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Idézetek a képviselő-testület jegyző-
könyvéből

Hitélet
Új alkotmányunk van

Foci körzeti diákolimpia
Találtam egy gyöngyszemet

Mit kellett tudnia egy nagylánynak..
Hasznos tudnivalók

Versmondók a könyvtárban
Tisztelt Bucsányi László!KÖZSÉGHÁZA ÁLLAPOTA MÁJUS ELSEJÉN

Új alaptörvénye van Magyarországnak 
húsz évvel a rendszerváltozás után. A Fi-
desz és a KDNP képviselői mellett igennel 
voksolt a volt jobbikos honatya, Pősze La-
jos is. A Jobbik nemmel szavazott, ahogy 
az alkotmányozásban szerepet vállaló Szi-
li Katalin is. A Fidesz korábbi képviselője, 
Molnár Oszkár tartózkodott, az MSZP és 
az LMP pedig bojkottált. 

A szavazás eredményét vastaps fogadta 
a kormánypárti padsorokból. A jobbikos 
képviselők „Áruló nem leszek!” feliratot 
formáztak betűkből. Kövér László ház-
elnök a döntés után mondott beszédében 
úgy fogalmazott: „Történelmi pillanatnak 
lehettünk részesei az imént, amikor a Tisz-
telt Ház elfogadta Magyarország új alap-
törvényét. Ezzel lezárta azt az előkészítő 
szakaszt is magában foglaló 11 hónapos 
folyamatot, amellyel létrehoztuk az alap-

törvény szövegét. Lezárta az átmenetiség 
1989. október 23-a óta számított több mint 
két évtizedét, és lezárta az elmúlt 67 évet 
is, legalábbis amennyiben azt alkotmányos 
tekintetben a legitim alkotmány érvénye-
sülésének hiányával írjuk le.”

Az Országgyűlés elnöke szerint Ma-
gyarország új alaptörvénye visszakap-
csolja a jogalkotást a történeti alkotmány 
folyamatába. „A múltunkból, a hagyomá-
nyainkból építkezik, de a jövőt is szem 
előtt tartva a jelen problémáira keres és 
tartalmaz válaszokat” – mondta. Az új 
alaptörvény a nemzeti érdekekből indul ki, 
de azok érvényesítését a 21. század együtt-
működő Európájában tartja lehetségesnek 
– hangsúlyozta.

Mint fogalmazott, az új alkotmány ma-
gyar, de mint a magyar nemzet ezer esz-
tendeje, befogadó; egyenjogú államalkotó 
közösségeknek tekinti a velünk élő nem-
zetiségeket. „Az új alaptörvény történel-

ÚJ ALKOTMÁNYUNK VAN

Folytatás a 2. oldalon
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SIKER-SZÁM KFT
DR. BENDE ISTVÁNNÉ

mérlegképes könyvelő

6635 Mindszent,
Köztársaság tér 12/b fsz. 9.

Tel.: 62/225-546, 30/460-9964

Társaságok és  
vállalkozások indítása,

bérszámfejtése és  
könyvelése,

mezőgazdasági  
őstermelők,

családi gazdálkodók  
könyvelése.

münk és civilizációnk alapjaként fogadja 
el a kereszténységet, biztosítva ugyanak-
kor mindenki számára a lelkiismereti sza-
badságot” – mondta Kövér, emlékeztetve, 
hogy az elfogadott alkotmány az Európai 
Unió alapjogi chartájára épít, az emberi és 
polgári jogokat eszerint állapítja meg.

„Ez az alaptörvény legitim, nemzeti, 
nem kirekesztő, ellenben integráló, hagyo-
mánytisztelő, de jövőbe tekintő, tisztelet-
reméltó alkotás” – zárta szavait a házel-
nök, aki úgy fogalmazott, „a gondviselő 
kegyelmének tekintem, hogy részese le-
hettem ennek a folyamatnak”.

A képviselők ezt követően elénekelték a 
Himnuszt.

A voksoláson jelen volt mások mellett 
Schmitt Pál köztársasági elnök, Domokos 
László, az Állami Számvevőszék elnöke, 
Pálinkás József, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke, valamint a konzultációs 
és tanácsadó testület több tagja, így Boross 
Péter volt kormányfő, Pozsgay Imre, a Né-
meth-kormány egykori államminisztere és 
Szájer József fideszes európai parlamenti 
képviselő.

(hírTV, MNO, MTI)

Az 1. oldal folytatása Családi események
Született:
Orosz Lászlónak és Molnár Tímeának (Tiszai 
u. 1/a) LÁSZLÓ NIMRÓD

Köszönetnyilvánítás
„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek 

egy morzsáját,az igazságnak és fénynek
csak egy sugarát hozta e világra,

már nem élt hiába: 
életének meg volt az értelme.”

  DELP, P. ALFRÉD

Hálás szívvel mondunk köszönetet
 mindazoknak, akik szüleink

ARADI ISTVÁN
és

ARADI ISTVÁNNÉ
HEGYI JUSZTINA

temetésén megjelentek, fájdalmunkban 
osztoztak, virággal, koszorúval 

fejezték ki részvétüket.
Köszönetet mondok főnökeimnek, mun-
katársaimnak, hogy segítségemre voltak 

ápolásukban. 
Külön köszönetet mondok a szentesi 

kórház krónikus belgyógyászat orvosai-
nak és nővéreinek, hogy betegségükben 
enyhítették fájdalmukat, a nagymágocsi 
Szociális Otthon ápolási osztály dolgo-
zóinak apukám figyelmes ápolásáért. A 
szegvári Gondozási Központból kijáró 

Kati segítségét is köszönöm. 

Viola Istvánné és gyászoló családja

Köszönetnyilvánítás
„Lelked, mint fehér galamb,
 csendesen messzire szállt.

Hiába keresünk, könnyes szemünk
 már soha nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok közt
 a legfényesebb Te leszel.

Utat mutatsz, mert szívünkben
 mindörökké létezel.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
 mindazoknak, akik drága szerettünk
GYERMÁNNÉ BIHARI TERÉZIA

Temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban 

velünk együtt éreztek.
Gyászoló család

Szegvár

Szegvár a sajtóban
Szétválik a kistérség? – Szentesi Élet. – 2011. 
április 22. 3. o.
Gémes László Szegvár polgármestere és 
Szirbik Imre Szentes polgármestere nyilatko-
zik a kistérségi kiválásról

Olvasóink írják – Köszönet. – Szentesi Élet. - 
2011. április 22. 2. o.
Viczián Jánosné szegvári lakos mond köszöne-
tet a szentesi kórház sürgősségi osztályán dol-
gozóknak a kedves bánásmódért.

Néptánc. – Délvilág. – 2011. április 11. 6. o.
Kistérségi szóló néptánc- és népi éneklési ver-
senyt szervezett a szegvári Ifjúsági Kerekasztal 
és a Dobbantó Néptáncegyüttes

VÍZDÍJ FIZETÉS  
2011. május hó
Pénztári nyitva tartás
 A VÍZMŰ TELEPHELYÉN

2011. május 9. (hétfő)  800– 1200

2011. május 10. (kedd)  800 – 1200 és
 1300 – 1530 
2011. május 11. (szerda)  800 – 1200

2011. május 12. (csütörtök)  800 – 1200

2011. május 13. (péntek)  800 – 1200

 

 Kft. telephelyén (KÜLSŐ ISKOLÁBAN)

2011. május 16. (hétfő)  800 – 1200

2011. május 17. (kedd) 800– 1200 és
 1300 – 1530

2011. május 18. (szerda)  800– 1200

2011. május 19. (csütörtök)  800 – 1200

2011. május 20. (péntek)  800 – 1200

LAPZÁRTA
2011.május 30. (hétfő) 17  óra.

A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-
adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
tenni. 

A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti határ-
időig kérjük. 

Eseményről, történésről stb. lehet telefonon 
(30/5459-146, 364-863,), e-mailen

E-mail cím(ek): baranyvera@gmail.com , 
kolaj@tanet.hu  tudósítani a szerkesztőséget. 

Szívesen fogadunk és megjelentetünk írá-
sokat, amelyek a településsel kapcsolatosak, 
közérdeklődésre számítanak, a személyi 
jogokat, a közízlést nem sértik, valamint a 
szerző feltünteti nevét és lakcímét.  Lehető-
ség van a „Név és cím a szerkesztőségben” 
aláírás használatára (-). Ebben az esetben 
nem adjuk ki a szerző nevét, címét , esetleg 
csak a bíróság felszólítására. 
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Megemlékezés
„Virágot viszünk egy néma sírra, 

de ezzel már téged nem hozunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Még köztünk voltál, nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel és soha el nem
 múló szeretettel emlékezünk

CSATORDAI MIHÁLYRA
halálának 1. évfordulóján.

Felesége, fia Csabi, lánya Csillike,  
veje Tibi és unokái Mesike, Vikike, 

Zalánka és Csabika.
Menyünk, szeretett Editkénk 2011.  

január 10-én követte őt az égiek útján 

ANYÁK NAPJÁRA

Anyám, fölnézek a te homlokodra,
Hol a dicsőség koszorúja helyett
Nehéz robotnak ráncait találom
És fölteszem rá büszke áhítattal
Ujjongó dallal minden szál virágom

Juhász Gyula

A remények egész boldogságát,
az aggodalmak minden kínját
csak az anyai szív ismeri egészen.

Eötvös József

Könyvtári hírek
A Költészetnapi Szavalóversenyen a jól 
kiválasztott verseket, jó szövegértéssel, 
szépen hangsúlyozva mondták el a ver-
senyzők.
A zsűri 3 tagjának egyhangú döntése alap-
ján a következő eredmények születtek:

1-2. osztály
1. helyezett Fejős Kata
2. helyezett Kovács Brigitta
3. helyezett Orosz Dalma

3-4. osztály
1. helyezett Bölcskei-Molnár Sára
2. helyezett Szabó Boróka
3. helyezett Fúvó Milán

Felsősök
1. Pap Karola
2. Bihari Attila
3. Kovács Tamás

Gratulálunk minden résztvevőnek az ered-
ményes szerepléshez.

Várjuk a kis kézműveseket május 14-én 
és 28-án szombaton délelőtt 9-től 12 óráig 
rajzolásra, gyöngyfűzésre.

Könyvtárosok
Folytatás a 4. oldalon

Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap, jelentkezek a Diákvilág 

rovattal. Az április is tartalmasan, sikerekben 
gazdagon telt el iskolánkban.

Az alsó tagozatban megrendeztük a nyelvtan-
helyesírás versenyt. A következő eredmények 
születtek: 
2. osztály: 
1. hely: Jószai Eszter
2. hely: Katona-Berényi Fanni
3. hely: Szép Endre
Felkészítő nevelő: Bereczkiné Buza Anett
3. osztály:
1. hely: Bölcskei- Molnár Sára
2. hely: Turiczki Réka
3. hely: Tóth Ádám
Felkészítő nevelő: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
4. osztály:
1. hely: Kupcsik Bence - Felkészítő nevelő: Tégla 
Katalin
2. hely: Nagy Balázs- Felkészítő: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta
3. hely: Szabó Janka- Felkészítő: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta
Gratulálunk!
Matematika versenyt is szerveztünk. 
2. osztály:
1. hely: Szép Endre- Felkészítő: Hegedűsné 
Ternai Ágnes
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A 3. oldal folytatása

2. hely: Mészáros Márk- Felkészítő: Vassné 
Agócs Ilona
3. hely: Jószai Eszter- Felkészítő: Hegedűsné 
Ternai Ágnes
Hegedűs Imre- Felkészítő: Vassné Agócs Ilona
3. osztály:
1. hely: Bottyán Klaudia- Felkészítő: Lukács 
Istvánné
Dudás Vencel- Felkészítő: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó
2. hely: Gulyás Máté- Felkészítő: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó
3. hely: Földi Bálint- Felkészítő: Lukács Istvánné
Gratulálunk!

A szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft a Víz Vi-
lágnapja alkalmából rajz versenyt hirdetett. Sok 
szép rajz készült. A következő eredmények szü-
lettek:
1-2. osztály:
1.hely: Szanyi Máté, Csillagkúti Jácint- Felkészí-
tő: Vassné Lucz Klára
2. hely: Bottyán Kitti- Felkészítő: Vassné Agócs 
Ilona

Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órá-
tól délután 15 óráig. A délután rendelés, nem 
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is 
felkereshetik saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 
óráig 
Május 2-6. Dr. Rosztóczy Levente
Május 9 – 13. Dr. Hégető Sára
Május 16 – 20. Dr. Ország Erzsébet
Május 23 – 27. Dr. Rosztóczy Levente
Május 30 – jún 3. Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi 
rendelőnél is megtudhatják 
ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYE-
LET A MENTŐÁLLOMÁSON, Szentes, Sima 
F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti rende-
lőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segít-
séget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-
es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés 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, ünnepnapokon: 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 se-
gítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi 
Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gye-
rekeket. 
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. Sipka Dénes 
telefonszáma: 364 -902

A fogászati rendelés 2010. januártól bejelent-
kezés alapján, időpont egyeztetéssel történik. 
Bejelentkezés személyesen a rendelőben, vagy 
a 63/364-902 telefonszámon lehet. (Rendelési 
idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
Május 2 – 6. 8 – 12
Május 9 – 13. 14 – 18
Május 16 . 20.  8 – 12
Május 23 -27.  14 – 18
Május 30 – jún. 3. 8 - 12
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
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 szerdá-
ján 12 – 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 gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvos-
hoz kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
ÚJ
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
Május 7 – 8. dr. Lehoczky János (30/9453-764)
Május 14 -15. dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
Május 21 -22. dr. Kun-Szabó István (30/5688-
998)
Május 28 – 29. dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
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 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása hétfőtől - péntekig 8-16 
óráig
 Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök tele-
fonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma:
410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
("segély" kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, pol-
gárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-
5399
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80-440-141
06-80-820-141
A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda 13 – 17 óráig
csütörtök 13 – 17 óráig
péntek 8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
Új
A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd zárva
szerdától – péntekig 9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.
Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 tele-
fonszámán.
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 6.30 – 14.00 óráig
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3. hely: Bihari Máté- Felkészítő: Jövőnkért Alap-
fokú Művészeti Iskola Jeneiné Lucz Mária
3-4. osztály:
1.hely: Szabó Boróka- Felkészítő: Lukács 
Istvánné
2.hely: Puskás Kata- Felkészítő: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta
3. hely: Szabó Janka- Felkészítő: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta
5-6. osztály:
1.hely: Salánki Zoltán
2. hely: Szabó Diána
3. hely: Kozma Ágnes
Felkészítő nevelő: Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola- Jeneiné Lucz Mária
7-8. osztály:
1.hely: Fuvó Viktória
2.hely: Papp Kíra
3.hely: Varga Bernadett
Felkészítő nevelő: Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola- Jeneiné Lucz Mária
Gratulálunk!

A Forray Máté Általános Iskola két, francia 
nyelvet tanuló kisdiákja áprilisban két rendez-
vényen szerepelt sikeresen. Nagy Balázs 4. a.  és  
Szabó Boróka  3.a. oszt. tanuló először  április 
13-án  Szentesen a HMG hagyományos francia 
műsoros estjén lépett fel,verset mondtak. Ezen az 
esten azok a  szentesi ált. és középiskolások szok-
tak szerepelni, akik franciául tanulnak. Mivel ők 
voltak  a legkisebbek, nagy sikerük volt. Már az 
őszi versmondó versenyről ismerték őket, és most 
is nagy sikerrel szerepeltek, nagy tapsot kaptak. 
Tudni kell, hogy a franciások nagyon összetartó 
közösséget alkotnak, ezért is örültek annyira a két 
kicsinek. Ez jó alkalom arra is, hogy megismer-
kedjenek egymással, halljanak francia nyelvű da-
lokat, verseket. Egyébként az egyik színdarabban 
iskolánk volt tanulója, Buda Bernadett, a HMG 
11. oszt. diákja is szerepelt.

Másnap Hódmezővásárhelyen, a Magyar-
Francia Baráti Társaság által szervezett megyei 
francia versmondó versenyen indultak. Egy, a 
szervezők által korábban megjelölt kötelező és 
egy szabadon választott verset kellett mondani-
uk. A verseny 4 kategóriában folyt, mindketten 

az 5-6.o.versenyzők közt szerepeltek, mivel ilyen 
kicsik nem versenyeztek máshonnan. Bátran 
mondhatjuk, hogy megállták helyüket a nagyob-
bak közt, amit az is bizonyít, hogy Szabó Boróka 
2. helyezést ért el, Balázs pedig különdíjat kapott. 
Könyvet és oklevelet kaptak, és megdicsérte őket 
a két francia nemzetiségű zsűritag, Magyaror-
szág tiszteletbeli konzulja, Eric Blin és a szegedi 
Alliance Francaise igazgatónője. Az volt  a vé-
leményük, hogy nagyon bátran adták elő a ver-
seket, öröm volt hallgatni Őket. Reméljük, talán 
lesz még rá lehetőség, hogy a gyerekek az iskolá-
ban is tanulhassák újra a nyelvet, hiszen ma már 
egyre több területen tudjuk használni a francia 
nyelvet. A gyerekek felkészítő nevelője: Vassné 
Lucz Klára

Gratulálunk!

Több éve pálya-
választás környékén 
vendégek jönnek a 
békéscsabai Vásár-
helyi Pál Szakkö-
zépiskolából, hogy 
bemutassák az isko-
lájukat. Ehhez kap-
csolódva „Szellemi 
csűrcsavar” vetél-
kedőre hívnak diá-
kokat. Sípos Réka és 
Hocsi Zsolt 8. osztályos tanuló bejutott a békés-
csabai szervező iskolában tartott 5. fordulóba. Ez 
a földrajz és fizika tantárgyakat felölelő verseny, 
levelezős verseny, s ekkor már ezek a tanulók túl-
jutottak 4 fordulón. Sipos Réka bejutott a legjobb 
tízbe, ugyanis Zsolt betegsége miatt nem tudott 
részt venni a versenyen. Összesítetve a 8. helyen 
végzett Réka. Felkészítő nevelője: Vass Tibor.

Gratulálunk!
A Kozma László Országos Informatika Al-

kalmazói Tanulmányi versenyen Vígh Diána 7. 
osztályos tanulónk országos 14. helyezést ért el 
informatikából. Felkészítő nevelő: Tóth Péterné.

Gratulálunk!

A szentesi műszaki ezred és a helyi rendőrka-
pitányság együttműködésének eredményeként 
harmadik éve közösen ünnepelnek Szentesen a 
Műszakiak napján. Iskolánk alsó tagozatosai, 
160 gyermek, a kísérő pedagógusok, szülők egy-
aránt képviseltettük magunkat ezen a rendezvé-
nyen, de ott voltak a szegvári Kurca-parti óvodá-
sok is. Látogatók százaival néztük meg a tűzoltók 
és a mentők közös bemutatóját. Egy égő járműből 
való mentést szimuláltak. Szintén látványos elem 
volt a korabeli ruhába öltözött katonák bemuta-
tója, a közönség nagy örömére a szabadságharc 
idején is használt ágyú pontos mását is elsütöt-
ték. Megnéztük a búvár bemutatót és a csapat-
múzeumot. Teszteket töltöttünk ki, ahol jutalmat 

kaptunk. A gyerekek kipróbálták a kalandparkot, 
meg az ugráló várat is. Jól éreztük magunkat ezen 
a napon. Élményekkel gazdagodva tértünk vissza 
iskolánkba. Köszönjük a szülők segítő munkáját. 
Ez a rendezvény egy igazi gyermeknappal ért fel. 

Mit kínálunk május hónapban?
- Ebben az időszakban gyermekeink osztályki-

rándulásokon vesznek részt.
- Országos kompetencia-mérésre kerül sor 25-

én.
- Suli-bulit szervezünk 27-én.
- A 8. évfolyam vizsgái 30-án és június 1-jén 

lesznek.
- Június 2-án környezetvédelmi napot tartunk.
Május első vasárnapján az iskolás tanulók 

nevében köszöntjük az édesanyákat ezzel a 
szép idézettel:
„Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.”

Lukács Istvánné

Találtam egy  
gyöngyszemet

A Boros Sámuel Szakközépiskola minden év 
márciusában megemlékezik névadójáról, aki a 
város első polgármestere volt. Ekkor köszöntik 
és jutalmazzák az iskola ifjúságának legjobbja-
it is, átadják a Boros-díjat.

Az idén egy 
szegvári diáklány, 
Muzsik Erzsébet 
is megkapta ezt a 
díjat.

-  Mi alapján 
döntik el, hogy 
ki kaphatja ezt a 
díjat?

- Elsősorban a 
tanulmányi ered-
mény az, amit 
figyelembe vesz-
nek. Úgy emlék-
szem, az kaphatja 

meg a díjat, akinek a tanulmányi átlaga nem 
süllyedt 4,5 alá egyik évben sem. Emellett va-
lamilyen közösségért végzett tevékenységben 
is részt kell venni. Meg lehet említeni az isko-
lán kívüli elfoglaltságokat, és a jövőre vonat-
kozó terveket is.

- Kik biztattak arra, hogy beadd a pályáza-
tot? Milyen eredmények alapján pályáztál?

Folytatás a 6. oldalon
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Az 5. oldal folytatása

- Minden évben eszembe jutott, hogy egy-
szer talán én is elnyerhetném ezt a díjat, de 
ahogy végzős lettem, egyszerre többfelé kellett 
koncentrálnom, és ez a jegyeimen is meglát-
szott. Osztályfőnököm, Ivicz Julianna tanárnő 
említette, hogy esetleg megpróbálhatnám, de 
nem hittem benne, hogy eleget tudok tenni a 
követelményeknek. Végül csak azért írtam 
meg a pályázatot, mert a családom kérte, hogy 
próbáljam meg. Nem vagyok kitűnő tanuló, de 
az öt év alatt végig tartani tudtam egy bizonyos 
szintet, és nagyon örülök, hogy nem tettem hi-
ába. 

- Mit tettél többet, mint társaid, osztálytár-
said?

- A szegvári Durbincs-bábcsoporttal – 
amelynek tíz évig tagja voltam – számos elő-
adásra és versenyre eljutottunk. Iskolai verse-
nyeken nem sűrűn vettem részt (csak amiken 
kötelező volt), inkább a hosszútávú előnyökre 
koncentráltam, mint a nyelvvizsga, az ECDL-
bizonyítvány, jogosítvány, és előrehozott angol 
érettségi. A 2010-es szalagavató dekorálásában 
segítettem, a saját szalagavatónk meghívóját és 
plakátját megterveztem. 

- Milyen szakra jársz a szakközépiskolában? 
Mi alapján döntötted el 4 éve, hogy ezt válasz-
tod?

- Jelenleg közgazdaságtant, kereskedelem-
marketinget tanulok. Ezt a szakmacsoportot 
két éve választottam, ugyanis ekkor kellett 
eldöntenünk, milyen irányban szeretnénk foly-
tatni tanulmányainkat. Egyébként azelőtt nem 
szerettem a gazdasági órákat, végül a Boros 
Expo segített dönteni (ezen a rendezvényen 
mutatkoznak be az iskolában működő gyakorló 
– fiktív – cégek). Magát a középiskolát pedig öt 
éve választottam (szintén családi ráhatással), 
ugyanis az első évünk a „nulladik osztály” 
volt, ahol a nyelvórákat helyezték előtérbe. 
Így osztálytársaimmal együtt ötödikesekként 
érettségizünk.

- Érettségi után, milyen irányban szeretnél 
tovább tanulni?

- Mindenképpen Szegedre szeretnék menni, 
hogy ne szakadjak el környezetemtől és szeret-
teimtől. aztán, hogy milyen irányban tanulok 
majd tovább, már csak a pontjaimtól függ. Nagy 
vágyam a Gazdaságtudományi Karra kerülni, 
kereskedelem-marketing alapszakra. Emellett 
még a gazdaságinformatikus szakra adtam be 
a jelentkezésemet, de igyekszem elérni az első 
helyhez szükséges pontokat. Valamivel később 
szeretnék elvégezni egy kiadványszerkesztői 
tanfolyamot is, és a rendezvényszervezés is ér-
dekel, de ez még a jövő zenéje.

- Sok sikert az elkövetkezendő nagy felada-
taidhoz, az érettségihez, a felvételihez és a to-
vábbi tanuláshoz.

Muzsik Erzsébet kitartásával, szorgalmával 
tehetségével példát mutat kortársainak.

Ha Csongrád megyében Szegvár egy ék-
szerdoboz, akkor abban  Muzsik Erzsébet egy 
gyöngyszem. Mindannyiunk gyöngye.

Kosztolányi Sándorné

A tájékoztató az ülés jegyzőkönyve alapján készült, 
de nem hiteles másolat, csak kivonata az olvasókat 
érintő témáknak.
A jegyzőkönyv olvasható a nagyközségi könyvtár-
ban, valamint a nagyközség honlapján. A mellékle-
teket nem találtuk a honlapon.

Közoktatási intézmények működtetése 
Gémes László polgármester előterjesztette a 

közoktatási intézmények működtetésére vonatko-
zó írásos anyagot (2. sz. melléklet). Elmondta, az 
előterjesztéssel kapcsolatban nincs szóbeli kiegé-
szítése. A határozati javaslat „B” változatának el-
fogadását javasolja. Kérte a képviselő-testületet, 
tegyék fel kérdéseiket az anyaggal kapcsolatban. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, szeretné tud-
ni, mennyi támogatástól esnek el a „B” változat 
elfogadásával? Szándéknyilatkozatot tud tenni a 
képviselő-testület, személy szerint konkrét dön-
tést hozni e témában nem tud. 

Gémes László polgármester elmondta, a ha-
tározati javaslat alternatíváit számszakilag is alá 
fogják támasztani. Május 31-ig az összes fenntar-
tói döntést meg kell hozni, az intézkedések meg-
tételéhez szükséges a felhatalmazás, ezért került 
az anyag a képviselő-testület elé. 

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, miért 
nem várják meg a közoktatásról szóló törvény 
megjelenését? 

Gémes László polgármester elmondta, ameny-
nyiben változtatni akarnak, május 31-ig meg kell 
hozni a fenntartói döntést. Ki kell dolgozni az al-
ternatívákat. Ezzel a képviselő-testület még nem 
kötelezte el magát. Amennyiben a testület úgy 
dönt, hogy a jövőben önállóan működteti az is-
kolát, arról testületi döntés kell, hogy szülessen. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, 
hogy a közoktatási feladatait 2011. szeptember 1. 
napjától önállóan kívánja ellátni. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
az önálló fenntartású óvoda, valamint általános 
iskola működtetésére vonatkozó munkaanyagot 
készíttesse el és terjessze a képviselő-testület elé. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, kikérték-e 
más szervezetek véleményét? 

Gémes László polgármester elmondta, még 
nincs szó fenntartói döntésről, csupán az irány 
kitűzéséről. 

Tóth Péter képviselő felkérte Bernáth Ildikó 
iskola igazgatót, mondja el álláspontját az előter-
jesztéssel kapcsolatban. 

Bernáth Ildikó iskola igazgató elmondta, maximá-
lisan támogatja azt a nézetet, hogy az iskola a jövőben 
önállóan működjön. A tantestületben érez annyi erőt 
és tudást, hogy az iskolát jól tudják működtetni. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, a szeg-
vári iskola hosszú éveken át önállóan működött. 
Döntéskor minden esetben ki kellett kérni az 
ÁMK véleményét. Gyakran érezték a függőséget. 
Az iskola önálló működését támogatja. 

Gémes László polgármester elmondta, az 
ÁMK megalakulásakor elsősorban a magasabb 
bevétel lehetőségét, valamint a mártélyi iskolának 
a sorsát tartották szem előtt. 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
márciusi rendkívüli üléséről

Az oktatás finanszírozása is át fog alakulni. 
Nem lehet látni előre, hogy a társulásban a nor-
matíva hogyan fog alakulni. Egy OM azonosító-
val egyszerre egy pályázatot lehetett benyújtani, 
ami más iskolák között is problémát jelentett. 

Bucsányi László bizottsági tag véleménye sze-
rint sem a szülők, sem a lakosság nem értették, 
miért alakult meg annak idején az ÁMK. Úgy 
tudja, hogy a közigazgatásban is átszervezések 
lesznek. A jelenlegi kistérségi társulások járási 
szintre fognak emelkedni. 

Gémes László polgármester megjegyezte, a 
társulás létrehozásáért komoly kritikát kaptak a 
szegvári pedagógusoktól. Bízik benne, hogy az 
iskola újbóli önálló működésével pozitív vissz-
hangot tapasztal. 

Kérte, aki a határozati javaslat „B” változatával 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat:
A képviselő-testület a Szegvár-Mártély Köz-

oktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodását 2011. augusztus 31. napjával fel-
mondja. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szentes Kistérségi Társulásból való kiválásra vo-
natkozó szándéknyilatkozatot (5. sz. melléklet). 
Elmondta, a társulásból 4 település jelezte kivá-
lási szándékát: Fábiánsebestyén, Árpádhalom, 
Nagymágocs és amennyiben a képviselő-testület 
elfogadja, akkor Szegvár. 

R. Nagy Mihály alpolgármester megjegyezte, 
jelentős összeget fizet az önkormányzat hozzájá-
rulásként. Javasolta a társulásból való kiválást. 

Gémes László polgármester elmondta, Szeg-
vár 5 millió forint fölötti hozzájárulást fizet. A 
feladatellátáshoz a kistelepülések komoly összeg-
gel hozzájárulnak. Más települések ezt a plusz 
normatívából oldják meg. A társulás létrejötte 
előtt volt egy megállapodás a 8 polgármester kö-
zött a költségvetéssel kapcsolatban, melyet Szen-
tes felrúgott, nem tartotta be az ígéretét. Nem 
érzi azt, hogy együttműködő partnernek tekintik 
Szegvárt. A települések új kistérség létrehozását 
kezdeményezik. Feladatellátás tekintetében pedig 
oda fogunk csatlakozni, ahol előnyös ajánlatot ka-
punk. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, az új társu-
láshoz kik fognak csatlakozni? 

Gémes László polgármester elmondta, törvény 
alapján, ha a települések fele kiválik a társulás-
ból, akkor a kistérség automatikusan megszű-
nik. A települések felszabadulnak, új kistérséget 
kell alakítani. Fábiánsebestyén, Árpádhalom, 
Nagymágocs, és ha a testület úgy dönt, akkor 
Szegvár csatlakozik egy új társulásba. Új kistér-
ség alakulásához minimum 2 település szüksé-
ges, további települések pedig csatlakozhatnak. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkér-
dezte, ha a társulás felbomlik, ki fogja ellátni az 
orvosi ügyeletet? 

Gémes László polgármester elmondta, a szer-
ződést a mentő állomással kötötték. A települések 
önállóan köthetnek szerződést a mentő állomással 
a feladat ellátása nem kistérség függő. Az egész-
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ségügy finanszírozása is átszervezés alatt áll, te-
hát ezen a területen is lesznek változások. 

Csurka Zoltánné óvodavezető megkérdezte, 
hogy a kistérségben működő szakszolgálat ellátá-
sával kapcsolatban milyen megoldás lesz? 

Gémes László polgármester elmondta, ameny-
nyiben létrejön az új kistérség, feladatellátásra 
bárhová csatlakozhat. A szentesi szakszolgálat-
nak is érdeke, hogy minél többen társuljanak el-
sősorban a normatíva miatt. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a képviselő-
testületnek arról kell dönteni, ha a jelenlegi társu-
lás megszűnik, mi lesz helyette? A feladatellátás 
szempontjából a kiválást és az újhoz való csatla-
kozást egy napon kellene megtenni. 

Gémes László polgármester elmondta, a társu-
lásból való kiválási szándékot június 30-ig kell a 
szentesi társulás elé terjeszteni. Új kistérség lét-
rehozását április 3-ig lehet kezdeményezni. A két 
időpont között a minisztérium ezzel kapcsolatban 
jelzéssel él. Azért kell a képviselő-testületnek 
hozni valamilyen döntést, hogy lehessen kezde-
ményezni a minisztériumnál a lehatárolást. 

Kérte a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület szándéknyilatkozatot 
tegyen arra vonatkozóan, hogy a Szentes Kistér-
ség Többcélú Társulásból kiválik, kézfeltartással 
jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulásából való kiválásra vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1./ A képviselő-testület szándéknyilatkozatot 
tesz arra vonatkozóan, hogy a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulásból 2011. december 31. napjával 
ki kíván válni. 

2./ A képviselő-testület kezdeményezi a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter útján a tele-
pülési önkormányzatok többcélú kistérségi társu-
lásáról szóló 2004. évi CVII. törvény mellékleté-
ben megjelölt Szentes Kistérség lehatárolásának 
megváltoztatását. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az 1./ 2./ pontban foglaltakkal kapcsola-
tos intézkedések megtételére. 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztésekhez kapcsolódó központosított elői-
rányzatból származó támogatás igénybevételé-
re kiírt pályázat benyújtása. 

Határozat 
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képvise-

lő-testülete hozzájárul a belügyminiszter 6/2011. 
(III.9.) rendelete alapján az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztésekhez kiírt pályá-
zat benyújtásához. 

A támogatás lehetőséget teremtene iskolai fel-
adatot ellátó intézmény esetében a feladat-ellátási 
hely épületével, kapcsolatos elemi infrastruktúra-
fejlesztésre, korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, 
valamint eszközbeszerzésre. 

A támogatás célja a Szegvár-Mártély ÁMK 
Mártélyi Általános Iskolája leromlott műszaki 
állapotú tornaszobájának felújítása, valamint a 
Forray Máté Általános Iskola épületének (Szeg-
vár, Templom u. 2.) nyílászáróinak cseréje. 

A pályázat lehetőséget biztosítana a Mártélyi 
Általános Iskola és a Forray Máté Általános Is-
kola felső tagozatos diákjainak elfogadhatóbb és 

korszerűbb feltételek mellett történő oktatására. 
A támogatás formája vissza nem térítendő tá-

mogatás. A támogatási összeg finanszírozása két 
részletben történik: 

- a támogatás 30%-a a támogatási szerződés 
megkötését követő 10 napon belül előlegként ke-
rül folyósításra. 

A beruházás teljes költsége: 36.580.869,- Ft. Az 
igényelt támogatás 29.264.695,- Ft. Az önerő mér-
téke 7.316.174, melyet az önkormányzat a 2011. 
évi költségvetésben biztosít. 

Ebből a Mártély Általános Iskola tornaszo-
ba felújítására jutó összköltség 21.754.634,- Ft, 
az igényelt támogatás 17.403.707,- Ft és a szük-
séges önerő 4.350.927,- Ft. Mártély Község Ön-
kormányzatának képviselő-testülete az 52/2011. 
(III.23.) Kt. határozata alapján kötelezettséget 
vállal arra, hogy a beruházás megvalósításá-
hoz szükséges önrészt a kivitelező számlájának 
benyújtását követő 3 munkanapon belül átutal-
ja Szegvár Nagyközség Önkormányzata Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
57200062-10022843 számú költségvetési szám-
lájára. 

Beadási határidő: 2011. április hó 1. 
Beadás helye: Magyar Államkincstár területi-

leg illetékes Igazgatósága részére 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a pályázat benyújtására. 

Gémes László polgármester ismertette a 
Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Általános 
Iskolájában történt létszámleépítés miatti kártérí-
tésről szóló határozati javaslatot (7. sz. melléklet). 

Gémes László polgármester kérte, aki elfo-
gadja a Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté Ál-
talános Iskolájában történt létszámleépítés miatti 
kártérítésről szóló határozati javaslatot, kézfeltar-
tással jelezze. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

. Határozat 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete 2010. augusztus 6-ával a Szegvár-
Mártély ÁMK Szegvári Forray Máté Általános Is-
kola tagintézményben egy pedagógus álláshelyet 
leépített. A munkajogi intézkedés megtörténte 
után a közalkalmazott a Munkaügyi Bírósághoz 
fordult. Egy tárgyalást már tartottak ez ügy-
ben. A feleket képviselő ügyvédek peren kívüli 
egyezség megkötésére tettek javaslatot, melyet a 
felperes munkavállaló és az alperes munkáltató 
elfogadott. E szerint a Szegvár-Mártély ÁMK 
Forray Máté Általános Iskola 1.200.000 Ft, azaz: 
Egymillió-kettőszázezer forint kártérítést fizet a 
közalkalmazott részére. 

2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a fenti összeget a 2011. évi költ-
ségvetésről szóló 3/2011. (III.10.) Önkormányzati 
rendelet 8. sz. mellékletében elfogadott céltarta-
lék terhére biztosítja. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a jegy-
zőt, hogy gondoskodjon az előirányzat módosítás 
átvezetéséről a költségvetési rendeleten, valamint 
a Szegvár-Mártély ÁMK igazgatóját a fenti ösz-
szegű kártérítés kifizetésével. 

Határidő: azonnal 
 
Gémes László polgármester felolvasta a Szeg-

vári Sport Klub támogatási kérelmét (8. sz. mel-
léklet). 

R. Nagy Mihály alpolgármester megkérdezte, 
az SZSK elnöke mit ért átigazolási díjon? Tisz-
tázták-e az ügyeiket? Nem ért egyet a sportkör 
támogatásával. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a sport klub 
már két éve nem tartott közgyűlést, zárszámadás 
nem volt. Egyetért alpolgármester úr véleményé-
vel. 

Gémes László polgármester elmondta, a civil 
szervezetek támogatási kérelmét a képviselő-tes-
tület áprilisi ülésén fogja tárgyalni. Megkérdezte 
Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályveze-
tőt, a Szegvári Sport Klub benyújtotta-e támoga-
tási kérelmét? 

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályve-
zető elmondta, a civil szervezetek támogatási ké-
relmüket április 12-ig nyújthatják be. A Szegvári 
Sport Klub még nem adott be kérelmet. A civil 
szervezetek pályázatuk beadásával egyidejűleg 
számolnak el. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, mint 
Oktatási és Sport bizottság elnöke, nincs rálátása 
a Szegvári Sport Klub működésére. A pályázati 
kiírás tartalmazza, hogy csak az a civil szerve-
zet nyújthatja be kérelmét, aki az elszámolást is 
mellékeli. Nem tudja támogatni azokat a szerve-
zeteket, akik nem számolnak el éves kiadásukról, 
működésükről. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a Szegvári 
Sport Klub elnöke bármikor elérhető, meg lehet 
őt keresni kérdésekkel. Tudomása van arról, hogy 
a sport klub még nem végzett elszámolást. Mint 
elnökhelyettes, vezetőségi ülést hívott össze az 
elmúlt napokban. Elmondták, hogy a felügyelő 
bizottság részére beszámolót készítenek az el-
múlt gazdasági évről. Véleményezése után az 
új vezetőség 6-án tartja ülését, ezt követően tud 
válaszolni a kérdésekre. Véleménye szerint előleg 
kiutalásáról dönthet a képviselő-testület, kifize-
tésre viszont csak akkor kerülhet, ha megvan az 
elszámolás. 

Gémes László polgármester kérte, hogy a 
Szegvári Sport Klub tájékoztassa a sport bizott-
ságot elszámolásáról. Javasolta, hogy a Szegvári 
Sport Klub kérelmében a képviselő-testület áp-
rilisi ülésén döntsön. Kérte, aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 11 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Szegvári Sport Klub 
támogatási kérelmét és úgy határozott, hogy a 
döntést elhalasztja az áprilisi ülésre. 

Gémes László polgármester tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a Kórógy hídhoz 
elkészültek az oszlopok. Rövidesen fel lesznek ál-
lítva. Deszkakerítés fogja védeni a kerékpárosok 
biztonságát. 

Bernáth Ildikó iskola igazgató megköszön-
te az oszlopok lerakását, hiszen így a gyerekek 
biztonsága is megoldódott ezen a veszélyes 
szakaszon. A tantestület nevében köszönetét 
fejezte ki a polgármester úrnak, jegyző asz-
szonynak és a képviselő-testületnek az álta-
lános iskola önálló működtetésére vonatkozó 
döntés miatt. 

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
személyt érintő ügyek tárgyalására zárt ülés ke-
retében kerüljön sor.  (A kivonat lejegyzője: KLI)
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NAGYPÉNTEK NÉLKÜL 
NINCS FELTÁMADÁS!

-értjük Urunk, értjük miért folyt a véred-

Az ember életében sok küzdelem, szenve-
dés van, melyre keresi a magyarázatot, a meg-
oldást. Szeretnénk elkerülni a  szenvedést, jó 

lenne mindent megkapni küzdelem, harc nél-
kül. De az élet olyan, hogy mindenért meg kell 
fizetni. Bizony így van ez a megváltásunkkal 
is. Az ember amióta él bűnt követ el. Ki többet, 
ki kevesebbet, kissebbet-nagyobbat, de bűnök-
ben élünk. Így kell ennek lennie? Nem. Van 
megoldás. Jézus Krisztus elhozta számunkra a 

szabadulást. Aki megbánja, megvallja, vétkeit 
az megszabadul. Erre van a szentgyónás, va-
gyis a bűnbánat szentsége!

Hogy milyen áron szabadulunk meg, és 
hogyan adta oda értünk életét a Megváltó ezt 
minden évben Nagypénteken hallhatjuk, vagy 
láthatjuk a passió megjelenítésében.  Termé-
szetesen ez egy visszaemlékezés, megidézése 
az egyszer megtörtént eseménynek, de tudjuk, 

hogy azóta is minden nap újra és újra történik 
ez a megváltás. Jézus megfizette büneinkért az 

árat. Az adóslevelünket Ő fizette ki a kereszt-
fán,  értünk adott életével.

Ha mélyebben belegondolunk, ha szivünket 
is megnyitjuk ennek a ténynek, akkor biztosan 
meg is történik bennünk a csoda, és meglátjuk 

/szívünkkel/ mennyire szeret minket az Isten, 
hogy egyszülöt Fiát adta értünk!

Már több mint 15 éve előadtuk templomunk-
ban 2-3 éven át ezt a passiót, mint „színdara-
bot”, de évente énekeljük is  virágvasárnap va-
lamint nagypénteken ezt a jelenetet.

Idén 34 fiatal és felnőtt ember vállalkozott 
arra, hogy megjelenítse számunkra ezt. Ter-
mészetesen sok próba, felkészülés előzte meg 
ezt a nagypénteki esetet. A nagyböjt kezdete 
óta történik a szereposztás, a  szövegtanulás, a 
kellékek és jelmezek beszerzése, a zene kivá-
lasztása. Végül nem kis gonddal és munkával 
elkészült a hangosítás is. Nem profi színészek 
és technikai apparátus dolgozott ezen, de akik 
részt vettek ebben szívüket, lelküket beleadva 
készültek. A nagyhéten már az izgalom is nagy 
volt mindenkiben. Jaj, csak el ne rontsam, min-
den ott legyen, ahol kell, kivasalva a ruhák, stb. 

Sok gond, nehézség még adódott ezeken kívül 
is: egyesek kórházba jártak, volt, aki műtétre 
került, vagy más megbetegedések, nem várt 
feladatok, munkák jöttek közbe, ahogy az idő 
rövidült, úgy jöttek a nehézségek és súlyosabb-
súlyosabb gondok, de nagypéntekre mindenki 
eljött – kivéve a kórházban lábadozó Dávidot 
– és elkezdődött a passió. Peregtek az esemé-
nyek, mindenki jött és kellő pillanatban kész 
volt a szövege, a játéka, a jelenléte. Mindeköz-
ben egyre jobban a szívünkbe hatolt Jézus ál-
dozata, a védők és vádlók jelleme, az esemény 
egyre mélyebbre ivódott a szívünkbe…

A szereplők igyekeztek előadni jól a meg-
tanultakat, de közben kiderült, hogy az, amit 
éppen mondanak mennyire igaz! Mennyire ez 
történik most bennem, velem, vele… és egyre 
mélyebben éltük át Jézussal a megváltást.

A végén az epilógusban szinte mindannyian  
válaszoltuk szívünkben a kérdésekre a vála-
szokat: -„kik a bűnösök: Kaifás? Júdás? Péter? 
Pilátus?a jellemtelenek, az árulók?”-ra

- „mi mindnyájan, bűnös emberek.! 
Végül őszintén eljutottunk a felismerésre:   

„Értjük Urunk, értjük, miért folyt a véred, le-
hajtott fejünkről, hogy lemosd a vétket. Értjük 
Urunk, értjük miért adtad élted, hogy bűnünk 
sírjából föltámadjunk Véled!”

 Néhány vélemény a látottakról: „- megérte 
eljönni Fábiánsebestyénből ezt a nagyon szép 
előadást látni. Mindenki sajnálhatja, aki nem 
jött el, mert olyan élményből maradt ki, amit 
soha sem tud pótolni!”
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Más: -„ a profi színészek sem adták volna elő 
szebben.! Rendkívül szép és megható élmény-
ben volt része annak, aki ezt láthatta. Gratulá-
lok a közreműködőknek!

Más: - Én szerepeltem annó a régi előadás-
ban, de ez annál sokkal jobb volt! Ez a csúcs!

Más: - Megható élményben volt részünk, 
mert olyan átéléssel adtátok elő, hogy a köny-
nyeket is kicsalták a szemünkből.  

Ezúton is megköszönjük Ráczné Purgel Ilo-
nának a szervezést, és minden résztvevőnek az 
odaadó munkáját.    

(Piti M)

Ölbey Irén:

SZERESD AZ  
ÉDESANYÁDAT

Ő az, aki halkan bölcsőd fölé hajolt,
Ő az, aki néked altatódalt dalolt.
Megmosdat, megfürdet,
Megfésülget szépen,
Tündérmesét mesél lágy téli estéken.

Amikor beteg vagy, Ő az, aki ápol, 
két szemében mennyi 
aggódás, gond lángol. 
Ő az, aki mindig imádkozik érted, 
nincs, Ó nincs határa nagy szeretetének.

Tele van a lelke érted égő fénnyel, 
ne bántsd őt meg soha engedetlenséggel.
Legyenek selymesek hozzá szavaid, 
töröld le könnyeit, enyhítsd a gondjait. 

Simogasd homlokát,
Ha szomorú, fáradt.
Szeresd, nagyon szeresd 
Az édesanyádat. 

KÉT FELNŐTT  
KERESZTELÉS

Nagyszombati liturgia nagyon színes és sok 
jelképet foglal magába. Este 8 órakor kezdődött 
a szertartás, sötétben a  szentelt tűzről meg-
gyújtottuk a húsvéti gyertyát, majd előrehalad-

va a hívek gyertyájára is átadtuk a tűzet. Így 
növekedett a fényesség. Krisztus világossága 
beragyogta a templomot. A húsvéti örömének 
alatt mindenki gyertyája éget és fénylett.

Ezen a napon a szertartásba bele van építve 
a keresztség liturgiája. Két felnőtt kérte a ke-

resztség szentségét. Egy férfi és egy nő. Jézus 
Krisztus elültette a szívükbe a keresés vágyát. 
Szomjúságot adott szívükbe, hogy Jézus Krisz-
tust megismerjék. Vágyakoztak utána és a vele 
való közösségre. 

Készültek erre a napra szorgalmas tanulás-
sal, hogy Isten gyermekei lehessenek kereszt-
ség szentségében. Már részt vettek az egyház li-
turgiájában és vágyakoztak a közösség életébe. 

Hitet kértek és a hittől, örök életet reméltek, 
és remélnek. Az örök élet az, hogy  megismer-
jék az igaz Istent és küldöttjét, Jézus Krisztust. 
Isten ugyanis, miután őt a halálból feltámasz-
totta, az életfejedelmévé, minden látható és lát-
hatatlan teremtmény Urává tette.

Egy apa és egy anya most lépett egy új kö-
zösségbe az egyházzal a keresztség révén. 
Akikkel együtt jártak hittanra, és akikkel 
együtt imádkoztak, szeretetük jeleként virág-
gal köszöntötték őket. 

Feltámadás ünnepét, az ő újjászületésük és 
döntésük, a győzteshez való csatlakozásuk tet-
te széppé egyházközösségünkben.

Zsadányi József

JÉZUST DICSÉRJÜK
Én vagyok a Fény
és ti nem láttok engem.
Én vagyok az Út
és ti nem követtek engem
Én vagyok az Igazság
és ti nem hisztek nekem.
Én vagyok az Élet
és ti nem kerestek engem
Én vagyok a Mester
és ti nem hallgattok, rám
Én vagyok a Fő
és ti nem engedelmeskedtek nekem
Én vagyok az Istenetek
és ti nem imádkoztok, hozzám
Én vagyok a Barátotok
és ti nem szerettek engem.
Ha boldogtalanok vagytok,
ne engem vádoljatok.

AZ ISTENI IRGALOM 
TANÚJA

II. János Pál pápa élete során sokszor felhív-
ta figyelmünket Isten irgalmasságára. De miért 
éppen az Irgalmasság Evangéliuma a mai ember 
számára a remény egyetlen forrása? -”Azért, 
mert a remény legnagyobb ellensége a harmadik 
évezred küszöbén a félelem” - mondta a pápa. 
Ez azonban nemcsak a munkanélküliségtől, haj-

léktalanságtól vagy szegénységtől való félelem, 
hanem inkább a gonoszság titkától: végső soron 
félelem a bennem és másokban működő bűntől. 
Erre a félelemre nincs más gyógyír, csak Krisz-
tus Keresztje és a belőle fakadó megbocsátás, 
melyet mindannyian megtapasztalhatunk. De 
csak akkor, ha a Lélekben és az igazságban ta-
lálkozunk Istennel, a bűnbánat szentségében. 

Az irgalmas szeretet megtapasztalásából 
születik meg igazán az irgalmas szív. „Minél 
inkább eltávolodik az ember Istentől és az ir-
galom misztériumától, s minél inkább elveszíti 
a világ eszméinek hatására az ‚irgalom’ szó 
értelmét, az Egyháznak annál inkább joga és 
kötelessége, hogy ‚hathatós kiáltással’ fordul-
jon az isteni irgalomhoz. ... II. János Pál pápa 
teljességgel Isten végtelen irgalmára és Mária 
anyai közbenjárására hagyatkozva Jézus, a Jó 
Pásztor élő képét hagyta ránk. Kérjük a bá-
torságot, hogy minden nap merjük magunkat 
kiszolgáltatni Isten irgalmának. Így alakul ki 
bennünk is egyre jobban az irgalom és a meg-
bocsátás krisztusi lelkülete.

  Az irgalmas 
szív jele a mosoly, 
amely reményt 
és bizalmat ad. 
Olyan, mint az a 
friss tavaszi szel-
lő, amely végigla-
pozta az evangé-
liumos könyvet a 
temetési szertar-
tásán. 

A mosoly, ahogy a nagy pápa írja, „Gazdagít-
ja azt, aki kapja, S nem lesz szegényebb az sem, 
aki adja. ... Légy nagylelkű, s a magadét add, 
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosoly-
ra, Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja”.

  Amikor fölszentelte az Isteni Irgalmasság 
bazilikáját a krakkói Lagiewnikiben, Isten ir-
galmának ajánlotta föl a világot. 

Ezt mondta: „Legyetek az irgalmasság ta-
núi! Isten, aki irgalmat tanúsít irántunk, el-
várja, hogy mi is az Ő irgalmasságának tanúi 
legyünk a mai világban.” 

HÍREK-ESEMÉNY
Májusi litánia minden este 18.40-kor kezdő-

dik, majd utána szentmise.
Május 22-én a fél 9-kor kezdődő szentmisé-

ben lesz az elsőáldozás. Imádkozzunk a készü-
lő gyerekekért, hogy hűségesek maradjanak 
Jézushoz.

Lelkinap bérmálkozók, bérmaszülőknek, 
szülőknek május 11-én. Bérmálás lesz egyház-
községünkben június 25-én 18 órakor. Erre az 
alkalomra Kiss-Rigó László egyházmegyénk 
püspöke látogat el hozzánk.

Május 14-én, szombaton a Katolikus 
Körben Ametisz klubbnak egész napos 
prkogramja lesz vidéki előőadókkal. Várják a 
szenvedélybetegeketés a családtagjaikat vagy a 
velük kapcsolatba állókat.

Úrnapja: június 26-án lesz.
Lelkigyakorlat a katolikus körben: június 

27 – 28 – 29 – én (hétfő, kedd, szerda) lesz. 
Az előadó Baranyi Zsuzsanna a Vinculum 
Caritatis Közösség általános felelőse. 

Rozgonyi Mária
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ÖNHIKI és  
népszámlálás

Idén háromszor nagyobb keretre lehet pá-
lyázni 

A korábbi évek keretének csaknem három-
szorosa az a kormány által biztosított idei 31 
milliárd forint, amelyre az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
pályázhatnak. A keret egész évben nyitott, a 
települések első körben április 30-ig nyújt-
hatják be igénylésüket. Az eljárás maga egy-
szerűbb, ám az elszámolás feltételei szigo-
rodtak – ezért volt hasznos az a mai jegyzői 
értekezlet, amit a kormányhivatal szervezett. 

A fórum házigazdája B. Nagy László beveze-
tőjében elmondta: „Az értekezlet célja, hogy az 
önkormányzatokat, akik az elmúlt időszakban 
magukra voltak hagyva a gondjaikkal, alul-
finanszírozottsággal és feladatok tömegével 
küzdöttek, segítsük a bajok túlélésében. Nem 
feladatunk ez, de vállaljuk, mert felelősséget 
érzünk a megye településeiért, az ott élő embe-
rekért.” A kormánymegbízott reményét fejezte 
ki, hogy az itt elhangzottak segítséget adnak 
minél több kiegészítő támogatás lehívásához.

„Lényegesen egyszerűbb módon pályázhat-
nak az önkormányzatok az idei ÖNHIKI keret-
re.”- ezt már Kovátsné Puskás Ildikó, a Magyar 
Államkincstár főosztályvezetője mondta, aki 
Gyulainé Bozó Katalinnal, a MÁK Csongrád 
Megyei Területi Igazgatóság Államháztartási 
Irodavezetőjével tartott pályázati útmutatót a 
jegyzői értekezleten. A szakemberek részle-
tes tájékoztatást adtak arról, hogyan lehet az 
öt különböző témakörben igényt benyújtani. 
Ezek között az első, az április 30-ig benyújt-
ható egyszeri, rendkívüli támogatás, melyet 60 
napon túli közüzemi és élelmezési tartozások 
kifizetésére lehet kérni. Van olyan célkeret is, 
amely a kötelező feladatok ellátásában fogja 
segíteni az önkormányzatokat, mint az óvoda 
vagy általános iskolaműködtetés. Külön for-
rásokra pályázhatnak az eladósodott megyei 
önkormányzatok. 

A települések az év folyamán még további 
két alkalommal, szeptember 10-ig és novem-
ber 5-ig nyújthatnak be kiegészítő támogatásra 
igényt, ha gazdálkodásuk erre okot ad. A kor-
mány célja az, hogy az önkormányzatoknál ne 
termelődjön újra működési hiány.   

Az ÖNHIKI pályázatok ismertetése mellett 
dr. Polner Eörs, a megyei kormányhivatal fő-
igazgatója a zenés-táncos rendezvények műkö-
désének biztonságosabbá tételével kapcsolatos 
feladatokról számolt be azt követően, hogy 
megalakult a kormányhivatal vezetésével az el-
lenőrzések koordinálását végző munkacsoport. 

Az ülésen szó volt az őszi népszámlálásról 
is. Ebben a témában Végh Zoltán Andor, a KSH 
Szegedi Igazgatóság Igazgatója nyújtott tájé-
koztatást a szakembereknek. Mint elhangzott, 
az előkészítő munka javában tart, a lekérdezés-
re október 1-e és 31-e között kerül sor. Újdon-
ság, hogy az első két hétben az interneten is be-
küldhető lesz az önállóan kitöltött kérdőív, de 
a hagyományos formát is kitöltheti saját maga 
a válaszadó.

B. Nagy László
Kormánymegbízott megbízásából

Varga Márta
Kommunikációs vezető

Szegvár- Kórógyszentgyörgyön 

ház eladó.
Irányár: 3 millió Ft

Érdeklődni: 
20/467-4458
30/215-8411

Tisztelt Adózó  
Állampolgárok!

Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete megköszöni mindazoknak a 

támogatását, akik a 2010. évben személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület javára ajánlották fel.
A befolyt, 51.158,- Ft támogatásból  

egyesületünk, a tűzvédelmi és  
katasztrófa elhárítási munkákhoz  

használt, tűzoltó gépjármű fenntartására 
és működtetésére fordította.

Kérjük, hogy a 2011. évben is segítse 
egyesületünket, a befizetett adó 1%-nak 

felajánlásával.
18454569-1-06

Megtisztelő támogatását köszönjük:
Egyesület Vezetősége

Tájékoztatás
Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülete, a Nemzeti Civil Alapprogram 
Dél-alföldi Regionális Kollégiumának  

NCA-DA-10-P-0320 számú pályázatán, 
100.000,- Ft támogatásban részesült.

Az elnyert támogatást, a tűzoltógépjármű 
fenntartására, egyéb gépek üzemanyag 

költségére, gyakorló ruházat vásárlására, 
valamint a Csongrád Megyei Tűzoltószö-

vetség, tagsági díjára fordította.

Bölcskei-Molnár Zoltán
Egyesület elnöke

IDŐUTAZÁS A  
SZEGVÁRI NAPLÓVAL…

5.rész 

2011.ben 24 éves, 2012-ben 25 éves lesz 
a Szegvári Napló. Ez a majdnem negyed 
század már jelentős idő egy helyi lap 
életében. Hogy milyen időszakot élt át, 
éltünk át ez alatt a negyed század alatt, 
elárulják az írások, amik megtöltötték 
újságunkat. 
Időutazásra hívjuk olvadóinkat! Ebben az 
évben minden hónapban felelevenítjük a 
Szegvári Napló legrégibb írásait, ponto-
sabban az újság tartalmát.
A mai számunkban visszautazunk az 
időben 1989. év 11. számtól az 1990-es 
év 12. 13. 14-15. számáig. A példányok 
számozása  a megjelenéstől kezdődött, 
évenként nem kezdődött újra egészen 
1991-ig. Ekkortól megkezdtük a havon-
kénti számozást. 

Tehát nézzük meg miről írtunk az 1989. 
11. számunkban, vagyis a novemberi szám-
ban. Először is felhívás jelent meg, majd 
ezt követte a bejelentés: 1989. november 
9-én megalakult  községünkben az MSZP 
első alapszervezete. Ezt követően Meny-
hárt Ignác ismertette az előző tanácsülés 
és végrehajtó bizottsági üléseken történte-
ket. A tanácsülésen foglalkoztak az egész-
ségügyi  alapellátás helyzetével, a közterü-
let használatáról szóló rendelettervezetről, 
a községben felállítandó Kossuth-szobor-
ról, amit várhatóan  1990. március 15-én 
helyeznek el a Kossuth téren.  A tanácsülés 
elfogadta a november 26-án tartandó nép-
szavazáshoz kialakított  7 választókörzet 
szavazatszámláló bizottságait.

A végrehajtó bizottságok ülésein töb-
bek között tárgyaltak arról, hogy például 
a központi óvoda bővítése  igen nehéz-
kesen folyik a kivitelező miatt, valamint 
egyre nehezebb társadalmi munkát 
szervezni, a lakosság inkább a háztáji 
munkákkal van elfoglalva. Megtörtént a 
központi iskola gázfűtésre történő  rész-
leges átállása.  Megvalósult a Réti-telepi 
gázvezetés. Lakásépítésre  szociális tá-
mogatásra a félév során  800 ezer forintot 
fordítottak.
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Megalakult Szegváron a Kisgazdapárt 
1989. okt. 21-én, mely ülésen már köve-
telték is a kistermelő exportjogának meg-
teremtését, felszámolva  ezzel a termelőt 
sújtó lánckereskedelmet. Frajna András 
akkori plébános írását is olvashattuk, mely 
írás a mostani Hitélet rovat elődje lehetett..

Antal Péter írásából megtudhattuk, a 
Béres-cseppek virágkorukat élik, min-
denki vásárolni akart, úgy hogy  üveghi-
ány miatt hiány mutatkozott a patikában a 
cseppekből.

Újságunk közölte a moziműsort, a mű-
soron James Bond, Indiana Jones filmek. 
Előadások vasárnap, hétfő, csütörtök. Mű-
ködött egy videomozi is.

Fejezetek Szegvár történetéből a XI. 
fejezetet olvashatjuk. Az Árpád-kori fal-
vak Szegvár határában címmel Lőrinczy 
Gábor régész írt. Egyúttal írtunk a Szeg-
vár monográfia  a Tanulmányok  Szeg-
vár nagyközség történetéből című könyv 
állapotárol. Ekkor már a szerződéseket 
kötötte a szerzőkkel a tanácselnök.

Az  1990. 12. szám, vagyis az 1990. év 
1. számában  a Hírek-események rovattal 
kezdtünk.  10 Ft-ról 15 Ft-ra emeltük a 
Szegvári Napló árát. A SZEVISZ,  a Szeg-
vári Ifjúsági Szervezet  szervezésében újjá 
éledt a diákcentrum, december 28-án több, 
mint 500 fiatal szórakozott  kora délután-
tól éjfélig a kultúrházban. 1990. január 
elsejétől  fizetésemelést kaptak a pedagó-
gusok. Az emelés mértéke 29-30%-os volt 
vagyis a 25-30%-os inflációt ellensúlyoz-
ták. A Puskin Tsz 550 nyugdíjasának az 
újévi jókívánságok mellé 10-10 kg cukrot 
adományozott a vezetőség és a szociális 
bizottság.

Szegváron gyűjtést indítottak az erdé-
lyiek megsegítésére. Egy teherautó élel-
miszert, háztartási vegyszert juttattak el a 
szegedi Vöröskeresztnek , akik kiszállítot-
ták Erdélybe.

Beszámoltunk ebben a számunkban a 
népszavazásról. Ez volt az „igen” – „nem”-
es népszavazás.

A választójogosultak 61,5%-a jelent meg
 Bemutattuk a bölcsödét, amely 35 férő-

helyes és 80-90%-os a kihasználtsága. 
Bucsányi László a SZEVISZ ügyve-

zető  elnöke ismertette az Szegvári If-
júsági Szervezet  1990. évi programját. 
Egyértelműen leszögezte írásában  „Mi 

baloldali ifjúsági szövetségnek  tartjuk 
magunkat, egyetlen párt irányítását  sem 
fogadjuk el .”

Az NDK-beli IFA gyárnak dolgoztak a 
mindszenti Vegyesipari Szövetkezet szeg-
vári telepének dolgozói. 20 millió Ft érték-
ben tehergépkocsi alvázat gyártottak

Folytattuk a Szegvári körök, egyesüle-
tek, egyletek történetét. Egy útibeszámolót 
közöltünk „A véreskezű diktátor országá-
ban jártunk” cím alatt  1987-ben Románi-
ában, Erdélyben  járt két család, az ő  ka-
landos utazását mesélte el Kovácsné Edit.

Emlékeznek még Apró Ilonára ?  1990-
ben fiatal tájékozódási futó volt, a szentei 
közgében ismerkedett meg a tájfutással, 
majd országos és nemzetközi versenyeken 
is részt vett. Edzőként is foglalkozott  fia-
talokkal. 

Márciusban választás volt a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezetben. Újra 
Csatordai Mihályt választotta a nagy lét-
számú tagság elnöknek. A zárszámadá-
son elhangzott, a betétrészjegy állomány 
92 millió Ft-tal nőtt (összes: 346 millió 
Ft) a kölcsön állomány 103 millió Ft-tal 
nőtt, jelenlegi állomány 186 millió Ft. Ér-
dekes, „A 9 új családi ház  építéséhez 3,5 
millió Ft  szociálpolitikai  kedvezményt  
Nyujtottunk tagjainknak. Beiskolázási tá-
mogatásban  49 család részesült, 70 idős 
tagunkat  segélyben részesítettük.” A szö-
vetkezet nyeresége  16,6 millió Ft volt.

„Ezek a mai fiatalok”  cím alatt ripor-
tokat olvashattunk Tatár Lászlóval a köz-
ponti ÁBC vezetőjével (Bucsaányi László) 
Hegyi Ildikóval, aki cigánykutató az MTA  
Nyelvtudományi Intézetében  tudományos 
munkatárs (Csurka Zoltánné)

Renoválták a szegvári szélmalmot, 
amelyben teljesen ép a berendezés, a szer-
kezet, csak a vakolat és a tetőzet kívánt 
komolyabb munkákat, A másik malom az 
utca túloldalán lévő gőzmalomról is szól 
az írás, ami már nagyon csúnyán nézett ki 
1990-ben. Dr. Lhóczky János állatorvos  a 
malacok ödéma betegségéről írt.

A Kötélgyár hírei között olvashatjuk, 
1989-ben első ízben 13. havi  bért fizettek 
a dolgozóknak.

Az előző számunkban megjelent erdélyi 
útleírás mintájára  Gila Antalné is írt egy 
beszámolót, ők már az 1989-es romániai 
forradalom után jártak kint, ugyancsak 

sok-sok ajándékot , tulajdonképpen segély-
szállítmányt vittek. Haza felé jövet kelle-
metlen tapasztalatot szereztek a határon a 
vámtiszttel

Megtörtént az első választás a rend-
szerváltozás óta.  A válsztásra jogosultak 
66,8%-a adta le szavazatát. Falunkban 
Török János az Agrárszövetség színeiben  
30,6%-ot ért el

Mindjárt a főoldalon , vagyis a 14. szám  
(helyesen az 1990. 2. szám) második ol-
dalán  bemutattam Marsovszki Mihály 
szegvári születésű írót, aki valójában jo-
gászdoktor volt, de nem ügyvédkedett, in-
kább újságíróként tevékenykedett, író volt. 
Több, mint 10 regénye jelent meg, írt drá-
mákat, rádiójátékokat is. Szűlei boltosok, 
vagyis kereskedők voltak falunkban.

Ezt a bemutatást követően évtizedeken 
át ellátott bennünket  (mármint a Szegvá-
ri Naplót) kellemes hangulatú, a község 
helytörténetét gazdagító írásokkal. Most a 
Szegvár és a tűz  meg a víz  című írását kö-
zöltük. Egy másik hasznos és érdekes írás 
is megjelent ebben a számban, mégpedig 
Dr. Mészáros Imre tollából: Képzőművé-
szek, alkotók cím alatt. Szegvári születé-
sű, innen indult festőművészeket,  fafara-
gót, fotóst mutatott be . Ki gondolná, hogy 
Szegvárról   nyolc festőművész indult, ki 
amatőr festőként, ki profi festőművészként 
öregbíti faluja hírnevét. Nagyszerű élmény 
lenne megnézni egy olyan kiállítást, ame-
lyen ennek a nyolc(?) festőművésznek a 
képeiben gyönyörködhetnénk. 

1990 tavaszán földgáz- és olaj kutatás 
végeztek a település környékén a szakem-
berek. Egy felhívást olvashattunk ezzel 
kapcsolatban a szakigazgatási szervtől. 
Antal Péter Vigh István nyugdíjas  bognár-
mesterrel készített beszélgetést. Ma már a 
községet gazdagító néprajzi érték az írás.

Kerekes Angéla, akkor 4. osztályos ta-
nuló Az eltévedt királylány című meséjét 
közöltük

A 15. számot – ez volt az aratási szá-
munk – a nyár közepén jelentettük meg.  

Folytatás a 12. oldalon
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Az országgyűlési választás után  az első 
számunk, melyben Dr. Papp Lehel György 
országgyűlési képviselő írta le , mi min-
denről érdeklődtek  szegvári választói  a 
képviselői beszámolóján, ami 19 órától 
22 óráig tartott. A rendszerváltás idősza-
kában ez az érdeklődés végig megmaradt 
a szegváriak részéről a közélet- a politika 
alakulása iránt..

A június 7-én tartott tanácsülésen A 
testület  megvitatta az oktatás helyzetét.  
Megállapította, hogy az általános iskolai  
oktatás személyi és tárgyi  feltételei közsé-
günkben biztosítottak. Kifogásolta néhány 
tanácstag, hogy az új iskola tornaterem 
nélkül épült fel. Gondja keletkezett az is-
kolavezetésnek  a nyelvtanítás személyi 
feltételeinek a megteremtése.

1990-ben  17 fő kapott lakásépítési  - vá-
sárlási kamatmentes kölcsönt..

„Az értékek változásával  küszködő 
iskola  figyelme a nevelésre  terelődött. 
Eddig az oktatás  volt előtérben.” –írta az 
iskola igazgatója Kovács Lajos Becsületes 
életre nevelés című írásának elején.

A következő írás  ugyancsak az iskolá-
ról a tanulásról szólt, ugyanis Otáva Aliz 
8.b osztályos tanuló készített Józsa Éva 
ugyancsak 8. osztályos tanulóval egy ri-
portot. Az írás apropója többek között az 
volt, hogy Józsa Éva  elsőként az iskola 
történetében  félévkor osztályozó vizsgát 
tett földrajzból, ami lehetővé tette, hogy a 
vizsgát követő időszakban nem kellett be-
járnia földrajz órákra. 

A Hírmozaikban olvashattuk: 1990. 
június 28-án nyilvános távhívó állomást 
helyezett üzembe a posta a posta épülete 
előtt. Innen tárcsázással hívható volt  min-
den automata állomás, pénz bedobással 
éjjel, nappal.

Az idő múltával nem csak az írások 
minősége fejlődött a Szegvári Naplóban, 
hanem a külleme is. Például ez a számunk 
már két színnel nyomtatva jelent meg, szé-
pen tördelve, fotókkal illusztrálva, díszít-
ve.

Hűvös Oszkár végezte a tördelést és a 
grafikai szerkesztést. Nagyon fontos és 
nehéz munka volt a gépelés, amit Török 
Imréné végzett.  

(Kovács Lajos István)

A 11. oldal folytatása A szegvári 
május 1-jei 

rendezvényről
Szegvár Nagyközség Önkormányzata, 

az Oktatási, Kulturális és Szociális  Bi-
zottság  az idén is megszervezte május 
1-jén a már hagyománynak számító sport 
és kulturális rendezvényét. Az esős idő 
ellenére sokan eljöttek, hogy gyönyörköd-
jenek gyermekeik, unokáik, ismerőseik 
tehetségében. Közel 140 fő lépett színpad-
ra ezen a délutánon. A programok délután 
15.30 órakor kezdődtek. A Kyokushin ka-
rate csoport színvonalas bemutatót tartott. 
Ők az idei évben sok rangos eseményen 
vettek részt, ahol sok-sok éremmel tértek 
haza. Nagyon tehetséges lányokat és fiúkat 
láthatott a közönség. Óriási önfegyelem-
mel rendelkeznek ezek a sportolók. Kö-
szönjük, hogy elfogadták meghívásunkat.

A sport után kezdődött a táncbemutatók 
sorozata. Az Ízisz hastánc csoport tagjai 
szép ruhákban, csodálatos koreográfiákat 
mutattak be. a Sivatag Gyöngyei gyermek 
hastáncosok is elkápráztattak bennünket. 
A Kelet-Lányai hastánc egyesület tagjai is 
kiválóan táncoltak. Örülünk, hogy fellép-
tek nálunk. 

 Utánuk következtek az énekes bemuta-
tók. Így ifj. Rozgonyi Zoltán lépett először 
színpadra, majd őt követte Vígh Márk és 
Bugyi Bence. Remek jó énekszámokat ad-
tak elő. Köszönjük, hogy a felkérésünknek 
eleget tettetek, s itt voltatok közöttünk.

 A Stílus Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény HIP-HOP tánccsoportja egy len-
dületes koreográfiát mutatott be. Ők már 
3. éve szerepelnek nálunk május elsején.  
Köszönjük, hogy ismét eljöttetek hozzánk. 

A délutáni rendezvényt csodálatos tán-
cokkal színesítette a Dobbantó néptánc 
együttes. Valamennyi korosztály bemutat-
kozott a színpadon. Tőlük a már megszo-
kott lendületes, pergő, előadásmódot lát-
hattuk. A közönség nagy tapssal köszönte 
meg a fellépést. 

Ágoston Anita és Szűcs Zoltán remek 
jó hangulatot teremtett a színpadon.  Az 
új dallamok mellett felcsendültek az örök-
zöld slágerek is. Köszönet érte!

Majzik Ferenc népdalokat énekelt, cite-
rán kísérte Szabó Lajos. Gyönyörű népda-
lokat szólaltattak meg. Köszönjük.

Az ifj.Ternai József által vezetett Roz-
maring dalkörtől gyönyörű dalokat hal-
lottunk. Énekeltek erdélyi nótákat is. Kö-

szönjük, hogy itt voltak ezen a délutánon. 
 A Belevaló Klub tagjai kézműves fog-

lalkozást, arcfestést vállaltak. A gyerekek 
nagyon örültek neki. Köszönet érte.

A rendezvény sikeres lebonyolításában 
segítettek a Művelődési Ház dolgozói is. 
Köszönjük a segítségüket. A Kurca TV 
felvételt készített a rendezvényről, melyet 
minden kedves TV néző megtekinthet.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata 
édességgel köszönte meg a szereplők szín-
vonalas munkáját.

Ez a nap ismét bebizonyította, hogy va-
lamennyi táncfajta, sportág, előadó művé-
szet megfér egymás mellett, hiszen a szülő, 
nagymama boldogan nézi gyermekét, uno-
káját szerepelni,- büszkeség tölti el őket. 
Nem kell mindig fővárosi művészeket 
hívni, hiszen a mi szegvári gyermekeink, 
felnőtteink kiválóak a maguk területén, le-
gyen az sport, vagy kultúra egyaránt.

Köszönjük mindazok munkáját, akik 
hozzájárultak a május 1-jei rendezvény si-
kerességéhez.

Lukács Istvánné
Bizottsági elnök

Tűzoltóverseny  
Szegváron

Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség, 
Szeged Megye Jogú Város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltósága, Szentes Hivatá-
sos Önkormányzati Tűzoltósága, Szegvár 
Nk. Önkormányzata, Szegvár Nk. Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete, összevont tűzoltó 
versenyt szervez, Csongrád megye, hiva-
tásos, köztestületi, létesítményi és önkén-
tes tűzoltó tagszervezetei részére.

A verseny helyszíne: Szegvár Sportpá-
lya

A verseny ideje: 2011. május 21. 700 
–1300

Versenyszámok:
- Kismotorfecskendő szerelés
- Férfi, női, ifjúsági CTIF szerelés
- Gépjárműfecskendőről szerelés
- Gépjármű ügyességi verseny
- KRESZ vetélkedő
- Csizmadobó verseny (jelentkezés a 

helyszínen)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Bölcskei-Molnár Zoltán
Szegvár ÖTE elnök

Folytatás a 14. oldalon
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OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével, címével 
ellátva küldte szerkesztőségünkbe meg-
jelentetést kérve, vállalta a teljes felelős-
séget a benne foglaltakért. A szólás- és 
vélemény  nyilvánítás lehetőségét adtuk 
meg számára a megjelentetéssel. Az írást 
szó szerint közöljük, nem éltünk a szer-
kesztési jogunkkal. A megjelentetés nem 
jelenti azt, hogy a szerkesztőség minden-
ben egyetért az általa leírtakkal.

Viszontválasz  
Bucsányi László előző számban 

közölt írására

Mindenféle szócséplés helyett egy frap-
páns, mindenki számára megszívlelendő 
és tanulságos irodalmi idézet négy sora 
egy jellemkomédiából mely a Bucsányi je-
lenséget méltóképpen tükrözi:
„A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer 
itt:
Hát bolond, aki a pletykára hederít.
Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,
S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hit-
vány.”
/Moliére/

Tisztelt Bucsányi László!

„Miért is kezdtem emberrel nagyot,
Ki sárból, napsugárból összegyúrva
Tudásra törpe, és vakságra nagy.”
/Madách Imre/

Igen tisztelt Bucsányi úr és elvbarátai (–
társai)!

„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.”
/Ady Endre/

„Nincs is itt haszna szép szónak s imának”
/Babits Mihály/

Kénytelen voltam az irodalomból vett idé-
zetekhez fordulnom, mert amit a saját sza-
vaimmal írtam volna le, az nem jelenhetne 
meg a Szegvári Naplóban.

2011. április 28.
 Lucz Sándor

Mivel név szerint meg lettem szólítva 
a Szegvári Napló 2011. áprilisi számában 
egy Te általad jegyzett írásban, ezért úgy 
gondolom, reagálnom kell rá. Ez a reagálás 
egyúttal lehetőség is arra, hogy a települé-
sen a velem kapcsolatban keringő külön-
böző pletykák valóságtartalmát nyíltan és 
őszintén feltárjam. 

A rendszerváltás óta a politikai élet 
egyik kedvenc szórakozásává vált, hogy 
a különböző nézeteket valló emberek 
egymásnak üzengetnek a médián keresz-
tül. Ennek én nagyon nem vagyok híve, 
sőt mélyen elítélem. Létezik fórum, ahol 
a különböző véleményeket ütköztetni, 
egyeztetni lehet. Ez ebben az esetben az 
önkormányzati képviselő-testületi ülés, 
vagy a bizottsági ülések. A lakosságot ter-
mészetesen tájékoztatni kell a településen 
folyó ügyekről, de erre a célra tökéletes az 
ülések közvetítése, Szegvári Napló, Fa-
luújság. A továbbiakban nem is kívánok 
semmilyen, médián keresztüli kommuni-
kációt folytatni semmilyen politikai témá-
ban, de most a személyes érintettség miatt 
erre kényszerültem.

Mielőtt a személyemet ért támadásra rá-
térnék, szeretnék néhány általános dologra 
reagálni. Sajnos Te azt, hogy a képviselő-
testület ketté lenne szakadva, rosszul lá-
tod. Nincs kettészakadva. Szegvár lakos-
ságának egy jelentős része változást akart 
a település ügyeinek menetében. Ezt a 
demokrácia keretein belül úgy tudta érvé-
nyesíteni, hogy a választópolgárok elmen-
tek szavazni, és legjobb belátásuk szerint 
döntöttek. Ennek eredménye, hogy pl. Te 
jelenleg nem vagy tagja az önkormányzati 
képviselő testületnek. A szegvári lakosok 
úgy látták, hogy élnek olyan emberek a 
településen, akik jobban, az ő gondolkodá-
sukhoz közelebb állóan tudják képviselni 
őket. Ezért láthatja a felületes szemlélő 
úgy, hogy kettészakadt a testület. Nem, 
nem szakadt ketté. Sosem volt azonos 
állásponton. Megjelent az a csoport, aki 
akar, és képes változásokat elérni, Szeg-

vár lakosainak életét jobbá tenni. Igaz, ez 
a csapat ma még kisebbségben van, ezért 
nagyon nehéz a dolga.

Most akkor nézzük, hogy mi is volt a Te 
írásodban.

1. Az, hogy valakit önkormányzati kép-
viselőnek megválasztottak, és ugyanez a 
valaki munkaügyi perben áll a munkálta-
tójával, nem összeférhetetlen egymással. 
Főként nem erkölcsileg. Ha ugyanis vala-
kinek sérülnek a jogai, akkor alapvető em-
beri és állampolgári joga, hogy jogorvos-
latban részesüljön.

2. Munkaügyi peremben peren kívüli 
egyezség történt, és a megállapodást nem 
én kezdeményeztem. Remélem, külön 
megmagyarázást nem igényel, hogy ez 
mit is jelent. Egyébként az általam igényelt 
kártérítési összeg töredékében állapod-
tunk meg, ami szintén mutatja, hogy első-
sorban nem az anyagiak vezéreltek.

3. Köszönöm megerősítő elismerésed, 
mely szerint a Forray-díjat megérdemelten 
kaptam. Vélhetően a díjat odaítélő testület 
is így látta, amikor erről döntött. Csak egy 
költői kérdés (tehát nem várok rá választ): 
biztos, hogy egy létszámleépítésnél helyes 
gondolat, hogy a Forray-díjjal kitüntetett 
pedagógust kell elküldeni először?

Végül egy, nem a személyemet ért tá-
madásra reagálva elismerem, igazad van. 
Az intelligenciát nem adják a diplomával, 
azonban ez rendkívül sokat segíthet. Ta-
lán Te is könnyebben megértetted volna 
az említett képviselő szavait. És még egy 
észrevétel ezzel kapcsolatban, de általá-
nosságban is igaz: mielőtt valaki kifogá-
sol bárkivel kapcsolatban bármit, azelőtt 
célszerű rendet tenni a saját portáján. Sze-
rinted Szegvár nem látta eddig hasznát 
az említett képviselő több diplomájának? 
Szeretnélek emlékeztetni a népi bölcses-
ségre, mely szerint egy fecske nem csinál 
nyarat. Egyelőre még három sem...

Szegvár, 2011. április 27.
Bari Tiborné

Tisztelt Bucsányi László!
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A 12. oldal folytatása Mit kellett tudnia egy 
nagylánynak?

Pusztai János Gábor elmesélte életének tör-
ténetét. Most feleségét Rozika nénit kértem 
meg, hogy meséljen arról, hogy az ő idejük-
ben mi mindent kellett megtanulni, elvégezni 
a ház körüli és benti munkákból egy lánynak, 
mire eladó sorba került.

1928. április 8-án születtem harmadik 
gyerekként, a Nagypusztai tanyán. A bá-
tyám sokszor emlegette, hogy húsvétkor 
voltam pár napos, jöttek a locsolók, azt 
mondta: szép kis baba voltam. A nővérem 
nem emlékezett az érkezésemre. 

Szép gyermekkorom volt. Visszaemlé-
kezésem az iskolába kerüléssel kezdem. 
Akkor még nem volt kötelező az óvoda. 
Én a Nagypusztai iskolába jártam 6 elemit 
és 3 ismétlő osztályt, ami kötelező volt. 
Az ismétlőbe egy héten kétszer mentünk 
délután, szintén a régi iskolámba. Sok-sok 
kedves emlékem maradt az osztálytársaim-
ról, a tanító bácsikról, Vörös Margit tanító 
néniről, akik tanítottak, a mai napig is nagy 
tisztelettel emlékezem rájuk. 

Mikor kijártam a 6 elemit a tanító bácsi 
mondta édesapáméknak, adják ezt a lányt a 
polgáriba. De azt mondta édesapám, hogy 
nem kivételezünk, a másik kettő sem járt.

Már gyermekként is dolgoztunk a ház-
tartásban. Kint össze kellett szedni a tojást, 
vizet adtunk az aprójószágnak, mindig töb-
bet bíztak ránk, ahogy nőttünk, úgy szapo-
rodott a munka. Főbb munkánk az ételek 
elkészítése volt, sütés, főzés, utána való 
mosogatás. Naponta fel kellett söprögetni. 
Akkor még földpadlósak voltak a tanyai 
helyiségek. Aztán fel kellett locsolni. Volt 
egy cseréplocsoló, aminek a feneke ki volt 
fúrva, és azzal mintákat lehetett locsolni, 
nyolcasokat, kerek többszörös karikákat.

Mikor kijártam az iskolát, meg kellett 
tanulni kézzel fejni a teheneket. Hordtuk 
a tejet a csarnokba a tejbegyűjtőhöz, tú-
rót, tejfelt készítettünk, köpültük a vajat, 
gömölyét csináltunk.

Száraz tésztát, finom leves tésztát, na-
gyobb ünnepekre csigát csináltunk. Tarho-
nyát nyáron, jó időbe kellett csinálni.

A kenyérsütés az nagyobb munka volt. 
Este kovászt csináltunk, reggel korán da-
gasztottuk. Ha megkelt a tészta gyékény-
kosárba kiszakajtottuk, amibe háziszőttes 
szakajtó ruhát tettünk. A fűtés nagyobb 
tudást igényelt. Az elhalt parazsat ki kellett 
húzni a kemence előtti pernyelyukhoz. Mi-
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kor már szikrázott a kemence alja, szét kel-
lett teríteni a parazsat. Feltettük az előtét, 
kis idő múlva feltoltuk a parazsat a kemen-
ce felső részébe. Fontos kelléke volt a fűtés-
nek a szénvonyó és a piszkafa, amiket oda-
készített vödör vízbe mártogattunk, hogy 
meg ne gyúljon. Kis idő múlva kezdődött 
a bevetés, a megkelt tésztát kifordítottuk a 
sütőlapátra, félig felvágtuk és bevetettük a 
kenyereket, egy kemencébe 4-5 nagyobb 
kenyér fért be. Cipók nélkül el nem lehetett 
képzelni a kenyérsütést. Ősszel már volt ka-
csa, libazsír, azzal kentük és fogyasztottuk.

Kacsákat, libákat mindig tartottunk. 
Ezeket többször meg kellett kopasztani, 
a toll értékes volt. A kopasztást is megta-
nultuk. A szomszédban, Kispáléknál sok 
liba volt, sokszor belenyúlt az éjszakába a 
kopasztás, de csináltuk jókedvvel, szorgal-
masan. Ősszel kezdődött a kacsa és a liba-
tömés. Kézzel tömtünk. Kézzel morzsoltuk 
a kukoricát, a csőnek a végét külön kellett 
morzsolni, mert az kisebb szemű volt, köny-
nyen belement a liba gégéjébe. Este és reg-
gel nagy edényekbe áztattuk a kukoricát. 
Meg kellett zsírozni. 4-5 hétig tömtünk, de 
jó ára volt a hízott libának, örültünk mikor 
elkeltek. 

Ősszel voltak a nagy kukoricafosztások. 
Este jöttünk össze, mikor hol volt foszta-
nivaló. Ekkor voltak azok a felejthetetlen 
tánciskolák, ahova én is jártam. Megta-
nultam táncolni, utána nagyobb ünnep-
kor voltak a bálak. Összenőttünk a drága 
jó nővéremmel, és legtöbbször gyalog, 
gardimamával mentünk a bálba. A nővé-
rem három évvel volt idősebb, őneki már 
sok ismerőse volt, így én sem árultam a 
petrezselymet soha sem.

Télen minden nap fűtöttünk, fontunk 
kendert, gyapjút, zoknikat, kesztyűt kötöt-
tünk. Voltak, akik nagyon szépen kötöttek 
pulóvert, kardigánt. Én önállóan nem tud-
tam kötni, de ha segítettek elboldogultam 
vele.

A disznóvágás az ünnepnek számított. 
Mikor kitűzték a vágás napját, előtte este 
köszörülte édesapám a késeket, mi hajtot-
tuk kézzel a köszörűt. Reggel korán kellett 
kelni, jöttek a rokonok segíteni. Szalmával 
pörkölték meg a hízót, utána feldolgoztuk. 
Megtanultuk a bélnek a szétszedését, a kol-
bászbelet tisztítottuk, a sajtnak való gyom-
rot, pucrot és a vastagbelet kézzel mostuk. 
Akkor volt jó, ha ráhajítottuk a fehér falra, 
és rajta maradt.

Este disznótor volt. Volt minden finom-
ság, a szomszéd átjött maskarába öltözve.

Vége lett a télnek, jöttek a kinti 
földimunkák. Gergely napkor vetettük a 

mákot, utána a borsót, a gyökeret, fok-
hagymát, vöröshagymát dugdostunk, virá-
got ültettünk. Paprikapalántát mindig vett 
édesapám. A mákot és a gyökeret ki kellett 
egyelni, kapálni, gondozni kellett. Vetőbur-
gonyáért Csongrádra jártak a szegváriak, 
ott jó homokos burgonya termett. Más világ 
volt akkor, minden megtermett. Még most 
is emlékszek a finom sárga és görögdinnyé-
re, a fehér mákra, a sok finom gyümölcsre. 
Befőtt tevés, lekvár főzés, aszalás a gyü-
mölcs érés idején volt.

Mi tanyai lányok sokat kapáltunk kuko-
ricát, répát, vertük a csutkatövet. Aratáskor 
sokszor kint voltunk segíteni, gyűjtöttünk, 
kévét kötni is tudtunk. 

A lakást minden évben be kellett meszel-
ni. A szoba fehér volt, a konyha általában 
zöld, a kamra és a folyosó is fehér volt. 

A kinti épületeket minden évben meg 
kellett javítani, tapasztani, meszelni. Ha jó 
volt az idő, húsvétra bemeszeltünk. 

Mostunk kézzel, vasaltunk szenes vasa-
lóval, mángoroltunk.

A vasárnapok mindig nagyon szépek vol-
tak. Már szombaton nagyon szépen feltaka-
rítottunk, felsöpörtük az udvart, vasaltunk, 
készültünk a vasárnapi misére. Mert min-
den vasárnap a szent misével kezdődött, 
volt, aki a kismisére ment, mi legtöbbször 
a nagymisére mentünk. Mi nagylányok 
bentmaradtunk a nagymamánál, de estefelé 
ki kellett érni a tanyára, pontos időre.

A férjhez menéssel egy új élet kezdődött. 
Nagy hasznát vettem az addig megtanult 
házimunkának.

Lejegyezte: Kosztolányi Sándorné

Veszélyes hulladékok 
a háztartásban 

Gyógyszerek
 
Forrás: szelektiv.hu
Mindennapi életünkben számos olyan termé-

ket használunk, amelyek veszélyes anyagokat 
tartalmaznak. Miután ezeket külön kell gyűjte-
ni, biztonságos helyen is kell tárolni. A veszé-
lyes hulladékok a kijelölt hulladékudvarokban 
leadhatók. Évente legalább egy alkalommal az 
önkormányzatok is szerveznek gyűjtőakciót. 
Semmiképp ne dobjuk ki a gyűjtőszigetekre! 
Speciális gyûjtõedényekbe rakják, az elszállí-
tásig zárt helyen tárolják ezeket a hulladékokat. 

Gyógyszerek hulladékai 
A házipatikák felhalmozódó, kiselejtezett 

gyógyszereiből tevődik össze. Sok gyógyszer-
tárban nem veszik vissza ezeket, így a kuká-
ba öntve a hulladéklerakókra kerülnek, ahol 
potenciális szennyezőforrások. Összetételük 
sokféle lehet, így a környezetre gyakorolt hatá-
sukban is eltérőek. A gyógyszerek lényegében 
vegyianyag-koncentrátumok, így fokozott ve-
szélyt jelentenek. 

Ártalmatlanításuk égetéssel történhet. 
Az egészségügyi miniszternek felhatalma-

zása van a gyógyszerhulladékok speciális sza-
bályainak megalkotására. 

Megoldás lehet ennek a hulladékcsoportnak 
a gyógyszertárakban történő leadási lehetősé-
gét kialakítani, hiszen a gyógyszerészek kép-
zettsége biztosíték a szakszerű kezelésre, és a 
visszagyűjtést követően az ártalmatlanító léte-
sítményig történő szállítás a gyógyszerszállí-
tással azonos módon valósítható meg. 

Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy 
a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok-
nak eleget téve történjék a kezelésük. 

Klór-fluor-szénhidrogéneket tartal-
mazó kiselejtezett berendezések 

Hűtőszekrényekben, légkondicioná-
ló berendezésekben, halonnal töltött 
tűzoltókészülékekben a hűtőanyagként hasz-
nált halogénezett szénhidrogének jelentik az 
alapvető gondot, bár az újonnan gyártott hű-
tőszekrényekben már nem a környezetre na-
gyobb veszélyt jelentő anyagokat használnak 
fel, de a ma kiselejtezésre kerülők között még 
találhatók olyan készülékek, amelyek freont 
tartalmaznak. Ez az anyag az un. ózonlyuk - 
vagyis a magas légköri kedvezőtlen folyama-
tok - egyik okozója, és mint ilyen, veszélyt 
jelent a környezetre (pl. a nem kívánatos éghaj-
lat-változások előidézője). 

Új készülék vásárlása során a régi készüléket 
a vásárlás helyén visszaveszik a lakostól. 

Fertőzésveszélyes egészségügyi hul-
ladékok (injekciós tűk, fecskendők, 
infúziók, transzfúziós szerelékek, 

vágó, szúró éles eszközök, ampullák, 
tárgylemezek) (V 97104) 

Az otthoni betegápolás során - főleg hosszan 
tartó vagy krónikus betegek ellátásakor - injek-
ciós tűk, fecskendők (tűvel), infúziók, transz-
fúziós szerelékek, vágó, szúró, éles eszközök, 
ampullák keletkeznek. Ezek fertőzésveszélyt 
jelentenek és betegségeket terjeszthetnek, ezért 
elkülönített gyűjtésük és szabályoknak megfe-
lelő kezelésük feltétlenül megoldandó. Speciá-
lis felszereltségű szervezetek vannak, amelyek 
e csoport hulladékainak gyűjtésére készültek 
fel. Az ilyen hulladékok általában olyan gyűj-
tőedényben kerülnek összegyűjtésre, amelyek 
nem nyithatók ki, csak a bedobónyíláson ke-
resztül lehet a hulladékot bejuttatni a dobozba. 

Forrás: kvvm 
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Futball diákolimpia 
körzeti döntő

A hagyományokhoz híven, március végén, 
április közepén, rendezték meg Szentesen, a 
Pusztai László Sportközpontban, a futball di-
ákolimpia körzeti megmérettetéseit. Nagysze-
rű mérkőzéseket láthatott a kisszámú, lelkes 
nézőközönség. A szegvári gyerekek méltó-
képpen képviselték a Forray Máté Általános 
Iskolát. Lelkesen, és rendkívül sportszerűen 
küzdöttek a mérkőzéseken. Minden mérkőzés 
befejeztével csak gratulálhattak a felkészítők 
játékosaiknak, mert nagyon elszántak voltak.

Négy korcsoportban neveztünk Szegvárról, 
és a korcsoport sorszámának megfelelő helye-
zést értek el csapataink!

A fiúkat dicséret illeti, míg a felkészítőknek 
nagy köszönet jár! Kiemelném a Szegvári SK 
és a Szegvári DSE példás együttműködését, 
hiszen ugyanazon cél érdekében folyt a közös 
munka!

Az eredmények:

I. korcsoport
Ők a körzet legjobbjai voltak, így május har-

madikán, a megyei döntőn küzdenek a tovább-
jutásért. Felkészítő. Szűcs Sándor

A csapat tagjai: Szílvási  Martin, Szanyi 
Máté, Joó Antal Armandó, Varga Márk, Bagi 
Endre, Bihari Ádám, Földi Bálint, Horváth At-
tila

II. korcsoport
Második helyen végeztek. Az ezüstérem is 

szépen csillog, de kis szerencsével ők is mehet-
tek volna a megyei döntőre.

A csapat tagjai: Határ Viktor, Halasi Zalán, 
Fenesi Szabolcs, Gémes Máté, Friedl Máté, 
Gojdár Csanád, Bihari Ádám, Földi Bálint, 
Kupcsik Bence, Bagi Endre

III: korcsoport
Óriási tizenegyes-párbajban szereztük meg 

a bronzérmet, hihetetlen izgalmakat élhettünk 
át, míg az utolsó párosból a szegváriak bom-
bagólja el nem döntötte a harmadik helyezés 
sorsát.

A csapat tagjai:Bihari Tamás, Kanalas 
Ádám, Kanalas Róbert, Barta Máté, Bihari 
Dániel, Határ Viktor, Kollár Krisztián, Juhász 
Gergő, Laczkó Csaba

Felkészítő: Kanalas Róbert, Rozgonyi Zoltán

IV. korcsoport
A rendkívül izgalmas mérkőzések során, a 

negyedik helyen végzett a csapat.
Felkészítő: Rozgonyi Zoltán
A csapat tagjai: Kollár Krisztián, Kovács 

Tamás, Puskás Bence, Farkas Zoltán, Szanyi 
Dávid, Szilágyi Benjamin, Piti Gergő, Marton 
Attila, Gajda Gergő, Csík Gergő, Bihari Dáni-
el, Biácsi Bendegúz, Bihari Tamás

Szívből gratulálok minden résztvevőnek!

Rozgonyi Zoltán

A megyei II. osztályú 
focicsapat eredményei 

2011. 03. 12.   
Szegvár SK  -  Hódmezővásárhely FC II 2 – 5 
(1 - 2) 
Szegvár: Szilágyi – Katarof, Bagi, Ember, 
Terbán, Szűcs, Magony, Rácz Z., Bereczki, 
Gémes, Bartucz (Rácz R.). 
Góllövők: Magony, Rácz Z. 
Ifjúságiak:
Szegvár - Hmvhely FC /HFC/ II. 0 – 2 (0 – 2)
Szegvár: Kovács – Fejős, Határ (Farkas), Piti 
J. (Kovács B.), Marton, Földvári – Nagy, Rácz, 
Vigh, Kovács, Rócza (Bacsa), Piti G. 

2011. 03. 19.  
Makói FC II. -  Szegvár SK  4 - 2 (4 - 2) 
Szegvár: Bugyi – Szűcs, Terbán, Ember, Gé-
mes, Rácz R. (Szilágyi), Bagi, Piti, Magony, 
Rácz Z., Bereczki (Bujdosó). 
Góllövők: Rácz Z., Magony.
Ifjúságiak
Makó – Szegvár 8 – 1 (3 – 1)
Szegvár: Kovács – Bacsa, Kovács B., Bozóki, 
Piti G. (Csik), Bereczki, Vigh, Kovács E. (Far-
kas), Gajda, Marton (Rócza), Piti J. (Határ),
Góllövő:
Piti János Zoltán

2011. 03. 26   
Szegvár - Újszentiván 1 – 2 (0 – 0)
Szegvár: Szilágyi - Rácz R. (Bujdosó),  Terbán, 
Ember, Bagi, Magony, Rácz Z., Bereczki,   Bu-
gyi (Gémes), Szűcs, Komlósi.
Góllövő: Terbán.
Ifjúságiak:
Szegvár - Újszentiván  2 – 3 (1 – 1)
Szegvár: Kovács – Bartucz, Határ, Bozóki 
(Rácz T.), Takács (Rócza), Földvári – Nagy, 
Piti J., Vigh (Fejős), Kovács E. (Piti G.), Gajda 
(Farkas), Marton (Csik).  
Góllövők: Piti J., Földvári – Nagy.

Alsóházi versenyek a 11-19. helyért

2011. 04. 09.
Csanytelek – Szegvár elmaradt, a vendégek 
nem jelentek meg a találkozó helyszínén.
Ifjúságiak:
Csanytelek – Szegvár 1 – 1

2011. 04. 16.
Szegvár - Zákányszék 1 – 3 (0 – 1) 
Szegvár: Szilágyi – Terbán, Szabó, Bagi, Szűcs 
(Benedek), Gémes, Bereczki (Rácz Z),Katarof, 
Bujdosó (Ember), Rácz R ., Magony,
Góllövő: Magony.
Ifjúságiak:
Szegvár – Zákányszék 

2011. 04. 24.
Tömörkény - Szegvár 8 – 0 (5 – 0)
Szegvár: Szilágyi – Terbán, Szűcs, Gémes, 
Ember, Rácz R., Rácz Z., Magony, Bereczki, 
Piti, Bozóki.
Ifjúságiak:
Tömörkény – Szegvár 


