszahozni az iskolakert programot. Az Új Iskola mögött ágyásokat
kialakítani. Nagy igény lenne lovas oktatásra. Ehhez
meg kell teremteni a feltételeket.
Köszönetet mondott a napelemekért, amely nagyon nagy szolgálatot tesz.
Gémes László polgármester elmondta, intézkedni fog, hogy a nyílászáróknál végezzék el a javítást.
A megyei fejlesztési tervben kiemelten szerepel az
iskola felújítása. A pályázati lehetőségeket a polgármesteri hivatalban is figyelemmel kísérik. Amen�nyiben az önkormányzat nyújthat be pályázatot, élni
fog a lehetőséggel.
Bernáth Ildikó igazgató azt kéri, hogy mindenki
érezze magáénak az iskolát. Ők a faluért vannak, a
falu gyermekeit nevelik, a falu kulturális életét szolgálják.
Tóth Péter képviselő elmondta, a vizesblokk
életveszélyes állapotban van, a gyerekek nem tudják
használni. Felvetette a társadalmi munkavégzés lehetőségét.
Bernáth Ildikó igazgató elmondta, amíg a tetőszerkezet nincs kijavítva, addig nincs értelme belső
munkálatokat végezni.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolta az iskola munkájáról szóló tájékoztatót.
Tóth Péter képviselő elmondta, nagyon szépek az
iskolai ünnepek, rendezvények, köszönet illeti meg a
felkészítő tanárokat.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az iskolai
ünnepségek megrendezése évtizedekre tekint vis�sza. Bizottsági elnökként felhívta a figyelmet ennek
fontosságára.
Gémes László polgármester köszönetet mondott
Bernáth Ildikó igazgatónak az iskola egész éves
munkájáért, és kérte, tolmácsolja ezt munkatársai
részére. Elmondta, a jövőben is megpróbál minden
segítséget megadni az iskola részére. Kérte az igazgató nőt, a jövőben felmerülő kérésével forduljon
bizalommal az önkormányzathoz.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2013. évi munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul vette. Megköszönte az
intézményben folyó munkát, a tájékoztató elkészítését.
Bernáth Ildikó igazgató megköszönte a bizalmat
és az ülésről távozott.
Gémes László polgármester előterjesztette az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2013. évi munkájáról szóló beszámolót (4. sz. melléklet). Megkérdezte Pintér Lászlóné intézményvezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?
Pintér Lászlóné intézményvezető elmondta,
nincs kiegészítése.
Gémes László polgármester felkérte Lukács
Istvánné bizottsági elnököt, ismertesse bizottsága
javaslatát.
Lukács Istvánné képviselő elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtárgyalta
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2013. évi munkájáról szóló beszámolót. Az anyagot

2014. július
a bizottság tartalmasnak találta. Örömmel veszi a bizottság, hogy az intézmény szakmai munkája stabil,
feladatellátását jó eredménnyel teljesíti. A bizottság
a beszámolót elfogadásra javasolta.
Gémes László megköszönte Pintér Lászlónénak
az intézmény egész éves munkáját. Megkérte, adja
át munkatársainak a képviselő-testület köszönetét.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Köszönetét fejezte ki az intézményben folyó magas színvonalú munkáért.
Gémes László polgármester előterjesztette az
országgyűlési képviselő választás lebonyolításáról
szóló írásos tájékoztatót (5. sz. melléklet). Megkérdezte Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető elmondta, nincs kiegészítése.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az országgyűlési képviselő választás lebonyolításáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt
tudomásul vette.
Gémes László polgármester elmondta, a képviselő-testület személyt érintő ügy tárgyalását zárt ülés
keretében folytatja.
A képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta
a tárgyalást.
Gémes László polgármester ismertette a „Közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerő piacra”
című pályázat benyújtására vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
a Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján a 6 fő
lecsökkent 3 főre. 2 fő lesz a Kft-nél és 1 fő az óvodánál.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy támogatja a „Közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerő piacra” című
munkaerő-piaci programra a pályázat benyújtását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Intézményvezetőket a pályázat benyújtására és a munkaszerződések megkötésére.
Gémes László polgármester előterjesztette az
előirányzat módosításra vonatkozó felhatalmazást
(7. sz. melléklet).
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV
tv. (Áht). 24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (Ávr). rendelkezései alapján az alábbiak szerint határozott.
A képviselő-testület az Ávr. 43/A § (1) – (2) bekezdése alapján a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra felhatalmazást ad a polgármesternek.
A képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a polgármester kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát az Ávr. 43/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján átadja a gazdálkodási osztályvezető részére azzal, hogy az Áht. 34. § (5) bekezdés
rendelkezése alapján – az első negyedév kivételével
– negyedévente, a döntés szerinti időpontban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészí-
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tésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletet.
Gémes László polgármester előterjesztette a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó
írásos anyagot (8. sz. melléklet).
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a szilárd hulladékgazdálkodási feladatok
ellátásával kapcsolatos 154/2013. (X.31.) KT. határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy 2014.
július 1. napjától a szilárdhulladék közszolgáltatást az eddigi szolgáltatóval, a Szentes Városellátó
Nonprofit Kft-vel kívánja elláttatni, a szolgáltatóval
kíván közszolgáltatási szerződést kötni.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata megkeresi
Szentes Város Önkormányzatát annak érdekében,
100.000 Ft értékű tulajdonrészt kíván vásárolni a
Nonprofit Kft-be.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson Szirbik Imre polgármester úrral a tulajdonrész megvásárlásának lebonyolítása érdekében.
A képviselő-testület felkéri polgármester urat,
hogy a közszolgáltatási szerződést terjessze a képviselő-testület elé.
Gémes László polgármester ismertette a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítására
vonatkozó írásos anyagot (9. sz. melléklet).
Határozat
Az alapító elfogadja, hogy a Civil törvényben
foglalt közhasznúsági követelményeknek a társaság
megfelel, továbbá kezdeményezi a társaság közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét a
Szegedi Törvényszék Cégbíróságán.
Az alapító a Szentesen, 2013. január 25. napján
kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot hatályon kívül helyezi teljes terjedelmében az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – miatt.
Az alapító rögzíti, hogy változatlan marad a társaság elnevezése, székhelye, telephelyei, a közhasznú
tevékenységi körei, célja, üzletszerű gazdasági tevékenységi körei, a cég jegyzett tőkéje, a képviseletre
jogosult adatai, a képviselet módja, a könyvvizsgáló
adatai, a felügyelő bizottság adatai, a cég statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi jelzőszáma,
elektronikus elérhetősége, a közhasznúsági fokozat
adatai, cégjegyzékszáma, a tag adatai.
Az alapító elfogadja hatályos alapító okiratként a
Szentesen, 2014. május 29. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Az alapító tag megbízza Dr. Verók Attila Szentes,
Horváth M. u. 4/A. I/4. szám alatti székhelyű egyéni ügyvédet a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat, valamint az alapító okirat módosítása elkészítésére, ellenjegyzésére, és meghatalmazza, hogy a változásbejegyzési eljárás során,
illetve a társaság közhasznú szervezetként történő
nyilvántartásba vétele során teljes jogkörrel képviselje a társaságot a cégbíróság előtt.
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető elmondta, dr. Szabó András fogorvos kérelmet
nyújtott be a képviselő-testülethez. Ismertette annak
tartalmát. Fogorvosként a körzetet teljes óraszámban
vállalná ellátni 2014. szeptember 1-től. Ehhez kéri a
képviselő-testület hozzájárulását.

Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületéhez kérelmet nyújtott be Dr. Szabó András (6630 Mindszent, Mátyás király u. 11.) fogorvos
arra vonatkozóan, hogy a Szegvár II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát vállalkozás formájában
át kívánja venni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szegvár II. számú fogorvosi körzet működtetési jogát vállalkozás formájában 2014. szeptember 15. napjától
Dr. Szabó András részére térítésmentesen átadja. A
személyes ellátás nyújtására az önkormányzat és Dr.
Szabó András megállapodást köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírásával.
A képviselő-testület felkéri Dr. Szabó Andrást,
hogy kezdeményezze a Szegvár II. számú fogorvosi
körzetre az egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély kiadását 2014. szeptember 15. napjától a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeténél,
valamint a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Csongrád Megyei Kirendeltségénél a
finanszírozási szerződés megkötését.
2.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az IKO-DENT Betéti Társaság (képviseletében Dr. Pálmai Ildikó, Szentes, Kodály Z. u.
6.) és az Önkormányzat között 2012. január 23-án
létrejött megállapodás 11.) pontja alapján a közöttük
létrejött megállapodást 2014. szeptember 15. napjával felmondja.
A képviselő-testület megköszöni Dr. Pálmai Ildikó ebben a körzetben végzett helyettesítő munkáját.
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályvezető ismertette Kehrer Béla, Dr. Lehoczkyné
Kehrer Anikó, Dr. Lehoczky János eltérő síremlék
állítására vonatkozó kérelmét. Elmondta, a képviselő-testület 2011-ben módosította a köztemetőkről
és temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet.
A sírhely méretének módosítására biztonsági okok
miatt tett javaslatot a temetőőr. Ismertette a sírhelyek méretét.
Gémes László polgármester elmondta, úgy lehetne módosítani az önkormányzati rendeletet, hogy a
jelenlegi sírhely méret maximum méretben legyen
meghatározva. Kérelmező a jelenlegi rendeletben
foglalt sírhely méreténél kisebbet készíttet. Javasolta, a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Kérte a képviselő-testületet, hogy a kérelem alapján az eltérő síremlék
felállításának engedélyezésével bízzák meg őt.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Kehrer Béla, Dr. Lehoczkyné
Kehrer Anikó és Dr. Lehoczky János eltérő méretű
síremlék állítási engedélyének kérelmét. A képviselő-testület megbízta a polgármestert – a kérelemnek
megfelelő – síremlék felállításának engedélyezésével.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a köztemetőkről és a temetkezésről szóló
28/2000. (XI.29.) önkormányzati rendelet – sírhelyek méreteiről rendelkező – 12. §-ának felülvizsgálatával.
Tóth Péter képviselő megkérdezte, van-e remény
arra, hogy Szegváron legyen benzinkút?
Gémes László polgármester elmondta, véleménye szerint nem fog kinyitni a benzinkút. Nem lát
arra lehetőséget, hogy rövid időn belül elérhető lenne Szegváron benzinkút.
Más kérdés, egyéb előterjesztés az ülésen nem
hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.
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EGY ÉVES KARBANTARTÁS
Sok-sok éve június végén három napra
megállunk, elcsendesedünk, lelkünket kitárjuk, hogy a Szentlélek Úristen betöltse azt
kegyelmével. Így történt ez évben is, Baranyi
Zsuzsanna a Vinculum Caritatis Közösség általános felelőse jött el, hogy Ferenc pápa gondolataival segítse az elmélyülést. Hál Istennek,
sokan meghallották a hívó szót, és így sokan
tudtak elcsendesedni, hogy Isten szólhasson

hozzájuk. Zsuzsanna testvérünk sok példával
segítette a Szentatya szavait megérteni, életté
váltani. Minden nap közös rózsafüzér imádkozással, majd szentmisével zártuk a napot. A
befejező szentmisét Mádi György áldozópap
atyáért ajánlottuk fel, aki sok éven keresztül a
lelkigyakorlat részese volt a gyóntatásban, Őt

június 8-án magához szólította az Úr, így már
az Égiek Seregében segítette ennek a lelkigyakorlatnak a mélyszántását. Helyette küldte az
Úr Szabolcs és Tibor atyákat, akik segítettek ez
évben a lelki tisztulásban.
Köszönjük azoknak, akik merték idejüket
odaszentelni. Köszönjük az előtte és utána végzett háttér munkákat, mely sokban segítette a
lelkigyakorlat zavartalan végzését.
Köszönjük a természetbeni és anyagi támogatást is!
(Rozgonyi Mária)

HITTANOS TALÁLKOZÓ SZEGEDEN
2014. május 24-én egésznapos programmal
várták az Egyházmegye hittanosait Szegeden
a Felsővárosi Minorita templomba. Szegvárról
11 gyermekkel utaztunk oda. 3 negyedikes fiú,
két ötödikes leány, és 6 hetedikes vállalkozott
erre a szépnek ígérkező eseményre.

Csapatokba osztották a megjelenteket, majd
elkezdődött a köszöntő, és a programismertetés, valamint az akadályverseny. Minden állomáson egy család várta a résztvevőket. Úgy,
mint: Ádám és Éva, Ábrahám, Mózes, Tóbiás,
Zakariás… családja, és végül a Szent Család:
Mária, József. Az akadály sikeres megtétele
után kaphattak egy rózsafejet, melyet a végén
a templomban álló Mária szoborhoz helyeztek
a csapattagok.
Ebédre virslit kaptunk, finom sütikkel kisérve. Ezt követően nagy játék parti zajlott a templom mögötti kertben mindenki nagy élvezetére. A jó kis szabad programok után elérkezett
a szentszentmise ideje. Harminc ministráns

– köztük a mi szegvári Barnabásunk is – jöttek az asszisztenciában. Serfőző Levente atya
nagyon kedvesen, és közvetlen hangnemben
vezette az egész napot, ugyanígy a szentmisét
is. Nagyon jó, és mindenkinek tetsző énekeket
énekeltünk együtt az egész nap folyamán, így a
szentmisén is a Kecskés Laci vezetésével.
Sok hitoktató, és segítő közreműködésével
igazán szép és tartalmas napot zárhattunk.
Mindenki megajándékozottan tért haza, és kellemes élményként épült be életünkbe ez a közösen együtt töltött idő.
Jézus Krisztus Mária fia velünk együtt, a
szívünkben élve továbbra is szeressen, és vezessen bennünket.
(PM)

NAGYKORÚSÁG SZENTSÉGE
Ebben az évben nem volt iskolás gyermek
bérmálás. Kevesen voltak és úgy döntöttek
majd jövőre, amikor többen lesznek, akkor
azokkal veszik fel a szentséget. Majd meglátjuk milyen lesz a kitartásuk.

De hála Istennek volt öt felnőtt bérmálkozó.
Négy anyuka két éven keresztül készült, hűségesen jöttek két-háromhetente hogy együtt
elmélkedjünk, tanuljunk, sokszor egymástól
is kaptunk útmutatást. Néha röstelltem, ha egy
kicsit kicsúsztam az órával és nem maradt idő
a közös beszélgetésre, mert már nekem menni
kellett át a misére.
Jó volt látni a kitartásukat, érdeklődésüket.
Még egy házaspár is készült velük, de ő velük külön váltunk, mert más az időbeosztásuk
és így tudtuk megoldani.
Norbi testvérem Judit hitoktatónál készült az
ifjúsági hittancsoportba járt és csatlakozott a
többiekhez.

Jó dolog látni, amikor tudatosan döntenek és
vállalják a Krisztushoz tartozást. Ez az a pont,
amikor az ember eldöntötte hogyan akar berendezkedni itt a földön, kire akar építkezni. Jézust választani a legfőbb jót. Bölcs döntés. Az
élet Urával járni, barátságát élvezni nagyszerű.
Hiszem, hogy a Szentlélek ajándékaiban részesültek, a Lélek keresztségről fogalmuk van,
tisztában vannak vele mi az, és ha kitartanak
meg is tapasztalják.
Kondé Lajos helynök atya szolgáltatta ki
a bérmálás szentségét, most a püspök atya
Fábiánsebestyénbe jött, hiszen ott is volt három
bérmálkozó és egyben templomszentelés is.
Tanulásunknak
a
megpecsételése
a
krizmával való megkenés: „vedd a Szentlélek
ajándékának a jelét”. Ettől a perctől minden
bérmálkozónak krisztusi megbízatása, küldetése van mindenki felé akivel csak érintkezik.
A bérmálás a növekedést, és az egyházba való beépülést segíti elő. A keresztségben
Krisztus követésére vállalkozunk, bérmáláskor pedig a Krisztus melletti tanúságtételre
teszünk ígéretet.
A kereszteléskor Krisztus tanítványai lettünk, bérmáláskor pedig apostolai. A keresztség a krisztusi élet gyermekkora bennük, a bérmálás a nagykorúság, egyfajta eltörölhetetlen
jegyet hagy a lelkünkön. Ez azt jelenti, hogy
azon már soha többé nem lehet változtatni,
hogy Isten gyermekei és Krisztus katonái lettünk. Lehetek rossz
gyermeke Istennek
és tunya harcosa,
de bármit teszek,
megmaradok gyermekének. A két jel
között az a különbség, hogy a keresz-
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telésnél Krisztus pecsétje megkülönböztet a
pogányoktól, Krisztus harcosának a pecsétje
pedig megkülönbözteti a kezdőt a haladótól.
Juliánus római császár, bár meg volt keresztelve, ismét pogánnyá lett. Hogy lemossa magáról
a keresztvizet, állítólag bikák vérében fürdött.
Hiába tette: ő keresztény maradt, csak mennyei
Atyját megtagadó, tehát rossz keresztény lett.

Felnőtt testvéreim, akik most bérmálkoztak
meg minden tettükért felelnek. Ők már tudják
kicsoda számukra Jézus Krisztus, megszerették őt és követik Őt. Ők is mondhatják Szent
Pállal: Mindent elviselek abban, aki erőt ad! Az
öntudatos megbérmált nem elégszik meg azzal,
hogy ne kövessen el bűnt. Többre vágyik: Mit
tehetnék Jézus szolgálatában?
A bérmáláskor a Szentlélek ahhoz ad erőt és
küldetést, hogy a bérmálkozó Krisztusnak élő
tanúja legyen az Egyházban és a világban. Kívánom, hogy Jézussal járva tapasztalják meg
az újjászületett élet örömét és boldogságát.
/Zs. J./

KITÖRT A NYÁRI SZÜNET!!!
Június 15-én, a reggeli szentmisén megtartottuk a tanévzáró Tedeumot. Megköszöntük
a sok-sok kegyelmet, erőt, segítséget, melyet
a Szentlélek adott diákoknak, tanároknak egyaránt ebben az elmúlt tanévben. Két helyes kisfiú szép versben mondta el köszönetét a többiek
nevében is, a plébános úr a homíliában, végül
mindannyian énekkel fejeztük ki hálaadásunkat. Most kicsit más volt, mint az eddigiek.
Egyrészt, mert a hitoktatók részére egy másfajta évzárás is lett. Elérkezett a nyugdíjazás, 30
és 22 évi munka után. Természetesen továbbra is – amennyiben erre szükség lesz – munkálkodnak Ők a lelkek mentésén, a hit tovább
adásán, az életük példájával, tanításukkal, és
imádságaikkal, mint eddig is. Ennek kifejezéseképpen az Atya egy-egy köszönő oklevelet
adott át: Szabó Juditnak, Rozgonyi Máriának
és Piti Magdolnának, akik egész eddigi tevékenységükben lelkiismeretesen, és fáradtságot

HÍREK – ESEMÉNYEK
A nyár a kirándulások táborozások ideje, így
itt is első helyre kerülnek a nyári táborokról
való tájékoztatások.
Szülők és hitoktatók szervezésében idén is
lesz tábor az óvodások és kis-iskolások részére
2014. július 24-25-26-án (szombat du. szentmisével zárul). Ideje: reggel 9-15 óráig. Lesz:
tízórai és ebéd. Program: délelőtt kézműves
foglalkozások, délután közösségi játékok.
Költsége: 300 Ft/fő/nap (aki tudja vállalni)
Jelentkezés: személyesen a Plébánián, vagy:
Gajdáné Boda Ágnesnél vagy: telefonon:
30/472-02-73
JELENTKEZÉS: JÚLIUS 15-IG!

nem kímélve adták magukat, idejüket a gyermekek szolgálatára 22, és 30 éven át. Egy tanév
zárásánál visszagondolunk az előző hónapokra, a megtörtént eseményekre, és küzdelmekre,
eredményekre. Megtettük ezt mi is. Néhány
dolgot kiemelnék az eseményekből:
Új feladat lett számunkra a Hit-és erkölcstan
oktatása? Jó volt, hogy tanrendben volt beiktatva. A gyermekek sokkal nyugodtabban vettek
részt az órákon. Teljesítményükön is meglátszott. Jó kis közösséggé formálódott a „hittanosok” csoportja mind a két évfolyamban: 1
és 5. osztályban is. Kedves volt a karácsonyi
pásztorjáték kicsiknél, nagyoknál egyaránt.
Húsvéti ünnepre készülve két tanítványunk
is énekelt a passióban, mások a felolvasásban

Nagyobbaknak: 4. osztálytól felfelé: augusztus 6-9 között Pálmonostorán lesz tábor. Jelentkezni a plébánián és a hitoktatóknál lehet, a
jelentkezési határidő itt is július 15. Mindenkit
szeretettel várnak a szervezők!
A kirándulni, táborozni indulóknak jó pihenést kikapcsolódást kívánok!
(Rozgonyi Mária)

Mária Magdolna kurzus
Belső gyógyító kurzus
Helyszín: 6635 Szegvár,
Katolikus Kör
Hunyadi János u. 13.
Időpont: 2014. július 11-13-ig.
(11-én 18 órától 13-án 14 óráig)
Vezeti: Beke Tünde Lídia
bencés nővér

szerepeltek. Kevesebben ugyan, de eljöttek az
édesanyákat köszönteni ide a templomi ünnepségre is. 11 gyermekkel elutaztunk Szegedre a
hittanos találkozóra, ami a Felsővárosi templomban volt. Nagy élményekkel tértünk haza.
Voltunk a templomban betlehemi jászolnézésen, keresztúton. Játszottunk a templomkertben, és még páran a cseresznyefáról is szedtek
gyümölcsöt. Voltak szép, és nehezebb óráink,
de összességében gyorsan eltelt ez a tanév is.
Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy adjon jó,
szeretetteljes, és Isten áldotta szép nyarat, jó
hitoktatókat, és Isten jelenlétében gazdag új
tanévet szeptembertől is.
(PM)

Érdeklődni lehet:
Szabó Istvánné, Rózsika,
Tel: 06 70-388-9207
szabonerozsika57@gmail.com
Törökné Gémes Anita
06 30-555-36-32
anigem@freemail.hu
Előrelátható költség: 3000 Ft/fő
Jelentkezési határidő:
2014. július 6.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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Az első ártézi kút
Szegváron
Az igaz, természetes vizekben gazdag a falu,
azonban a legtöbb háztartáshoz messzire esett
a Kurca, a Kórógy, a Tisza. Ezért ásott kutakat
létesítettek minden nagyobb utcában, téren,
esetleg utcasarkon is a 18-19. században, sőt a
forgalmasabb helyeken többet is.
Ha a ház portáján nem ástak kutat, akkor
ezekből az utcán lévőkből hordták a vizet a
lakosok. Itt történt az állatok itatása is. Tehát
rendkívül fontosak voltak a községi kutak.
Egy baj volt velük, járványok idején terjesztői
voltak a betegségeknek, valamint az, hogy nyá-

ron sokszor kiszáradtak. Ilyenkor azokhoz a kutakhoz jártak az emberek vízért, ahol még volt
víz. Ezeknél a bővizű községi kutaknál hosszú
sorok alakultak ki a korsós, kantás emberekből.
Száraz, aszályos nyarakon veszélyessé vált
a vízhiány. A gyakran keletkező tűzvészeket
sokszor nem tudták eloltani, mert nem volt víz
a kutakban. Hiába vágtattak a lovak a lajttal,
a tartályos vízipumpával a Kurcára, Kórógyra
vízért, nagyon körülményesen lehetett megtölteni őket. Mire vödrökkel teletöltötték a tartályokat, legtöbbször leégett a ház, az istálló.
1892. október 26-án tartott képviselő-testületi ülésen a községben felállítandó ártézi kutakról hozott határozatot a testület. A határozat
indoklásában olvashatjuk a következőket: „…
mint arról az augusztus 21-én dühöngött tűz
alkalmából meggyőződhettünk, nem volt elég
víz az eloltására, annyira ki voltak száradva a
kutak.” A határozatban fontos indoknak vették
a tűzoltás feltételeinek a javítását az egyéb indokok mellett, az ártézi kút beállításával.
El is küldött a képviselő-testület egy két tagból álló bizottságot Hódmezővásárhelyre, hogy
megnézzék az ott fúrt kutat és tárgyaljanak a
kútfúrómesterrel. A szerződést is megkötötték.
Érdekességként megemlítem: három képviselő
az ártézi kút fúrása ellen szavazott, mert szerintük a községben elég jó ízű víz van.(!)

Az ártézi kút fúrását a volt kettős szárazmalom helyén (a mai községháza előtti téren)
1893. február 18-án kezdte el Almási Sándor
hódmezővásárhelyi kútfúrómester. Négy collos vascsövet kellett használnia és 80-100 liter
tiszta vizet adnia a kútnak, ez állt a szerződésben.
1893. október 20-án már 210 m mélyre jutott a mester. Be is fejezte a fúrást. A kút percenként 130 liter jóízű vizet adott. A tervezett
3200 forintnál jóval kevesebbe került.
Négy kifolyócsövet és egy medencét is építettek hozzá.
Az itt látható kép az egyetlen hiteles kép az
első ártézi kútról. A tetején Petőfi Sándor öntöttvasból készült szobrocskája állt zászlóval a
kezében.

Ezután sorban fúratták az ártézi kutakat
a gazdagabb szegváriak. Az 1910-es, 20-as
években már szinte minden nagyobb utcában
volt, ahonnan ugyanúgy hordták a vizet az utcában lakó szegényebbek, mint annakidején az
utcai ásott kutakból.
Kovács Lajos: Mesél a szegvári határ c.
könyvből

„Másnak Róma kútjai,
nekem Szegvár kútjai”
Gyerekkoromban, talán utolsó példányként,
még ágaskodott az Ék utca s a Ménes-utca térré
szélesedő találkozásánál egy gémeskút, a község egyik avult „közterületi” vízellátója. Óriási
fekete szúnyogként mélyesztette bele szívókáját a kút öblébe. Ha belenéztünk, vize fekete
volt, csiborok, pókok futkároztak a tetején. Az
ősmúltból maradt itt, vizét már évek óta sem
ivásra, sem mosásra nem használta senki.
A szomszédos Purgel-ház sarkosan kiugró
szögletéből, a keskeny kis ablakból erre a kútra
lehetett látni. Purgel Vicuska mielőtt innen a
nagyutcai, lebontásra ítélt Pitzer-ház maradé-

kába költözködött volna ősidőktől fogva ezt a
kútvázat látta, ha kinézett az ablakon. A faluban másutt is volt ilyen idejétmúlt víztároló, ha
jól emlékszem, a Kórógy soron is. Jóval később
lett víztornya Szegvárnak.
De addig is hol itt, hol ott működött egy-egy
utcai közkút. Csak amelyekre emlékszem: ahol
most a víztorony emelkedik, a Disznópiactér
sarkán csörgedezett egy, vizét keskeny patak továbbította a kontrai Kanális felé. Ujjnyi
vékony sugárban adta a vizet. Néha két-három asszony is várakozott, mellette, kantával,
vödörrel kezében. Ugyanilyen kifolyó állt a
Pusztai-köz sarkán, szemben Ármin boltjával.
A Kinizsi-telep lakói a megmondhatói milyen
természeti csodának voltak tanúi azok, akik a
kendergyár kerítésénél működő kettős kifolyó
egyik vagy másik csapjából ittak: az egyik csőrön hideg, a másik, tőle másfél méternyire buzogó másikon, langyos víz folyt. Egyiket ivásra, a másikat akár mosásra használhatta valaki.
Élete utolsó szakában az anyám is innen hordta
a kétféle hőmérsékletű vizet.
Aki keresztülment a falun, az Újfalu előtt,
a Kórógy fölött, Meggyesi Ilonkáék háza előtt
talált szomjoltó vizet magának. A templom
körzetében Szlávik Miskáék is közelről tölthették meg a kancsót friss ivóvízzel: boltjuk előtt
ott csicsergett egy közkút, épp olyan mellvédes
építményű, mint a főtér melletti, a szobrocskával díszes. Izzó nyári napokon a csordajárás
szöcske-pattogásos, sziksós pusztáján gulyaitató kút bugyogtatta vizét, csak alája kellett
hajolni a karvastagságú vízsugárnak. Szívesen
emlékezem vissza azokra a tanyákra, amelyek
portájára nyári vándorlásaim közben betértem
egy-egy ital vízre. Vaskos favödörrel húztuk
fel az árnyas kút mélyéből a vizet, amely fogsajdítóan hideg volt. Ilyen tanya volt a Tinórampánál s az Osztoránál is. Ez utóbbiban
Judik bácsi, a gátőr volt a gazda.
Marsovszki Mihály

Köszönet
A természetismeret tantárgy tanítása sok
lehetőséget nyújt, hogy a tanulók életszerű
helyzetben is megismerjék az éppen aktuális
tananyagot. Az a tapasztaljuk, hogy az ilyen
órák eredményesebbek, amit a tanulók nagyon
élveznek.
Előzetesen megbeszélt időpontban több alkalommal a tananyaghoz kapcsolódó állatokat,
madarakat néztünk az iskolához is közeli állattartó gazdánál, Gémes Dezsőnél. A tanulók
kérdésekkel készültek a látogatásokra, amit a
tanórákon részletesen feldolgoztunk. A ház
körüli állatok témakörében az emlősállatok közül a szarvasmarha, a sertés, a juh, a madarak
közül a tyúk, a kacsa, a galamb adott érdekes
látnivalókat.
Köszönjük Dezső bácsinak a lehetőséget!
Tisztelettel: a szegvári Forray Máté Általános
Iskola és AMI tanulói
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Köszönet
A szegvári Forray Máté Általános Iskola
tanulóit a környezetvédelemre, esztétikai érzékük fejlődésére is neveljük.
A gyerekekkel tavasszal virágmagokat ültettünk, a kis palántákat rendszeresen öntöztük,
virágládába palántáltuk. A megnevelt virágok az iskola ablakokat és a járda melletti sávot díszítik. Mivel kevés volt a palánta, ezért
Kukovecz Mártát, a virágboltot üzemeltető vállalkozót kértük segítségül a virágok pótlására.
Ő ezt a kérést első szóra segítőkészen megoldotta. A több mint száz darab virágadományával megszépítettük az iskola környezetét.
A vállalkozó Luli családnak is jár a köszönet, akik szintén egynyári virágokat adományoztak az iskolának.
Önzetlen segítségüket köszönik az iskola
tanulói és dolgozói!

GONDOLJON A JÖVŐJÉRE!
Ha Ön hosszabb távú megtakarítási formában gondolkodik figyelmébe
ajánljuk Évgyűrű előtakarékossági betétszámlánkat, melynek számtalan
előnyét élvezheti:
- A számlavezetés díjmentes.
- Kamatozása kiemelt, évenként emelkedő kamatprémiummal.
- A betétszámla futamideje 3 év, ami automatikusan meghosszabbodhat.
- A betételhelyezés havi rendszerességgel vagy évenkénti előtörlesztéssel történik az Ön által
választott 1.000 Ft és 20.000 Ft közötti összeggel
- A betét összege bármire felhasználható (pl.: nagyobb kiadással járó családi események, továbbtanulás, üdülés, műszaki cikk vásárlás, stb. )

Kedvező hitel
Ha pénzre lenne szüksége és rendelkezik évgyűrű előtakarékossági betétszámlával,
akkor ezt a konstrukciót Önnek találtuk ki.
- Jövedelemigazolás nélkül
- Évgyűrű előtakarékossági betétszámla fedezetével
- A kölcsön összegének alapja a ténylegesen befizetett megtakarítás összege, mely függ a megtakarítás idejétől is
- Kamata megegyezik az előtakarékossági betétszámla 3. évben érvényes kamatával
Forduljon bizalommal a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvári Kirendeltségéhez!

A pünkösdi néptánc gáláról
Hagyomány már nagyközségünkben, hogy
karácsonykor és pünkösdkor megrendezésre
kerül a néptánc gála ünnepség. Így volt ez az
idén is. Örömmel tettem eleget a konferálásra
való felkérésnek.
Az est elején Kodály Zoltán ma is aktuális
gondolatát idéztem, miszerint „Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újból és újból meg nem szerzi azt.”
A kultúra, élő gyakorlat, közösségi tevékenység, mely nemcsak a hagyományok őrzésével
és ápolásával, hanem annak kreatív létrehozásával, megalkotásával is foglalkozik. A kultúra
modern felfogása egyformán fontosnak tartja
az értékőrző, értékteremtő tevékenységet.
Szegváron 50 éve, a Művelődési Ház megnyitásával egy időben indult útjára a néptánc
oktatás. A kezdeti néhány fős leány szakkörből
minden korosztályt magába foglaló együttessé
vált.
1993-ban vette fel a Dobbantó Néptáncegyüttes nevet. Azóta résztvevője megyei és
országos fesztiváloknak, kulturális rendezvényeknek. Az együttes célja a magyar kultúra,
néphagyomány és az autentikus magyar néptánc anyanyelvi szintű ismerete, a színpadi
tánckultúra magas szintű képviselete. Széles
repertoárja felöleli a magyar lakta vidékek táncait, koreográfiáit.
Az eltelt időszak azt bizonyítja, hogy az
együttes munkája nem volt hiábavaló. Ezen
időszak alatt számtalan szakmai elismerés
birtokosa lett, hírnevet szerzett önmagának,
Szegvárnak és a magyar népi kultúrának belés külföldön egyaránt.
2000-ben, 2002-ben és 2006-ban a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán minősítést szerzett az együttes, megkapta a Szegvárért Emlékérmet.
2001-ben Csongrád megye Alkotói díját vehette át.

2002-ben a lódzi Lengyel-magyar Baráti Társaság Emlékérmét, Euroland nívódíjat,
Szardínián Fesztiváldíjat, Méta-fesztiválon koreográfusversenyen III. helyezést ért el.
2006-tól gyermek és ifjúsági Antológiák
résztvevője volt az együttes.
2011-ben országos tehetségkutató versenyen
csoportos III. helyet és egyéni II. helyezést
hoztak el az együttes ifjúsági tagjai.
2012-ben a budapesti Authentica fesztiválon
III. helyezést ért el a felnőtt együttes. Tavaly a
Népek tánca, Népek zenéje fesztiválon kiemelt
arany minősítést ért el az együttes.
2013. decemberben a legidősebb csoport, a
Szötyke ugyanitt arany minősítést kapott.
2014-ben az országos hírű és az egyik legrégibb és legrangosabb szakmai megmérettetésre
kapott meghívást az együttes, a Zalai Kamara
Fesztiválra.
Számos külföldi fesztiválon képviselte a
magyar kultúrát az együttes: több alkalommal
volt Erdélyben, Lengyelországban, Szerbiában,
Németországban, Törökországban, jártak Hollandiában, Portugáliában, a Krím-félszigeten,
Jaltán, Szardínia szigetén,
Bulgáriában.
Nagy hangsúlyt fektetett
az együttes az utánpótlás
nevelésére is. Gyermek és
ifjúsági csoportjai antológiákon, országos gálákon,
versenyeken
szerepeltek.
Kétszer kapták meg a Csongrád megye legjobb együttese
vándordíjat.1998-2012-ig az
Alapfokú művészetoktatás
segítette az együttes munkáját. Az együttes művészeti
vezetője Magyar Imre néptánc pedagógus, a Magyar
Kultúra Lovagja, Szegvár

díszpolgára. A munkáját segíti felesége Magyar Imréné.
2010. októberben alakult szülőkből, volt
táncosokból a Szötyke csoport. Művészeti vezetőjük Magyar Nóra néptánc pedagógus, etnográfus.
Az együttes támogatói:
Művelődési ház, Szegvár Nagyközség Önkormányzata, Hunor Coop Zrt, Ternai János,
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Kurcaparti Óvoda, Forray Máté Általános Iskola és
AMI, valamint a szülők.
A táncosoktól ezen az estén is kiváló koreográfiákat láthattunk. Csodálatos viseletben
mutatták be a táncaikat. Az est fényét emelte
a kb. 30 fiatal férfi táncos bemutatója. Erre az
alkalomra visszajöttek mindazok, akik már régebb óta abbahagyták a táncot. Öröm volt látni
a sok, néptáncot kedvelő fiatalt együtt.
Köszönjük a remek estét. Kívánunk a táncosoknak, a felkészítőknek további szép sikereket, kellemes pihenést a nyárra.
Köszönettel: Lukács Istvánné
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Búcsúzunk…

Sík Sándor: Búzavirág
Jó volna lenni búzavirág-módra:
Ülni tövemen csendességgel,
És napra, rétre, aratókra
Rámosolyogni halkan, kéken,
Békességgel.
Ne lenne közöm semmi, semmi
Tevés-vevéssel, hangossággal:
Csak lenni, szépen, csendben, lenni,
És dicsérni a boldog Istent
Boldogsággal.

Karitász Csoportunk lelkes tagjától
búcsúzunk mi munkatársak. Gajdáné Erzsike pünkösd hétfőjén távozott az Örök
Hazába. Egy meleg szívű, lelkes tagot veszítettünk, akinek hiányát már is érezzük.
Mindig meghallotta a hívó szót, a segítségre szorulók hangját, és önmagát nem
kímélve tette a jót még betegen is. Megértette a krisztusi tanítást, «Amit egynek a
legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek!
» (Mt 25,40).
Tevékenyen részt vett az élelmiszersegélyek szétosztásában, segítette a jótékonysági vásárok előkészületeit, lebonyolítását. Többször volt a nyári táborok
segítője is. Útmutatásait követték a befőzési programban részt vevő családok, akik
örömmel mesélik, hogy az idén már önállóan mennyi befőttet tettek.

Úrnapja 2014
Június 22-én ünnepeltük az Úrnapját,
az Oltáriszentség ünnepét. Ezen a napon
a keresztény emberek tanúságot tesznek hitükről, körmenetben kísérik végig
a templom körül a szentségi Jézust, Aki
táplálékunk, erőforrásunk a mindennapokban, „mert benne élünk, mozgunk és
vagyunk” (ApCsel 17,28). Ebből az alkalomból a kisgyerekek virágot szórnak az
Oltáriszentség elé, a hívők pedig már kora
hajnaltól azon buzgólkodnak, hogy a körmenet útvonalán az Úrnapi oltárokat méltó
módon feldíszítsék az Úr Jézus fogadására. Hosszú évtizedek óta hagyomány már
falunkban is, hogy ily módon ünnepelünk.
A „stafétabotot” annak idején idősebb
testvéreinktől vettük át, és jó látni, hogy
ma már lelkes fiatalok is segítenek, hogy
ők vigyék tovább ezt a szép hagyományt.
Hálás köszönet mindazoknak, akik féltve ápolgatták, őrizgették virágaikat, hogy
az Úrnapi oltárok virágpompába öltözzenek. Talán felsorolni sem lenne könnyű
mindazokat, akik virágaikkal, kezük munkájával hozzájárultak az ünnep fényéhez.
A képeken a templom négy sarkán készült
oltárokat láthatjuk.
Istennek legyen hála, hogy ragyogó napsütésben ünnepelhettünk együtt.
Szabó Judit

Sokszor emlegetjük, milyen odaadással
dolgozott a karácsonyi beigli-sütésnél, melegétel-osztásnál.
Mi, a Karitász csoport munkatársai hálás szívvel gondolunk rá, és köszönjük
meg az Ő életét, segítő szeretetét a Jó Istennek, hogy mindig lelkes társunk volt a
segítő szolgálatban.
Mert mérték nélkül adott idejéből, szeretetéből, erejéből, ezért merjük kérni
Mennyei Atyánkat, aki látta az ő áldozatos
munkáját a szükséget szenvedőkért, jutalmazza meg őt az Örök Élettel!
a Karitász csoport tagjai
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Ötletöböl a semmi közepén
A munkanélküli fiatalokat segítő Maradunk
vagy útra kelünk? - Keressük a helyünket Európában projekt újabb állomásához érkezett.
Ezúttal egy különleges szegvári vállalkozásba
nyerhettek betekintést a megjelentek. Az itt
szerzett tapasztalataikról Gyermán Dániellel
beszélgettünk, aki maga is belekóstolhatott
már a vállalkozások világába.
Most hétvégén a Fácános vendégházban
tölthettetek el egy éjszakát. Összefoglalnád röviden, hogy miért látogattatok el ide?
A Fácános vendégház meglátogatásának
célja az volt, hogy megismerjük a vendégház
tulajdonosait, illetve betekintést nyerjünk a falusi turizmus világába. A vendégházról megtudtuk, hogy 1908-ban épült, és a jelenlegi
tulajdonosaihoz 2010 tájékán került. Az épület
állapota ekkora már romos volt, bár ez ma már
egyáltalán nem látszik. Alig 4 év alatt sikerült
lakhatóvá, és teljesen összkomfortossá tenni
az épületet. Számunkra a leginkább az volt érdekes, hogy mennyi idő alatt térülhet meg egy
ilyen befektetés, és mik a buktatói.
Milyen potenciált látsz ebben a vendéglátó
egységben?
Nem látok túl hatalmas profitot ebben.
Számomra ez a vendégház nem rejt magában
elegendő túrázási lehetőséget, ami szerintem
elengedhetetlen egy jó kalandhoz. Ha a falu
látványosságait szeretnénk megcsodálni, leginkább csak autóval, esetleg biciklivel tehetjük
azt meg. Az általános véleményem az, hogy a
faluk egyre csak zsugorodnak ma Magyarországon. Munkalehetőség hiányában a fiatalok
inkább másfele próbálnak meg boldogulni az
életben. Az idősebb generáció pedig sajnos
nem tud akkora hangsúlyt fektetni a régi értékek megmentésére, mint amekkorára szükség lenne. Ugyanakkor a vendégek számát is
drasztikusan bekorlátozza a mai gazdasági
helyzet. Vendégek nélkül egy ilyen létesítmény
pedig nem termel profitot.
Manapság a gazdaság megfelelő körülményeket teremt bármilyen vakmerő álom megva-

lósításához, vagy óvatosabban kell gondolkoznunk, ha vállalkozni akarunk? Vállalkozzunk
egyáltalán?
Véleményem szerint ma vállalkozni nagyon
nehéz Magyarországon. Semmiképp se szabad
beleugrani egy vállalkozás elindításba előzetes
igényfelmérések, és megtérülési kalkulációk
hiányában. Érdemes a kapcsolatrendszereket
előre kiépíteni, azokat ápolni, és informálódni
minden lehetséges módon, mielőtt belevágunk.
Én személy szerint úgy gondolom, hogy akiben kételyek merülnek fel a vállalkozása sikerében, akár kereslet, akár kínálat oldalon, az
inkább halassza el a megvalósítást. Persze ez
nem jelenti azt, hogy az informálódást is abba
kell hagyni. Ha valaki igazán elhivatott, akkor
előbb-utóbb találhat egy kedvező megoldást álmai megvalósítására.
Mesélnél nekünk a saját vállalkozói múltadról?
Valóban volt már lehetőségem betekintést
nyerni a vállalkozások nagyvilágába. Egy barátokból, volt kollégákból szerveződött startup
vállalkozás része lehettem néhány évig. Egyértelműen a közös érdeklődési kör hozott ös�sze bennünket, ami az informatika, és ipari
automatizálás témaköre volt. A beindítás elég
nehézkesen ment. Gyakorlatilag mindenkinek
volt másodállása, vagy éppen még az egyetemi éveit taposta, így nem tudta senki átadni
magát teljes mértékben a vállalkozásunknak.
Ez a szakasz több évig tartott, mielőtt hivatalosan is megalapítottuk a Kft-t. Ahogy gyűltek az ügyfelek, megrendelések úgy térhettünk
át főállásban történő munkavégzésre. Sajnos
ugyan a vállalkozás beindulni látszott, mégse
értünk el átütő sikert, és széthullott a csapat.
Ez a jelenség a startup cégek velejárója. Vagy
hatalmas sikert ér el az adott vállalkozás, vagy
megszűnni kényszerül.

A 3. oldal folytatása
Köszönet a Szegedi és az Orosházi Máltai
Játszóház dolgozóinak a program lelkes megvalósításáért!

Készítette: Simon Gabriella
Fotók: Panyik-Tóth János

Hálózat a Közösségért 2014
Újabb hátralékkezelő programot indít az
EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ebben a programban a szegvári fogyasztók is részt vehetnek.
Az újabb támogatási program sokaknak segíthet a kikapcsolás elkerülésében és a felhalmozódott hátralék megelőzésében, de a végső
cél a szemléletformálás és a tudatos energiafogyasztás erősítése.
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a www.halozat.maltai.hu weboldalon.
Ehhez a lakhelyükhöz legközelebb eső családsegítő szolgálatnál, vagy a kijelölt máltai pontokon kaphatnak segítséget a jelentkezők.
A program elérhetőségei: Tel.: 06-1-3914757, Email-cím: halozat@maltai.hu
/A maltai.hu weboldalról vett információk!/
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14. oldal

Polgárőr és Rendőr hírek

Világ- és emléknapok a
következő időszakban

Tisztelt Olvasó! Júniusban a Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezet által szervezett
nagyszabású és színvonalas rendezvény a II.
Méhecske fesztivál volt a hónap egyik fő rendezvénye. A szóbeszédek alapján ezen rendezvény ideje alatt több kerékpárt is elloptak, bár
bejelentés csak két kerékpár eltűnéséről érkezett. Ha nem jelenti be a tulajdonos a lopást,
akkor nem is keresik a biciklijét, így nagyon
kicsi az esélye annak, hogy elő kerül. Most viszont keressük ennek a kerékpárnak a tulajdonosát.

Sajnos ez a ritkábbik eset. Kérem ezért a lakosságot, ha észlelik, hogy bármilyen vagyontárgyuk eltűnt, tegyenek bejelentést a körzeti
megbízott irodán.
A lakossági bejelentések nagyban segítik a
rendőrség és a polgárőrség munkáját, jól példázza ezt a június végén történt lopás felderítése is. Ahol lakossági bejelentés alapján, a két
szolgálaton kívüli körzeti megbízott és szintén
szolgálaton kívüli rendőrnyomozó (akik mind
hárman szegvári polgárőrök) gyors reagálásának köszönhetően két fiatal tolvajt a bűnelkövetés után szinte azonnal elfogtak.

Július 15.
Július 27.
Július 28.
Augusztus 12.
Augusztus 13.
Augusztus 16.

Júliusban már az aratások nagy része befejeződik. A szalmabálák viszont sok esetben kint
maradnak a területen, legtöbbször szállítási
kapacitás hiánya miatt. A szemfüles tolvajok
ezt is figyelik és a gondatlan gazdát azonnal
megkárosítják. Ezért kérem a gazdákat, hogy
ne hagyják őrizetlenül értékeiket. A Szegvári
Polgárőr Egyesület is fokozott járőrözést folytat a külterületeken a rendőrséggel közösen a
magántulajdon védelmének érdekében, de mindenhol mi sem tudunk ott lenni. Megértésüket
és együttműködésüket ezúton is köszönöm.
Végezetül egy kellemesebb téma: a hónap
végén került megrendezésre a Szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete szervezésében az immár hagyományosnak minősülő éjszakai akadályverseny, ahol több helyszínen mérettettek
meg a résztvevők, mind szellemi, mind ügyességi feladatokkal. Mint az előző években, idén
is felkérést kapott a Szegvári Polgárőr Egyesület egy állomás kialakítására, aminek szívesen
tettünk eleget. Köszönjük a felkérést.

A kezdet

A fiatalok Szegvár külterületén lévő tanyatelekről tulajdonítottak el egy motoros fűkaszát.
Amit később menekülés közben hátrahagytak.
Elfogásuk után tettüket beismerték, ellenük
a hatóság eljárást folytat.

Feladat közben
Tisztelettel: B. S.

A Bíróságok napja
Polgárőr nap
A hepatitis világnapja
A fiatalok világnapja
A balkezesek világnapja
A hontalan, kóbor állatok világnapja

Kedves Gyerekek!
Egy tanévzáró ünnepségen a nyári lehetőségekről, programokról faggattak kisiskolásokat, mi-mindenre jó a nyár, mit lehet tenni
a sok-sok szabadidővel. A válaszok így hangzottak: lehet fagyizni, medencézni, gépezni,
játszani, kirándulni, szülőknek segíteni… De
volt, aki szerint olvasni is lehet nyáron. Ez
utóbbihoz nyújtunk egy kis segítséget – amíg
a könyvtár zárva tart –, egy kedves kis mesével, amely arra tanít bennünket, hogy kitartó,
szorgalmas munkával sok-sok álmot, szép tervet megvalósíthatunk.
A szerkesztők szeretettel ajánlják figyelmetekbe Fésűs Éva: Sete-suta őzike című meséjét!
„Messze, messze, ott ahol a Hallgató rét
meg a Zúgó erdő találkoznak, és ahol a legszeszélyesebben kanyarog a Csobogó patak,
élt egyszer egy sete-suta őzike.
Külsőleg ugyanolyan volt, mint a többi.
Szelíd szemű, nedves orrú, kedves jószág, de
ha megindult, olyan ügyetlenül csetlett-botlott, hogy az anyja sírva fakadt bánatában.
- Jaj, milyen esetlen vagy! Hiszen összevissza lépkedsz! Gyere gyorsan, beíratlak az
őzike tánciskolába!
A tánciskola éppen akkor nyílt meg a Napfoltos tisztáson, pintyőkék, cinegék nagy mulatságára. Minden ág tele volt velük, onnan
nézték, hogyan tanítja bokázni Agancsos
Szilveszter a fiatal őzeket, a mókusok meg
úgy ültek körös-körül a faodúkban, mint a
közönség a színházi páholyokban. Ha valamelyik őzgida rendetlenkedett, tüstént orron
dobták tavalyi mogyoróval.
- Körbe futunk! – vezényelt Agancsos Szilveszter őzikemester. – Könnyedén szökellünk, mint a szellő, virágot sem érint a lábunk!
Nem is érintett egyiké sem, csak a kis setesuta ügyetlenkedett a sor végén. Patája nyomán letöredeztek a piros mécsvirágok.
- Állj! – szólt a táncmester. – Most először
kilépünk jobbra…
Ki is léptek valamennyien szépen, de a kis
sete-suta balra indult nagy lendülettel, és úgy
meglökte a sort, hogy az őzek egymásra potyogtak.

2014. július
A pintyőkék alatt remegett az ág a kacagástól. Annál jobban mérgelődött a táncmester.
- Mit nevettek, Én még életemben nem láttam ilyen ügyetlen őzet! Lássuk, tud-e egyáltalán bokázni?
A kis sete-suta meg akarta mutatni, hogy
igenis tud, de közben belerúgott egy hangyabolyba. Pillanatok alatt tele lett a tisztás dühös, vörös hangyákkal, és emiatt félbe kellett
szakítani a táncórát.
Agancsos Szilveszter őziketáncmester felháborodva dobbantott a jobb hátsó lábával:
- Szedte-vette, ilyen tanítványnak nincs helye az iskolában! Szégyenfoltja lennél a táncvizsgának!
A mókusok nagyon bánták, hogy vége szakadt a mulatságuknak, és valóságos avas mogyoró záport zúdítottak szegény őzre, amíg
csak meg nem futamodott.
Meg sem állt a Csobogó patakig. Ráhajolt
a víztükörre, mert onnan mindig visszanézett
rá egy őzike, aki sohasem nevette ki. Annak
panaszolta el, hogy mi történt. Az őzike is sírt,
de nem felelt – hiszen csak a saját tükörképe
volt! –, ám a patak kedvesen csobogni kezdett:
- Ne búsulj, te kis sete-suta! Belőled is lehet
még táncos lábú őz, csak akarni kell!
- Ugyan hogyan? – könnyezett az őz –, hiszen ezentúl a tánciskolába sem járhatok!
- Sebaj! – mondta a patak. – Nézd csak,
mennyi kiálló, fehér kő van az én medremben! Gyere, lépkedj át rajtuk szép lassan a túlsó partra. Majd meglátod, hogy egyszer sem
botlanak egymásba a lábaid.
Az őzike elhessegette a rosszkedvét, és
megfogadta a jó tanácsot. Remegve, tétovázva
tapogatózott át a köveken, és dobogó szívvel
ért partot.
- Na, most vissza! – súgta a patak.
Az őzike csodálkozott, hogy minek ez, de
azért szót fogadott. A fehér kövek szívesen
tartották eléje a hátukat, és mintha a parti fák
is kitárt ágkarokkal várták volna, ide-oda…
ide-oda…
Amikor már harmadszor kelt át száraz lábbal, ugrani is mert egy egész kicsit.
- No lám – gondolta –, nem is olyan rossz
mulatság ez!
Attól kezdve mindennap kiszökött a patakhoz, és akár esett, akár fújt, akár a nap sütött,
fáradhatatlanul lépegetett a köveken.
Egyszer aztán azt csacsogta a patak:
- Fuss neki messziről a partomnak, és ugorj
át rajtam!
- Jaj, nem merek! – szeppent meg az őzike.
- Dehogy nem mersz! – súgták a hullámok
–, hiszen te bátor és ügyes őz vagy!
Ettől végre nekiiramodott, és képzeljétek!
… sikerült! Örömében bokázni kezdett a túlsó parton, és akkor vette észre, hogy virágot
sem érint a lába.
- Megtanultam táncolni! – ujjongott. – A
patak kövein megügyesedtek a lábaim!
- Meg bizony – csacsogott a patak –, ugye,
most már elhiszed, hogy erős akarattal mindent el lehet érni?

15. oldal
- Köszönöm, patak – hálálkodott az őz. –
Holnap elmegyek az erdei táncvizsgára, és
meglepetést szerzek a társaimnak.
… Másnap tele volt állatokkal a Napfoltos
tisztás. Még a mezei nyulak is odamerészkedtek, őziketáncot nézni. Rigó fuvolázott,
tücsök hegedült, harkály dobolt a csőrével egy
fa kopogós derekán, és Agancsos Szilveszter
őziketáncmester olvadozott a büszkeségtől.
Tanítványai éppen felálltak az őzike keringőhöz, amikor hirtelen nagyot zörrent a bozót,
és a tisztás közepére ugrott egy rút, fekete
farkas.
- Mi dolog, hogy engem nem hívtatok meg a
mulatságra? – kiáltotta fenyegető hangon.
Az ijedségtől mindenkinek földbe gyökerezett a lába. A farkas fenyegetően nézett körül:
- Táncolni akarok a legügyesebb őzzel!
Hadd lássam, melyikőtök az?!
Dermedt csend támadt. Senki sem mozdult.
Ebben a pillanatban előugrott egy fa mögül
a sete-suta őzike: - Velem kell táncolnod, ordas farkas!
No, erre még nagyobb lett a megdöbbenés,
de a kis sete-suta elszántan intett az erdei zenekarnak: - Húzd rá, tücsök! – és nyomban
táncolni, pörögni, forogni kezdett a farkas
körül.
- Lássuk, meddig bírod a csárdást!
A farkas nagyot mordult, és hetykén járni
kezdte. Először tüzesen, aztán lomhábban, és
egyre csapzottabb lett a bundája.
Az őzike szaporázta.
A farkas lihegett.
Az őzike cifrázta.
A farkasnak kidülledt a szeme kínjában.
Az őzike nagyot dobbantott: - Forogjunk!
És elkezdett vele keringeni, de úgy, hogy
a tisztásról mindig kijjebb és kijjebb vitte. A
farkas szédült, lógott a nyelve, de nem akart
szégyent vallani. A zenekar egyre húzta, a
tücskök majd beleszakadtak a hegedülésbe, és
most már az egész erdő visszafojtott ujjongással leste, mi lesz.
A sete-suta őzike egyetlen botlás nélkül
táncoltatta ki a gonosz farkast a patakpartig.
Ott elkiáltotta magát:
- Szégyenszemre kitáncoltattalak! Fogj
meg, ha tudsz! Hopp!
Mint a nyíl, suhant át a patak felett, a túlsó
partra. A farkas dühösen utánavetette magát,
de már annyira szédült, hogy elvétette az ugrást, és belepottyant a vízbe. A kiálló köveken
össze-vissza ütötte magát. A patak erős sodra
jó messzire elvitte, mire végre partra tudott
kecmeregni, de nem azért, hogy visszamenjen
az őzikebálba, hanem hogy gyógyfüveket keressen a sebeire.
Vonyítva bujdosott be a sűrűbe, ahová nem
hallatszott el az erdő népének boldog ujjongása. Mert három nap, három éjjel ünnepelték a
sete-suta őzikét.
Hohó! … Nem jól mondom. Hiszen nem
volt már sete-suta! Belőle lett a Zúgó erdő legügyesebb őzikéje. Vidáman táncol tavasztól
őszig – virágot sem érint a lába.”

Közkívánatra!
Tó-fesztivál volt
Szegváron
Immáron 7. alkalommal rendezte meg Szegvár Nagyközség Önkormányzata, az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság a Polgármesteri Kabinettel közösen a Tó-fesztivált a
Kórógy-tó partján.
Gyönyörű környezetben került sor erre a
rendezvényre. Az elmúlt évben elmaradt a
fesztivál, de nagyon sok ember kívánsága volt,
hogy továbbra is legyen ez a program egy nyári
lehetőség a kikapcsolódásra.
Július 5-én délelőtt horgászverseny volt a
Kórógy-csatornán a Szegvári Horgászegyesület szervezésében. Köszönjük, hogy lebonyolították ezt a programot. Főzőversenyt is
hirdettünk, melyen 6 csapat nagy létszámmal
vett részt. Finomabbnál-finomabb ételeket készítettek.
Délután 15.00 órától kezdődtek az előadások. Kispál Rita Gabriella és Vígh Márk énekelt. Nagyon ügyesek voltak a fiatalok. Köszönjük, hogy itt voltak velünk.
A fellépésük után a szegedi Talent Tehetségkutató Énekstúdió pop-rock koncertjére került
sor másfél órán keresztül, ahol 14 fiatal énekelt
a zenei élet különböző műfajaiból válogatva.
Köszönjük Györkey László felkészítő munkáját, örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat.
A Kelet Lányai Hastánc Egyesület tagjai is
bemutatót tartottak. Nagyon tetszett a közönségnek a lányok műsora. Köszönet nekik és
felkészítőjüknek, Gyovainé Évának.
A Nippon Zengo bemutató már hagyománynak számít a községi rendezvényeken. A nagy
melegben is üdén, frissen mozogtak a fiatalok.
Minden elismerésünk nekik, hogy a 20 percet
végig csinálták, s még el sem fáradtak. Köszönjük Erdei Sándor edző munkáját, örülünk,
hogy velünk voltatok!
A szentesi Jövőnkért Alapfokú Művészeti
Iskola moderntánc tagozatos növendékeinek
bemutatója is nagyon színvonalas volt. Köszönjük Vass Márta táncpedagógus felkészítő
munkáját, valamint a gyerekek bemutatóját.
A sörivó versenyre 5-en nevezetek be. Szívószállal kellett kihörpinteni a korsó sört. Nagy
sikere volt ennek a programnak is.
Ezen a délutánon nálunk vendégeskedett a
lengyelországi lódzi Poltex Néptáncegyüttes.
A nagyszámú táncos Macedóniában vendégszerepelt és visszafelé útjukban megálltak
Szegváron, ahol közel 1 órás műsort adtak a
Tó-fesztiválon. Az éjszakát az Ifjúsági Szállásunkon töltötték. Köszönjük a gyönyörű műsort.
Az Európa Gyermekszínház Kft ügyvezető
igazgatója Ágoston Anita előadóművész és társa H. Varga Tamás színész is elfogadta a meghívásunkat. Remek jó hangulatú zenés műsort
Folytatás a 16. oldalon
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16. oldal
A 15. oldal folytatása
adtak elő, melyben nagyon sok retro sláger elhangzott. Köszönet érte!
Az estét a Twinners együttes zárta. Nagyon
sok fiatal szórakozott az éjfélig tartó bulin. Köszönjük fiúk, hogy velünk voltatok.
A Tó-fesztiválon volt még arcfestés a Belevaló Klub közreműködésében, valamint
kézműves foglalkozás a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet helyi kirendeltségének a
támogatásával és szervezésével. Köszönjük a
gyermekprogramokat.
Vérnyomást és vércukrot is lehetett méretni
ezen a délutánon. Pitiné Szabó Éva védőnő nagyon sok embernél elvégezte ezeket a méréseket. Köszönet érte!
A Kórógy tavon lehetett sárkányhajózni, az
ugrálóvárat ki lehetett próbálni, s mindezekért
nem kellett fizetni, mert az Önkormányzat
anyagilag támogatta ezeket.

A Gyenes büfében többféle sültet, meleg
szendvicset, hamburgert lehetett vásárolni, hideg italokat fogyasztani. Gyenes István vállalkozó gulyással vendégelte meg az ezen a napon
fellépő közel 120 gyereket, felnőttet. Köszönjük a támogatását.
A hangosításról Fekete Kálmán és Gajda
Zoltán gondoskodott. Köszönet érte.
A fesztiválon fellépők ingyenesen támogatták szereplésükkel a rendezvényt.
Köszönjük az Önkormányzat, a Polgármesteri Kabinet, a szegvári Falufejlesztő Kft, a
polgárőrség, a Kurca TV, illetve mindazok segítségét, akik nagyban hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Rengeteg ember részvételével, remek hangulatban telt el ez a nap.
Köszönet érte mindenkinek!
Lukács Istvánné, főszervező

Megyei Atlétika Diákolimpia
A Körzeti Atlétika Diákolimpiáról 13 szegvári tanuló jutott tovább a Megyei Diákolimpiára. Az idő
nagyon mostoha volt az atlétákhoz, mert kellemetlen
esős, szeles idő volt rájuk. Ennek ellenére zokszó
nélkül, teljes odaadással versenyzett valamennyi
gyerekünk a csúszós, sáros pályán, teljesen elázva
is próbálták a maximumot kihozni magukból az
egyesületi keretek közt is edző és versenyző gyerekek között. Kiemelkedett közülük Bottyán Klaudia
teljesítménye, aki a 60 méteres síkfutásban 3. helyen
végezve megfutotta az Országos Diákolimpián való
részt vételhez szükséges szintidőt is.
Eredmények:
Bottyán Klaudia: 3. hely 60 méteres síkfutás, 4.
hely távolugrás
Pindzsulya Imola: 4. hely 300 méteres síkfutás
(pár századdal lemaradva a dobogóról)
Vígh Ildikó: 5. hely 300 méteres síkfutás
Dudás Vencel: 6. hely kislabda-hajítás
Bánfi Benedek: 6. hely távolugrás, 8. hely 60 méteres síkfutás
Csapi Emese: 8. hely súlylökés
4x100 méteres fiú váltófutás III. kcs: 5. Szegvár
(Bánfi Benedek, Szilágyi Márk, Dudás Vencel, Földi
Bálint)
4x100 méteres lány váltófutás IV. kcs: 5. Szegvár (Vígh Ildikó, Szabó Janka, Csatordai Viktória,
Pindzsulya Imola)

Az Országos Atlétika Diákolimpiát Budapesten a
Puskás Stadionban rendezték meg fantasztikus körülmények között. Itt Bottyán Klaudia nagyon szépen versenyezve a középmezőnyben végzett.
Pólyáné Téli Éva
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