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Ballagó nyolcadikosok

Fotó: Purgel Zoltán

Váci Mihály: 
HA ÉRDEMES –  

HA NEM 
Ma sem volt könnyű élni. 
Nem lesz könnyű sosem. 
De érdemes volt! - s mindig 
Érdemes lesz, - hiszem. 

Nehéz - s el kell fogadni 
ki szemben áll velünk, 
s azokat elviselni, 
kikkel menetelünk. 

Ütésük úgy eltűrni, 
hogy meg se tántorodj; 
- a túloldal ne lássa 
mint hull szét táborod. 

Emelni, vinni vállon, 
ki gyenge s már kidől; 
s mert rá is jut erődből, 
lefödne - úgy gyűlöl. 

Naponként mosolyogni 
kínban azok között, 
kik összefenik szemük 
egy jó szavad mögött. 

Menni velük - már régen 
nem értük! - Csak azért, 
mert e sereg iránya 
valami célt ígért. 

Velük és ellenükre 
annyi közt egyedül, 
- vívni mégis azért, mi 
csak együtt sikerül. 

Mindez ma sem volt könnyű 
- s nem lesz könnyű sosem 
- de törvény s vállalt sors ez, 
ha érdemes, - ha nem!
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Köszönetnyilvánítás
„Élete áldás volt, emléke áldott.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik a szeretett Édesanyát, 
Anyát, Nagymamát és Dédmamát,

id. Tóth Lászlóné
Berezvai Jusztinát

életében szerették, a betegség éveiben 
látogatták, jó szóval és imáikkal erősí-
tették, végül utolsó útjára elkísérték.
Itt mondunk köszönetet Dr. Hégető Do-
mokos L. Sára doktornőnek és asszisz-
tenseinek lelkiismeretes munkájukért, 
valamint Mészárosné Erikának, aki se-
gítségünkre volt a betegápolásban.
Hálával tartozunk Andrási Elemér plé-
bános úrnak a gyászmisén elhangzó, hi-
teles, szívből jövő és nagyon vigasztaló 
gondolataiért.

A gyászoló család

Megemlékezés
„Másképp lenne minden, hogyha velünk 

lennétek,
Ha hozzánk szólnátok, ha ránk nevetnétek.

A gyertya most Értetek égjen,
Ti már most fent laktok a magas égben.

Ti vigyáztok ránk odafentről,
 s lelkünkhöz szóltok a végtelenből.”

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk, amíg élünk

Majzik Ferenc 
halálának 16. évfordulójára és 

Majzik Ferencné 
szül. Kosztolányi Emma

halálának 10. évfordulójára

Szerető gyermekeitek és családjuk, 
 unokáitok - dédunokáitok és családjuk

Családi események
2017. május

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Kosztolányi Sándor István 
és Vecseri Ágnes, Rozmaring u. 1/B. 2. ajtó 
szám alatti lakosok, Molnár Zsolt Bercsényi u. 
28. és Németh Ilona Dóra Kontra u. 26. szám 
alatti lakos, Lucza József mindszenti lakos és 
Molnár-Farkas Alexandra Híd u. 1. szám alatti 
lakos.

Halálesetek: László Lajos, Ménes u. 28. (67 
éves), Szarka László Pálné Gyukics Julianna, 
V. külterület tanya 19. (68 éves), Apró Józsefné 
Szűcs Ilona Anna, Alkotmány u. 13. (74 éves), 
Bónus Istvánné Gajda Katalin Piroska, József 
A. u. 2. (64 éves), Tóth Lászlóné Berezvai Jusz-
tina, Kontra u. 17. (94 éves), Szűcs László Ist-
ván, Régiposta u. 27. (64 éves).

Születések: Személyi jogok védelme miatt 
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A 
születési adatokat eddig sem az anyakönyv-
vezetőtől kaptuk meg. Amennyiben szeretné, 
hogy gyermeke születése benne legyen a csa-
ládi események rovatban, kérjük közölje szer-
kesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com 
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük 
az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Július 4-én kedden 17-18 óráig, majd minden 

hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Július 5-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 

hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Július 6-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Július 12-én szerdán17-18 óra, majd minden 

hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Június 21-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők júliusban hétfőn 15-17 óra között a 
művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat „Szeg-

vár Értékei” címmel fotópályázatot hirdet az 
alábbi kategóriákban:

1. Szegvár építészeti értékei
(műemlékek, helyi védett épületek, egyedi 

épületek, építmények, követendő kortárs épü-
letek, utcaképek, utcák, terek, kerítések, ker-
tek, tornácok, előtetők, erkélyek, ajtók, abla-
kok, homlokzatképzések, stb.)

2. Szegvár természeti értékei
(növények, állatok, folyók, folyópartok, ta-

vak, tópartok, szántóföldek, erdők, legelők, 
stb.)

3. Szegvári élet
(keresztelők, lakodalmak, mulatságok, kon-

certek, fesztiválok, kulturális, sport és egyéb 
rendezvények, életképek, stb.) 

Egy pályázó kategóriánként legfeljebb 10 
darab fotóval vehet részt a pályázatban. A pá-
lyázók a pályázatban történő részvétellel min-
den további nyilatkozat nélkül hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a pályázat során beadott fényké-
peiket az Önkormányzat a Településképi Ar-
culati Kézikönyvben, egyéb kiadványaiban, 
megjelenéseiben vagy honlapján térítésmente-
sen felhasználja.

Minden kategóriában az első három helye-
zett készpénz formájában díjazásban részesül 
a következők szerint:

I. hely  30.000 Ft
II. hely  20.000 Ft
III. hely 10.000 Ft

A pályázatok beadási határideje:  
2017. augusztus 31. (csütörtök) 16:00 óra

A pályázatokat elektronikus formátumban 
(CD/DVD/pendrive) a Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 
2.) Polgármesteri Kabinet irodájában (Emelet 
10.) személyesen vagy e-mail útján a kabinet@
szegvar.hu címre elküldve lehet leadni. 

A pályázatok elbírálására az Oktatási, Kul-
turális és Szociális Bizottság javaslata alapján 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének a szeptemberi rendes ülésén 
kerül sor. A pályázatok eredményéről a képvi-
selő-testületi ülést követően az Önkormányzat 
honlapján (www.szegvar.hu) tekinthető meg a 
tájékoztatás. 

LAPZÁRTA
2017. június 30. (péntek) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a követ-
kező hónap első napjaiban a szerkesztők ösz-
szeállíthassák az újságot és mielőbb megjelen-
hessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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Tanító Öröksége Díj
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testületének 11/2008. (V.29.) önkormány-
zati rendelete a Tanító Öröksége Díj alapításá-
ról és adományozásának rendjéről határozott. 

Tanító Öröksége Díj adományozható azon 
helyi pedagógusok részére, akik hosszú időn 
keresztül kiemelkedő eredményt értek el a te-
lepülésen a gyermekcentrikus oktató-nevelő 
munka, a tehetséggondozás területén, magas 
fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük 
alapján élen járnak az újszerű és hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és al-
kalmazásában, részt vesznek a település kö-
zéletében, valamint példamutató magatartást 
tanúsítanak a közösségi és magánéletben is.

A díj két évente egy alkalommal, egy peda-
gógusnak ítélhető oda. 

Az elismerés odaítélésről Szegvár Nagyköz-
ség Képviselő-testülete dönt az adott évben, a 
május havi képviselő-testületi ülésen. 

A díjat a közoktatási intézmény évzáró ün-
nepségén – az önkormányzat nevében – a pol-
gármester adja át.

Csurka Zoltánné óvodavezető az alábbi ja-
vaslatot terjesztette a képviselő-testület elé:

„A Kurca-parti Óvoda nevelőtestülete a Ta-
nító Öröksége Díj adományozására Kondacs 
Mihályné óvodapedagógust javasolja.

Kondacs Mihályné (szül. Bacsa Klára) 1961. 
december 21-én született Szentesen. Szegvár, 
Klapka u. 31. sz. alatti lakos. Férjezett, két fel-
nőtt lány édesanyja.

A pedagógus nyugodt, kiegyensúlyozott 
személyiség, pályájára igazi hivatásként tekint, 
aki az elmúlt több mint 3 évtized alatt sok kis 
óvodásnak segítette az óvodás éveinek sikerét. 

Feladatait önállóan, átgondoltan végzi. Dön-
téseit az intézményi célokkal összhangban 
hozza meg, és hozzájárul azok sikeres megva-
lósításához. Mindig képes megújulni, követi az 
új pedagógiai irányzatokat. Lelkiismeretesen, 
hatalmas empátiával végzi munkáját.

A gyermekek számára gazdag, tevékenyked-
tető életet biztosít. Figyel a hátrányos helyzetű 
gyermekekre, valamint a kiemelkedő képessé-
gű gyermekek tehetséggondozására.

A szülőkkel közvetlen viszonyt alakít ki, se-
gíti őket a gyermeknevelés nehéz feladatában. 
Színes programokat szervez a családok bevo-
násával.

Munkatársaira partnerként tekint, őket társ-
ként említi.

Hosszú évek óta szervezi és vezeti a he-
lyi bábcsoportot. A kooperatív tanulásnak 
– anyanyelvi nevelés a báb eszközével – ki-
emelkedő szerepe van munkaközösségben 
végzett, illetve magánéleti munkájában. 

Sokat tesz a közös célok eléréséért, és erre 
a közösséget is eredményesen mozgósítja. 
Az általa vezetett Kerekerdő bábcsoport 
számos alkalommal kapott már felkérést, 
kapott szakmai elismerést határon innen és 
túl.

Munkáját a szülők és a 
munkatársai is elismerik, 
szakmai ismereteit, mun-
kához való viszonyát precíz 
szakszerűséggel végzi, éppen 
ezért példaként emelhetjük a 
fiatalok elé. 

Kiemelkedő szakmai mun-
kája, szigorú, de csendes, 
nem hivalkodó munkavég-
zése, példaértékű emberi tu-
lajdonságai teszik méltóvá a 
Tanító Öröksége Díj kitüntető 
címre.”

Az idén polgármesterünk 
akadályoztatása miatt az 
óvodai évzáró ünnepségen 
Lukács Istvánné alpolgár-
mester adta át ezt a díjat 
Kondacs Mihályné Klári 
óvónéninek.

Szeretettel köszöntjük és 
további jó munkát kívánunk 
az óvodás gyerekek között, és 
a bábozás terén is.

Kosztolányi Sándorné

Legendák földjén – 
Erdélyországban

A Fábiánsebestyéni Arany János Általános 
Iskola és AMI és a Szegvári Forray Máté Álta-
lános Iskola és AMI hetedik évfolyamos diák-
jai Erdélyországban 5 csodálatos napot töltöt-
tünk. Az utazáshoz a Határtalanul! pályázattal 
több mint másfél millió forintot nyertünk. 

Gyergyóújfaluban volt a szállásunk, ahol 
finom vacsorával vártak és szeretettel gondos-
kodtak rólunk.

A program keretében sok szép magyarlak-
ta településen jártunk a legendák nyomában. 
Több emlékműnél megálltunk, ahol megemlé-
keztünk irodalmi és történelmi nagyjainkról, 
felidéztük dicső tetteiket.

A kirándulás felejthetetlen élményt adott 
minden résztvevőnek. Köszönjük szüleinknek 
és támogatóinknak, hogy ott lehettünk: Szeg-
vár Nagyközség Önkormányzata, Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Árpád Agrár ZRT 
szegvári telepe, Diáksport Egyesület Szegvár, 
Gémes Lászlóné, Szabó Jánosné, Kériné Gye-
nes Mónika, Gyenes Kft, Kurca-Völgye Egye-
sület, Kurca-TV, Szegvári Napló, Ternai Kft, 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI.

Szabó Boglárka 7. osztályos tanuló
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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 hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Figyelem változás!
Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhe-
lyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-es 
vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
június 6-9. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
június 12-16. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
június 19-23. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
június 26-30. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
július 3-7. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénteken 
7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 óra, 
üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. 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
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig

Kedd 8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda  8.00-12.00 óráig
Csütörtök  8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek  7.30-12.00 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8-12 13-14 óráig
Csütörtök  8-12 13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd 8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (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: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila
Telefon: +36-70-903-6879

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

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

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311-433

kedd   8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-15.00

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 Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 
8-12 és 13-17 óra között.

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton  5.00-21.00 óráig

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig,  
a hét többi hétköznapján  

7-8-ig, 17-18-ig
szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is  
rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron,

Mindig a  
piros autóról.

Telefon: 
06-20/252-6142
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A jó hír is hír!
Példás gyorsasággal készült el a Kastély 

előtti járda építése, közmű helyreállítás, terep-
rendezés és fa ültetés a Gyömbér Ferenc által 
vezetett Kft kivitelezésében. A 2017. április 
11-én megkezdett 8 egészségesnek látszó fa 
kivágásától a május végén a helyükre került 
13 darab fiatal, ám szakzsargonban korosnak 
nevezett konténeres hársfák elültetéséig, alig 
másfél hónap telt el. 

A jövőben a nándorfehérvári diadalt jegyző 
Hunyadi János nevét viselő volt fő utca, akár a 
Hársfa utca nevet is viselhetné, hiszen az utcá-
ban látható hársfa sort 2003-ban a Faluszépítő 
Egyesület pályázatban nyert pénzből 160 hárs-
fa csemetet elültetésével alapozta meg.

A 13 db friss fa ültetéssel együtt jelenleg ösz-
szesen több, mint 100 hárs díszíti az utcát.

Antal Péter

Fa ültetés a 
Milleniumi-parkban

Az Árpád utca mentén helyezkedik el 2,5 
hektár területen a Milleniumi Park. A park 
mértani középpontjában egy földhalom tetején 

trónol egy emlékoszlop, csúcsán a Szent Ko-
ronával. Az államalapítás ezer éves évforduló-
ja tiszteletére alkotta Gránicz Péter fafaragó. 
Alatta félkörben hét őshonos tölgy zöldell, a 
hét honfoglaló vezért megszemélyesítve. (Aho-
gyan ezt a park megálmodója, Bárány Gábor 
tervezte). 

A tél végére néhány fa kiszáradt, ezek pótlá-
sát végezték el önkéntes felajánlásként a Szegi-
trió tagjai. Antal Péter

Édenkert a vasút 
mellett

A Pacsirta utcába fordulva már messziről 
látszik az út mentén pompázó tarka virágten-
ger. Megérkezve a szivárvány minden színében 
tündöklő nőszirom (írisz) ágyások fogadtak. A 
tulajdonos Marsovszky Etelka most is a virágai 
között tevékenykedik. Kérdésemre elmondja, 
hogy csak a nősziromból 300 fajtát gyűjtött, 
vett, cserélt az elmúlt néhány év alatt. Ezen kí-
vül árnyliliomok, mini rózsák a legkülönfélébb 
sziklakerti növények fajtán belüli színváltozat-
ban, kaktuszfélék, gyógynövények, virágzó 
bokrok, cserjék … stb. is vannak.

Gyűjteményét úgy állította össze, hogy ta-
vasztól őszig mindig legyen virágzó növénye a 
kertjében. Az első a hóvirág, az utolsó az őszi 
kikerics. 

A sétáló utakon és az ágyásokban gaz nem 
látható. Mintha gondolatolvasó lenne, válaszol: 
„szeretem csinálni, engem ez megnyugtat.”

Engem meg elvarázsol.
Antal Péter

„Puszta” helyett én ezt látom…
Mi, emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy 

akkor hallatjuk a hangunkat, ha valami negatív, 
nekünk nem tetsző dolog történik körülöttünk. Ha 
egy eseménynek ugyan van pozitív hozadéka, de 
ez a mi számunkra úgy jön létre, hogy nem teljesen 
tudunk vele azonosulni, akkor is csak ezt a nega-
tív oldalt vesszük észre, ez ellen emelünk szót. Így 
történt ez a Szegvári Napló májusi számában is, 
melyben a szerzők névtelenségbe burkolva tettek 
szóvá egy-egy számukra nem tetsző jelenséget. 

Tőlem is többen megkérdezték, hogy hol van 
az a hely, ahol az írók szerint „Pusztává lett min-
den… Pusztasággá vált, ahol egykor élet volt.”? 
Nos, én felismertem a helyet, a plébánia udvarán 
a bejáratról van szó kb. 10 méteres sávról. Gondo-
lom, hogy szándékosan az az állapot van megörö-
kítve, amikor a puszta földön kívül más tényleg 
nem látszik, egy munka kezdetéről. Mire az újság 
megjelent már rég nem ez a kép volt a jellemző. 
Bementem a „sivataggá változott” udvarra, ahol 
gyönyörű látvány fogadott: rózsák, egynyári vi-
rágok, tuják várják szeretettel a látogatókat. Ezek 
szomszédságában teljes pompájában áll a hatal-
mas fenyő, pár nap és a cseresznyefák megörven-
deztetnek bennünket termésükkel. Rendkívül 

igényesen kialakított terület fogadja a plébániára 
belépőt.  

Úgy érzem, elsősorban nem a környezet vé-
delme érdekében született meg ez az írás. Inkább 
érzem benne plébánosunk, Andrási Elemér atya 
munkája elleni kritikát, akit jött-ment „tervező”-
nek titulálnak az írásban. Tudom, hogy többen 
nem nézték jó szemmel a plébánia belső felújí-
tását, átalakítását, a Katolikus kör részleges fel-
újítását, miként a templom előtti parkoló és park 
kialakítását sem. A kert rendbe tétele csak újabb 
ürügyül szolgált ellene.

Alig 10 hónapja szolgál az Atya településün-
kön, a felsorolt fejlesztések magukért beszélnek, 
az Ő agilitását, tenni akarását bizonyítják. Az a 
lendületesség, ami belőle árad talán szokatlan 
egyeseknek. Elfogadóbban, türelemmel, jó szán-
dékkal, segítőkészen kellene viszonyulnunk hoz-
zá, hogy érezze szeretetünket, támogatásunkat, 
erőt merítve az újabb és újabb ötletek megvaló-
sításához. Terve van bőven: szeretné a templom 
belső burkolatát, a plébánia külsejét, a katolikus 
kör épületét felújítani.  

Mindezek itt maradnak nekünk, szegváriak-
nak teljes pompájukban még akkor is – bízom 

benne, hogy minél később – ha az Atya esetleg 
már nem itt szolgál. 

Tisztelt Olvasó!
Az előbb írtak csak a külsőségekről, a környe-

zetről szólnak, ami ugyan nagyban befolyásolja 
hogylétünket, de mindezek eltörpülnek az Atya ál-
tal tolmácsolt gondolatok, szentbeszédek mellett, 
melyekkel az elmúlt hónapokban gazdagodtunk. 
Az Atyáról elmondhatjuk, hogy maximálisan 
törődik a lelkünkkel. Éppen ezért sokan hamar 
a szívünkbe fogadtuk Őt, de sajnos vannak olya-
nok is, akik nem segítik, hanem folyamatosan 
támadják.  Tudom, hogy nehéz minden igénynek 
megfelelni, olyan vezető még nem született, akit 
mindenki egyformán elfogad. Mindezek ellenére 
kérem Önöket a békés, szeretetteljes együttműkö-
désre, hogy az Atya szolgálata itt Szegváron öröm 
lehessen. Gyömbér Ferencné
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Szegvárról nem csak 
szegváriaknak

Ha kis falunkban járunk-kelünk szép dol-
gokkal, csodákkal találkozhatunk. Hogy 
egy kicsit visszatekintsek az időben: a falu 
központjában lévő díszkút, a „Barátság kút-
ja” egy csoda. Hűs vizével oltja a szomját az 
arra járó, de hirdeti a testvértelepüléseinkkel 
való köteléket is. Szorgos kezek munkájának 
köszönhetően immár második éve gyönyörű 
virágok szegélyezik az oda vezető utat, ami 
még szebbé, barátságosabbá teszi a falu köz-
pontját; ugyanúgy, mint a település különböző 
pontjain lévő gondosan ápolt virágágyások. 
Ezt a Fuszulyka Nyugdíjasklub lelkes tagja-
inak köszönhetjük.

A művelődési ház udvarán megépült közsé-
gi kemencében való sütés összeköti a falu em-
bereit, civil szervezeteit. Az „utolsó órában”, 
de lehetősége lett a fiataloknak arra, hogy 
megtanulják a kenyér és a kalácssütés mes-
terségét, amit az elődeink által is használt ke-
mencében süthetnek meg. Ez óriási lehetőség.

Nagyon hasznos és mellette még szép lát-
vány is, hogy egyre több intézmény előtt tér-
burkolatos parkolóhely létesül.  Így egy-egy 
rendezvény alkalmával már nem kell a sárban 
gázolnunk. Sorolhatnám a helyszíneket: az 
óvodát, gyógyszertárat, orvosi rendelőt és a 
legutóbb felavatott katolikus templom előtti 
teret, a hozzá kapcsolódó parkolóval és jár-
dával. Köszönet érte polgármester úrnak, az 
önkormányzat képviselő-testületének az ötle-
tért, a pályázatért és a Falufejlesztő Kft-nek a 
kivitelezésért.

Még lenne egy szerény javaslatom, illet-
ve kérésem is: jó lenne, ha lehetne forrást 
teremteni a Hunyadi János utca Réti-telepi 
lejárójától a templomig terjedő szakaszának 
az aszfaltozására, mert ezen a részen mindig 
nagy a forgalom, ez az út visz az óvodához, 
falumúzeumhoz, a templomhoz és az általá-
nos iskolához.

Kedves Olvasók! 
A szegváriak bizonyára tudják, hogy las-

san egy éve örülhetünk új plébánosunknak, 
Andrási Elemér atyának, aki lelki életünket 
gondozza, mélyíti csodálatos, őszinte, szív-
ből jövő szentbeszédei által. Mindenkihez 
van néhány kedves szava, szívesen részt vesz 
a szegvári eseményeken: legyen szó családi 
eseményről, vagy egy-egy civil szervezet, in-
tézmény ünnepéről.

Fiatalos lendülettel és igényes hozzáállás-
sal, sok támogatással rendet tett a plébánián 
belül és kívül, ami már nagyon aktuális volt 
és elkezdődött a Katolikus kör felújítása is. 
Köszönöm a szolgálatát a hívők nevében, és 
a jó Isten áldását kérjük további munkájához!

Javaslom, hogy keressék az Atyát, aki 
örömben, bánatban lelki támaszt nyújt min-
den hozzá fordulóhoz!

Szőke Lászlóné

Tisztelt Olvasók!
Nagy megdöbbenéssel olvastam a Szegvá-

ri Napló múlt havi számában magukat lelkes 
környezetvédőnek nevező, névtelenül, ma-
gukat elrejtve író egyén, egyének írását. Azt 
gondoltam, hogy a szerkesztőség végre fel-
nőtt a feladathoz és a mi kis helyi féltve őr-
zött újságunk nem a mocskolódás, vádasko-
dás és a csúsztatások színtere lesz. Néhány 
éve még voltak kritikus cikkek, de azok név-
vel ellátva, az író személyét vállalva íródtak, 
ami sokkal korrektebb, mint így elbújva. 
Higgyék el, hogy nem az fáj, ha kritizálják 
az embert, vagy a munkáját, hanem az, ha 
névtelenül és igazságtalanul teszik ezt, külö-

nösen még ha csúsztatgatnak is. Szeretném 
üzenni a kritikusoknak, hogy sokkal jobb, 
ha nem bújnak el „már amennyiben tényleg 
a megoldást keresik”, mert úgy valóban lehet 
együttműködni. Én is ezt tettem, mert né-
hány hónapja kezet nyújtottunk egymásnak 
az egyik „kritikusommal” és azóta újra régi 
jó kapcsolatban vagyunk, visszatért a régi 
barátság. Higgyék el, hogy könnyebb azokat 
a pontokat keresni, ami összeköt bennünket, 
mint azokat, ami szétválaszt. A „kritikákat”, 
észrevételeket most is szívesen veszem, csak 
most már barátként, és valóban a megoldás 
érdekében. Rosszul gondolkodik az, aki azt 
képzeli magáról, hogy mindent tud és min-
denhez ért. Az a jó, ha valakinek sok barát-
ja és segítője van, hallgat rájuk, együtt sok 
mindenre képesek. Szegvár abban nagy, 
hogy az emberek egy jó cél érdekében ösz-
szefognak, és együtt megvalósítják. Egy jó 
emberért, vagy közösségért kiállnak, s segí-
tik. Ezért tudunk fejlődni, boldogulni, akik 
pedig bujkálva uszítanak, s folyamatosan 
bírálgatnak, azok pedig magukra maradnak, 
mert a szegváriak összetartanak. A hazug 
vádaskodás pedig nem keresztény érték-
rend. A megjelent fotók sem ugyanazokat a 
helyszíneket ábrázolják, sőt tudásom szerint 
van olyan fotó, amit a készítője tudtán kívül 
használtak fel. Tipikus, elcsépelt szöveg a 
múltat a jelennel összehasonlítani. Régen 
az édesapámék, még a templomkertben fo-
ciztak is a plébános úrral, nem dobálták 
be a szemetet, nem tiporták le a virágokat. 
Véleményem szerint nem a gyerekeket kell 

okolni, ha most nem így van, hanem bennün-
ket szülőket, pedagógusokat. Tanítsuk meg 
nekik, hogy mit szabad és mit nem, hogyan 
éljenek és hogyan nem, hogyan segítsenek, 
és ne ártsanak, hogyan szeressenek, és ne 
gyűlölködjenek. Szerintem a szegvári gye-
rekek jók, szerethetők, mi szülők, és peda-
gógusok pedig képesek vagyunk arra, hogy 
felneveljük és tanítsuk őket, felkészítsük 
őket az életre, és jó szülőket neveljünk belő-
lük, hiszen unokáink édesanyjai és édesapjai 
lesznek.

Nekünk, szegváriaknak pedig segítenünk 
kell az értünk tenni akaró embertársainkat, 
munkáikat becsüljük meg, s ha vannak ötle-
teink, álljunk melléjük és együtt valósítsuk 
meg őket. Tisztelt „lelkes környezetvédők”, 
ha valóban van lelkük, akkor értik miről 
beszélek, valóban védjék a környezetet, 
tetteket várok nem lózungokat. Ültessenek 
fákat, virágokat gondozzák őket, higgyék 
el nagyobb örömüket lelik benne, mint az 
írogatásban. Voltak a múltban olyanok, akik 
az önkormányzat pénzéből ültetgettek, majd 
az önkormányzat gondozta, locsolta, ők pe-
dig villogtak. Most ez nem így van, aki ültet 
az gondoz is, s ha kell kér segítséget, s mi 
szívesen segítünk. Csak egy példát említsek 
a teljesség igénye nélkül, mindig nagy öröm 
látni a Szent János szobor körül tevékenyke-
dő szüleinket, nagyszüleinket, ugyanis ők 

tettekkel is hozzájárulnak Szegvár szépíté-
séért. De ide sorolhatnám még a templom 
környékét, a templomkertet folyamatosan 
gondozó embereket, a plébánia udvarát meg-
szépítő és gondozó híveket, plébános urat, 
az iskola, óvoda udvart rendben tartó szülő-
ket, pedagógusokat, gyerekeket, az újfalusi 
temető mellett épült kis pihenő park gon-
dozóját, a parkjaink karbantartóit, a Kurca 
part rendben tartóit, horgászokat, fát ültető, 
vizesélőhelyet létrehozó vadászokat, stb.

Végezetül azt kérem a Szegvárért tenni 
akaró emberektől, közösségektől, hogy bát-
ran tegyék a dolgukat, ne foglalkozzanak a 
kritikusokkal. Mi mindig kiállunk mellet-
tük, hiszen szűk kis hazánk Szegvár, ami 
mindennél fontosabb!

Tisztelettel: 
Gémes László
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2017. április 27-én du. 14.00 órakor tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester köszöntötte a 

megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 7 
képviselő van jelen, az ülés határozatképes.

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
kérte a Képviselő-testületet, hogy az első napi-
rendi pontot, a 2016. évi költségvetési gazdálko-
dásról készített mérlegbeszámoló megtárgyalását 
vegye le napirendről. Elmondta, hogy a beszá-
moló leadási határideje április 20 volt a központi 
költségvetés felé. A Kincstár részéről még nincs 
jóváhagyva, ezért kérte, hogy a májusi ülésre na-
polják el ezt a napirendi pontot.

A polgármester tájékoztatója a két ülés között 
történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester rátért a két ülés 
között történt eseményekről, fontosabb intézke-
désekről szóló tájékoztató (2. sz. melléklet) meg-
tárgyalására. Kérdés, vélemény az előterjesztés-
sel kapcsolatosan nem hangzott el, így kérte a 
tájékoztató elfogadását. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete jelen ülésén tudomásul vette a pol-
gármester két ülés között történt eseményekről, 
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját.

1. napirendi pont: 2016. évi összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentés

Gémes László polgármester tájékoztatta a je-
lenlevőket, hogy a belső ellenőrzési jelentés (3. 
sz. melléklet) 2. oldalán technikai elírás van, 
2016. helyett 2015. szerepel, ez javításra kerül. 
Elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság tárgyalta az előterjesztést, megkérdezte mi a 
bizottság véleménye.

Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi, Gazda-
sági Bizottság elnöke közölte, hogy a bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az ALÜR Számviteli Tanácsadó 
és Kereskedelmi Betéti Társaság Juhász Lejla 
okleveles pénzügyi revizor személyes közremű-
ködésével 2016. évben Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat intézményeinél és a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatalnál végzett ellenőrzések-
ről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves 
összefoglaló jelentést elfogadja.

2. napirendi pont: A Szegvári Falufejlesztő 
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft mérleg-
beszámolójának elfogadása 

Gémes László polgármester rátért a következő 
napirendi pontra, melyet a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság tárgyalt. Megkérte a bizottság elnökét, 
mondja el a bizottság döntését.

Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság elnöke elmondta, hogy a feltett kér-
désekre megkapták a választ a bizottsági ülésen 
a Kft. ügyvezető igazgatójától és a Kft. könyve-
lőjétől. Megköszönve a Kft. 2016. évi munkáját 
a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolták a 
mérlegbeszámolót. 

Gémes László polgármester megkérdezte, 
hogy a mérlegbeszámolóval kapcsolatban van-e 
kérdés?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy a 2017. évre tervezett munkák 
között a Szegvár, Kossuth u. 1. sz. alatti járda, 
térburkolat felújítás mit jelent, hol van ez ponto-
san? A cím alapján nem tudja beazonosítani.

Gémes László polgármester megkérdezte 
Gyömbér Ferenc ügyvezetőt, hogy ez a munkálat 
a Kehely-sörözőnél lévő átjáró felújítását jelenti?

Gyömbér Ferenc ügyvezető válaszában el-
mondta, hogy arról van szó.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, 
hogy a 2017. évre tervezett eredmény kimutatás 
„A” változatnál a nettó árbevétel óvoda pályázat 
69.000 e forintjáról szeretne bővebb tájékoztatás 
kapni.

Gémes László polgármester tájékoztatta a 
jelenlevőket, sikeres pályázat elnyerése után az 
Önkormányzat a Kft-vel szeretné a munkákat el-
végeztetni. Ennek már van költségvetése, annak 
alapján tervezték meg a bevételt.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, hogy a határozati javaslat (4.sz. melléklet 
2. oldal) második bekezdésében elírás történt, az 
első évszám nem 2017, hanem 2016.

Bárány Józsefné mérlegképes könyvelő meg-
említette, hogy a Felügyelő Bizottság jegyző-
könyvében a határozat első bekezdésében „mér-
legszerinti eredmény” szerepel. Ez a kategória 
az elmúlt évben megszűnt, helyette az „adózott 
eredményt” kell használni.

Gémes László polgármester megköszönte az 
észrevételeket, az elírások kijavításra kerülnek.

Bernáth Ildikó iskolaigazgató megkérdezte, 
hogy az iskola a 2017. évre tervezett pályázatból 
kiesett?

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
nem esett ki, csak az óvoda pályázata hamarabb 
volt. Valószínű, hogy az iskola pályázatának ki-
vitelezése a jövő évben fog megvalósulni, ameny-
nyiben a pályázat nyer. A Kft. 2017-re tervezett 
bevételeinél ezért nem szerepel. Az ősz folyamán 
remélhetőleg el lehet kezdeni a munkálatokat.

Bernáth Ildikó iskolaigazgató megköszönte 
a Kft. munkáját a tavalyi évre, valamint az Ön-
kormányzat támogatását. Megkérdezte az óvoda-
vezetőt, illetve a Kft. vezetőjét van-e lehetőség 
arra, hogy az iskola is részesüljön a mezőgazda-
sági növénytermesztésből származó zöldségek-
ből?

Csurka Zoltánné óvodavezető elképzelhető-
nek tartja, hogy a terményekből az iskolások is 
kapjanak, hiszen erre már volt is példa az elmúlt 
évben.

Bernáth Ildikó iskolaigazgató elismerte, hogy 
valóban volt már erre példa, egyszer. Kérte a 
Képviselő-testületet, hogy a továbbiakban is se-
gítsék az iskolát, annál is inkább, hogy a meglévő 
tanulókat meg tudják tartani. Óriási mértékben 
fogy a tanulói létszám. Például a következető tan-
évre 16 gyereket írattak be, ennyi az első osztály 

létszáma. Szerinte a gyerekek helyben tartása a 
falu létszükséglete. Elmondta, hogy a plébános 
úrral és a polgármester úrral történt megbeszélés 
szerint az iskola parkolója és templomkert között 
lévő kerítést lebontanák. Az igazgatónő kezeske-
dik, hogy a gyerekek kulturáltan fogják használ-
ni a templomkertet. Megkérdezte, hogy ebben a 
munkálatban számíthatnak-e a Kft-re?

Gémes László polgármester a kerítés meg-
szüntetésével kapcsolatban megjegyezte, első-
sorban a plébános úr akarata a döntő. Természe-
tesen, ha a kerítés lebontásra kerül, a Kft-re lehet 
számítani. A megtermelt zöldségek elosztásával 
kapcsolatban elmondta, az Önkormányzat jogo-
sult azok felhasználására és természetes, hogy az 
általa fenntartott intézmény kapja meg ezeket a 
terményeket. Viszont, ha megvalósul az óvoda-
konyha központi konyhává való bővítése, ami az 
iskolát is el fogja látni, attól fogva az iskolások 
is részesülnek a megtermelt zöldségekből. Az 
elvándorlással kapcsolatban elmondta, hogy az 
Önkormányzat és a Képviselő-testület évek óta 
erőfeszítéseket tesz, ennek megszüntetésére. 
Véleménye szerint minden pedagógusnak kel-
lene ezért tennie nemcsak egy részüknek. Az 
elvándorláshoz hozzájárul a személyi összetétel 
is. Az Önkormányzaton nem fog múlni, hogy a 
gyerekeket itt tartsa, ezért is adott be pályázatot, 
amiből teljes energetikai korszerűsítés valósul-
hat meg, a sportcsarnok felújítása is megtörtén-
het. Az öltözőket az Önkormányzat felújítatta. 
Korábban is voltak pályázatok, ezek segítségével 
megvalósult a napelemes rendszer kiépítése, in-
formatikai fejlesztésre volt lehetőség, digitális 
táblák beszerzése történt. Ezek bizonyítják, hogy 
az Önkormányzat mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a Szegváron tanulók minél maga-
sabb színvonalú oktatásban részesüljenek. Meg-
jegyezte, hogy a környező településről is járnak 
ide gyerekek, remélhetőleg számuk a jövőben 
növekedni fog.

Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta, hogy 
sok mindenben egyetért a Polgármester úrral, de 
nem mindenben. Nem az elvándorlás a fő gond, 
hanem az, hogy kevés gyerek születik. Viszont 
az, hogy Szentesről és Mindszentről is járnak ide 
tanulók azt bizonyítja, jó híre van az iskolának.

Lukács Istvánné alpolgármester a Kft. Felü-
gyelő Bizottságának nevében tájékoztatta a je-
lenlévőket, hogy áttanulmányozták a beszámolót 
és nagyon jónak tartják. Köszönet jár ezért a Kft. 
dolgozóinak. Megemlítette, hogy a közfoglalkoz-
tatottak is nagyban hozzájárultak a Kft. sikeres 
és jó munkájához. Megköszönte a könyvelő és 
könyvvizsgáló munkáját és javasolta a Képvise-
lő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Megemlítette, hogy a facebook egy közössé-
gi oldal, ahol sok mindent láthatnak, de vannak 
olyan dolgok, melyek megbeszélésére nem ez a 
legjobb fórum. A világhálón nem mindenkit érin-
tő probléma, hogy a Szegvári Önkormányzatnál 
mi játszódik le. Van több olyan fórum, ahova az 

Folytatás a 10. oldalon
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HIT VILÁG
Az üzletben sorba állok, egy néni is azt teszi 

az unokájával. A csetepaté kezdetét nem lát-
tam, csak arra figyeltem fel, hogy a 4-5 éves 
kisfiú elkezd toporzékolni, majd a kezét fel-
emelve a nagymamájára, lábával sípcsonton 
rúgja! S teszi ezt büntetetlenül, felnőtt emberek 
gyűrűjében! Gondolkozzunk el, vajon hol kez-
dődik a terrorizmus?!

A gyerekek hazajönnek az iskolából és kó-
rusban szidják a tanárokat…. Próbálom elmon-
dani nekik, ahhoz, hogy jó tanár - diák viszony 
legyen az osztályban mely minden képzés 
alapja, a növendék fel kell nézzen a mesterre, 
bizalommal tisztelnie kell oktatóját, nevelőjét! 
A diákok egymásra néztek és elkezdtek ka-
cagni, azt hitték viccelek velük! A beszélgetés 
közben kiderül, hogy ők büszkék arra, hogy 
egyik másik tanárukat kigúnyolják, szívatják, 
sokszor szemtől szemben kikacagják. Szomo-
rúan néztem őket, majd azt mondtam nekik, 
hogy igazából ők is terroristák! Sértődötten 
néztek rám!! Igen, terrorista az, - folytattam - 
aki nem is próbálja megérteni az embertársát, 
hanem ellenszenvből, gyűlöletből megpróbál 
kellemetlenséget, bosszúságot, fájdalmat okoz-
ni neki! Kis Szent Teréz szerint nincs kis vagy 
nagy jótett, csak kis szeretet és nagy szeretet 
van! Sajnos fordítva is igaz, nincs kis és nagy 
terrorista, csak gyűlölet van, harag, mely arra 
indít, hogy embertársamnak ártsak, fájdalmat 
okozzak! A gonosz léleknek nincs keze, lába, 
nyelve, ő azt szeretné, hogy én gondolkodás 
nélkül az ő szolgálatába álljak, átengedjem 
nyelvemet, hogy általa rosszat mondhasson 
testvéreimről, ő azt akarja, hogy az én kezem 
által üssön, az én lábam által rugdossa az általa 
megvetett, rossznak tartott világot! Vajon azok 
a jó szándékú fiatalok, akik szétverték Ukraj-
nát, Líbiát, vagy azok, akik a párbeszéd helyett 
lángba borították Szíriát, az egész Közel-Kele-
tet, vajon ők kinek a szolgálatában állnak, ki 
mozgatja az ő kezüket, nyelvüket, fegyverei-
ket?!

Sok családban, gyermeknevelés helyett iga-
zából egy diktátorképzés folyik! Elvesszük a 
gyermektől a munkát, a különféle feladatokat, 
s így nincs lehetősége saját korlátait, terhe-
lés alatti képességeit megtapasztalni! A mai 
gyermeknek nagyon sokszor sajnos egyetlen 
feladata van, a maga saját igényét megfogal-
mazni, kiválasztani mindazt, mire szüksége 
van! Gyermekként sokszor égő fájdalommal 
tanultam meg, hogy milyen messze van a leg-
szebb szándék és az elvégzett munka végered-

Böjte Csaba: Ki a terrorista?!

ménye! Emlékszem, hogy nagyapámmal egy 
kora tavaszi napon, a hatalmas csíki hó, a tél 
által megrongált kerítést akartuk újralécezni. 
Gyermeki tettrekészséggel, örömmel álltam 
neki a munkának. Csattogott a kalapács, sze-
geltem én is ezerrel, de sajnos újból és újból 
a szeg feje mellé ütöttem, hol a deszkára, hol 
az ujjamra, közben a szeg az én iparkodásom-
ra füttyöt hányva, hol erre, hol arra elgörbült. 
Bölcs öreg, kedves nagytatám mosolyogva 
nézett, majd bátorítva annyit mondott, fiam 
nem jól állsz, látod a huzat elcsavarta a szeget! 
Aztán mikor meglátta, hogy forgolódva, gyer-
meki naivságomban próbálok a szélnek háttal 
fordulva dolgozni, akkor jó kedvvel, vidáman 
kacagott, majd újból megmutatta, hogy hogyan 
kell néhány mozdulattal beverni azt a fránya 
szöget! Nagyot nyeltem, de délután mikor már 
senki nem látott, vettem egy doboz szeget és 
egy deszkát, majd egész délután vertem egy-
más mellé a szegeket, addig míg pontosan, 
sorba nem álltak úgy, ahogyan nagytatámtól 
tanultam. Nem könnyű az álmaink szintjére 
emelni világunkat, a realitást, melyet nem a 
szándék, hanem a tettek formálnak! Estére sok 
bőr nem volt az ujjaimon, azon a napon nem 
csak szegezni tanultam meg, hanem megta-
pasztaltam saját korlátaimat is, megtanultam, 
hogy nem elég a jó szándék egy szeg célba jut-
tatásához, nem elég az akarat, hanem több kell, 
tapasztalat, higgadt bölcsesség, ügyesség, ke-
mény, kitartó munka! Mérgemben sírva, sajgó 
ujjakkal tanultam meg tisztelni mások munká-
ját! A nagy igazságot: magunkat szándékaink 
alapján, másokat tetteik alapján ítélünk meg!

Gyermekeinket, fiataljainkat nem kell szid-
juk, elítéljük, hanem tegyük oda nap mint nap 
nagyon egyszerű feladatok elvégzésére! Segít-
sük őket megtapasztalni, hogy rózsaszín álmok 
tojáshéjából milyen nehezen születik meg a 
körülöttünk lévő működő reális világ. Kudar-
caik teszik gyermekeinket a mi kudarcainkkal 
szemben megértővé, együttérzővé! Segítséget 
kérve nőnek fel oda, hogy ne mondjanak íté-
letet, hanem jóságosan a botladozó társaik se-
gítségére siessenek! Csak így fog felragyogni 
világunkban az áldott béke, s gyermekeink 
arcán Teremtő Istenünk szép vonása, ki a meg-
roppant nádat nem töri el, s a pislákoló mécs 
belet nem oltja ki!

Szeretettel, Csaba t.
Forrás: Magnificat.ro

AKIKÉRT  
A HARANG SZÓLT

A közelmúltban igen csak gyakran kellett 
családtag, közeli ismerős temetésére mennem. 
Valaki elvesztése mindannyiunknak veszteség. 
Aki a legközelebb áll az elhunythoz, annak a 
legnagyobb a fájdalma, aki a „sor vége” felé van 
annak kevésbé, de hiánya, szeretett lénye már pó-
tolhatatlan. A veszteségből a jó példát, az elénk 
élt küzdelmet, és sok-sok értéket „menthetünk 
meg”, ha értő, halló szívvel élünk ezután is.

Most számomra két igen fontos, és kedves em-
berről szeretnék néhány mondatban írni, hogy a 
Kedves Olvasók is tovább örökítsék az értékeket. 
Mindketten rendszeres olvasói voltak a SzN-nak.

Az Egyik személy nagybátyám, aki bár életé-
ből „kevés” időt élt Szegváron még is szegvári 
volt, a Másik: mindannyiunk által ismert, szere-
tett Jusztika néni.

Adjunk hálát a Jó Istennek, hogy ismerhettük 
őket, és hogy igaz emberként jó példát adtak ne-
künk küzdelmes életükkel, szeretetükkel.

id. TÓTH LÁSZLÓNÉ szül. BEREZVAI 
JUSZTINA emlékére a családja által összeállított 
búcsúztatóból idézek:

Istenbe vetett hitét, a család iránti feltétlen 
szeretetét, segítőkészségét és derűjét élete végéig 
megőrizte.

2017. május 26-án hajnalban beteljesedett az 
élete. Szentségek által megerősítve szólította ma-
gához a Teremtő.

A család Szent Ágoston szavaival búcsúzott tőle:
„Istennek köszönjük, hogy a mienk volt és az 

is maradt,
Mert aki szeretettel a szívünkben tovább él,
Az nem hal meg, csak távol van.” 
Azt gondolom, sokunknak vannak jó emlékei a 

Jusztika nénivel való beszélgetésekről, kedves sze-
mélyéről, jótanácsairól, elénk megélt igaz hitéről.

Mi is őrizzük meg szívünkben, lelkünkben, 
és kövessük az Ő példáját, hogy békében, szere-
tetben élve itt a földön, majd együtt lehessünk a 
mennyben is.

Tisztelettel: Piti M
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BÁRÁNY ISTVÁN
1913-2017

Fóton született 1913. aug. 20-án, de mindig 
Szegvárinak tartotta magát, mert szülei idevaló-
siak voltak. Édesapja erdész volt a Károlyi csa-
lád fóti később tarpai birtokán. Édesanyját már 3 
évesen elveszítette, s ekkor került Szegvárra fél 
éves hugával együtt, édesanyja unokatestvéré-
hez, akinek már volt „gyakorlata” az árván ma-
radt gyermekek nevelésében. Két évvel később 
édesapja feleségül vette nevelőanyját, aki szerette 
őket és szívesen gondoskodott mind az 5 gyer-
mekről. Ebből a házasságból még két gyermek 
lett a testvérük.

1940. május 10-én kötött házasságot Janorik 
Erzsébettel itt a szegvári templomban. 

Néhány évet felesége rokonainál Urajban lak-
tak, mert ott volt számukra munkalehetőség: bol-
tos, és kocsmáros volt. A háború borzalmai közbe 
szóltak, és a frontra kellett mennie, pedig ekkor 
már két gyermeke volt: István, és Erzsébet akik 
ott születtek. A háború végén Németországban 
angol hadifogoly volt, ahonnan nagyrészt gyalog 
jött haza.

Ekkor már családja Szegváron lakott, így itt 
dolgozott tovább mint kereskedő. Szegváron szü-
letett: Imre 1949-ben, és Antal 1951-ben.

Felesége nagybátyjának szüksége volt segít-
ségre, munkás kézre Szarvason lévő földjein, 
ezért odaköltöztek egy tanyára. Ott gazdálkodott 
amíg a Tsz-esítés el nem vette tőlük a földeket. 
Itt is két gyermekük született: László (1954), és 
Julianna (1957).

Ez után Budapestre járt dolgozni mint lakatos-, 
villanyszerelő kereste kenyerét, miközben felesé-
ge a 6 gyermekkel és a sok jószággal otthon nap-
mint nap megküzdött a fennmaradásért.

Kemény munka és mindennapi küzdelem volt 
életük, de igyekeztek becsületes, jó szakembere-
ket nevelni a hazának.

Élete végéig megmaradt az olvasás-, a versek- 
az opera és a komolyzene iránti szeretete. Leánya 
még ma is féltve őrzi azt a hegedűt amelyet Károlyi 
gróf úrtól kapott, és melyen sokat játszott. Nagyon 
boldog volt, hogy Teréz unokája is ezt a hangszert 
választotta zenei képzéséhez. Megkönnyezte a Bé-
kés-Tardosi Zenetábor zárókoncertjét, ahová elju-
tott unokáját megnézni, meghallgatni.

Sohasem panaszkodott, hogy nehéz munkát 
kellett végeznie, inkább elvállalta a hidak alatti és 
a Bp-i Szabadság szobornál végzendő veszélyes 
munkákat, hogy minél több keresettel térjen haza 
családjához. 

A tanyasi élet nehézségeit sem rótta fel soha, 
inkább példát adott, ha kellett saját hátán vitte ki 
gyermekeit a kövesútig, hogy tiszta cipővel me-
hessenek iskolába ha nagy sár volt az úton.

Mindig szívesen volt gyermekivel, unokáival, 
nagyon szerette a kicsi dédunokáit is, hűségesen 
egymást segítve élték le idős korukat is feleségével.

Igazságkeresés jellemezte, egyenes, szóki-
mondó, becsületes, szerény, egyszerű de érző 
szívű ember volt. Megtanulhattuk tőle a munka 
értékét, a lelkiismeretes, őszinte küzdelmet az 
életben maradáshoz.

Legidősebb fiát: 2013-ban, feleségét: 2014-ben, 
74 évi házasságuk után temette el. Ő maga 104 
évesen 2017. április 28-án távozott közülünk. 
Gyermekei után 12 unokája, 15 dédunokája, 1 
ükunokája és rokonai búcsúztatták.

A Szegvári Naplónak rendszeres olvasója volt, 
minden innen érkező hírt, eseményt örömmel fo-
gadott, kommentált, tette hozzá saját élményeit. 
Régi ismerőseiről, az épületekről mindig napra-
kész információt kért, ha találkozott szegvárival.

Az Úr Isten adjon neki örök nyugodalmat és 
fogadja be szeretet-országába.

(PM)

Kisboldogasszony 
egyházközség:  

hírek – események
Június 11. Szentháromság vasárnapja. Ezen a 

napon lesz az elsőáldozás, 15 gyermek találkozik 
először a Szentségi Jézussal. A szentmise 9 óra-
kor kezdődik.

Vinculum Caritatis Közösség szervezésében 
lelkigyakorlat: június 12-13-14-én lesz a katolikus 
körben. Az elmélkedéseket Baranyi Zsuzsannától 
a Közösség általános felelősétől hallhatjuk.

Június 18. Úrnapja, szorgos kezek elkészítik a 
templom körül a sátrakat az Úr Jézus fogadására. 
Virágszirmot egész héten lehet gyűjteni, és vasár-
nap reggel elhozni a templomba.  A szentmise 9 
órakor kezdődik.

Június 23. Jézus Szentséges Szívének ünnepe, 
az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.

Június a papszentelések ideje. Községünkből 
származó fiatal testvérünk Bacsa Dávid is a szente-
lendők között van, áldozópappá szentelésére 16-án 
kerül sor, kísérjük imáinkkal. Szegváron július 2-án 
Sarlósboldogasszony ünnepén mond újmisét. Kér-
jük községünk lakosságát, minél többen vegyünk 
részt ezen a jeles alkalmon. Rozgonyi Mária

Egy fotó a szegvári 
cserkészmozgalom 

életéből...
(Közreadja: dr Mészáros Imre)

A cserkészmozgalom kezdete 1907-re dátumoz-
ható. Ekkor szervezte meg lord Baden-Powell brit 
tábornok az első cserkésztábort Angliában. A cser-
készet alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat 
testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes 
kifejlesztésében. Nevelési módszereire a természet 
közeliség jellemző: táborozás, erdei és vízi élet, tú-
rák, egyéb sportprogramok alkalmazása. Egyenru-
hájuk kheki színű, zöld nyakkendővel és a fotón is 
látható cserkészkalap. Jelenleg 38 millió cserkészt 
számlál ez a világmozgalom.

A gróf Károlyi Sándor cserkészcsapat  
Szegváron 1928-ban

Álló sor balról jobbra: Berkecz József, Béres 
József, Tóth Ernő, Laczkó Ferenc, Béres László, 
Katona László. Ülő sor balról jobbra: Varga 
József, Nedelkovics Miklós, Gajda István, 
Putnoki Mihály. A tábla mellett ülnek jobbról 
balra: Gyenes Gyula, Király Imre.
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emberek elmehetnek, és szakmai felvilágosítást 
kaphatnak, ha valamilyen problémájuk, kérdésük 
van. Véleménye szerint a Polgármester Úr és a 
Képviselő-testület is kezeskedik arról, ha bármi 
történik a faluban, azt többször átbeszélik, meg-
tárgyalják. Azt javasolta, mielőtt bárki is írna 
bármiről egy közösségi oldalon, előtte győződ-
jön meg a tényekről. Utána tegyen kijelentéseket, 
írjon kommenteket. Természetesen bármiről le-
het írni, de külön megszólítani valakit, arra ez a 
fórum nem alkalmas. Személy szerint Őt is meg-
szólították a Kastély előtti fák kivágásával kap-
csolatban. Szerinte a fák kivágása megalapozott 
volt, közel voltak ültetve a járdához és a gyöke-
rük felnyomta a járdát. Javasolta a kommentelők 
menjenek el a képviselők fogadóóráira, esetleg a 
testületi ülésekre és tájékozódjanak, mert a sár-
dobálásnak sosincs vége. A levelezgetésnek soha 
nincs vége, valaki mindig bekapcsolódik, tesz 
hozzá. Az, aki feltette a facebook-ra az észrevé-
telét, már le is vette. Szerinte a lakosság nagyon 
kíváncsi, hogy mi történik az Önkormányzat te-
rületén, ezért kell tájékoztatni Őket közmeghall-
gatáson, vagy írásos anyaggal.

Gémes László polgármester kijelentette, hogy 
személy szerint a facebook-kal semmi problémá-
ja. Ő a fakivágás témáját nem akarta felhozni.

Elmondta, hogy nagyon elégedett a Falufejlesz-
tő Kft. munkájával. Az ügyvezetővel napi szinten 
konzultálnak, többnyire az elvégzendő munka 
helyszínén és a lehetőségekhez képest végzik el 
a feladatokat. Megjegyezte, hogy az Önkormány-
zatnak az volt a célja, amikor a Kft. létrejött, hogy 
helyben tudjanak minél több embert foglalkoztat-
ni, ne külső vállalkozásokat kelljen megbízni, akik 
elviszik a pénzt. Néhány polgármester társa aggó-
dik, hogy a nyertes pályázatok kivitelezésével kit 
bízzanak meg, ebből a szempontból mi nyugod-
tak lehetünk, hiszen nekünk 2007 óta megvan a 
vállalkozónk. Azóta számíthatunk a munkájukra. 
Néha előfordul, hogy külsős munkát vállalnak és 
az érte járó munkadíjat nem kapják meg. Az idei 
évtől kezdve csak olyan munkákat vállalnak, ahol 
biztosított, hogy megkapják az elvégzett munka 
ellenértékét. A faluban nagyon sok munkát elvé-
geznek például, járdafelújítás, árokkarbantartás, 
orvosi rendelő festése. A jövőben sok feladat vár 
rájuk, parkolót szeretnénk építeni, járdákat felújí-
tani. Megjegyezte Mindszent és Szegvár között 
már elkezdték az út felújítását, ennek folytatása-
ként megvalósul a körforgalom kialakítása, a falun 
átvezető út felújítása. Ez a felújítás a Közút hatás-
körébe tartozik. Visszatérve a Kft. beszámolójá-
hoz kifejtette, mindenki munkájában lehet hibát 
találni, de úgy gondolja, nem lehet panaszra okuk. 
Megköszönte Bárány Józsefné egész éves munká-
ját és reméli, hogy a jövőben is számíthatnak rá. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Mivel nem volt, megkérte a képviselőket, ha elfo-
gadják a beszámolót kézfeltartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Falufejlesztő, Üzemel-
tető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelőssé-
gű Társaság 2016. évi magyar számviteli törvény 
szerint összeállított „Normál Egyszerűsített Éves 
Beszámoló”-ját az eszközök és források 22.433 
eFt-os egyező mérleg főösszeggel és –7.177 eFt-

os adózott eredménnyel, a „Közhasznúsági jelen-
téssel”, a „Kiegészítő melléklettel”, a „Felügye-
lő Bizottság Beszámolója”-val és a „Független 
Könyvvizsgálói  Jelentés”-sel elfogadta.

A képviselő-testület elfogadta a Kft. 2016. évi 
munkájáról szóló szöveges beszámolót, továbbá 
a 2017. évi feladatokról, pénzügyi tervekről szóló 
írásos előterjesztést. 

3. napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester egy szóbeli 

előterjesztéssel kezdte a következő napirendet. 
Korábban is volt már ez a téma napirenden, 
konkrétan az utcanév táblák és házszámok 
kihelyezése. Az Önkormányzat feladata az ut-
canév táblák kihelyezése, a lakosoké a házszá-
moké. Néhány évvel ezelőtt kistérségi pályázat 
keretében utcatáblák kihelyezésére került sor, 
ezek a főutcán kihelyezett oszlopokra szerelt 
utcanévvel ellátott utca felé mutató nyilak. 
Kéri a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot, hogy 
készítsenek egy felmérést arról hol van, vagy 
hol nincs utcanévtábla és az alapján majd az 
Önkormányzat pótolja a hiányosságot. A lako-
sokat pedig minden fórumon fel kell szólítani, 
hogy helyezzék ki a hiányzó házszámokat be-
azonosíthatóság miatt.

Az írásbeli egyéb előterjesztésekkel folytat-
ta. Az első a Szegvári Körös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása. (5. sz. melléklet) Megkérdezte, hogy 
ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hoz-
zászólás? Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta 
az előterjesztést, kérte aki elfogadja kézfeltartás-
sal jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
mellékelt módosítását jóváhagyja

Gémes László polgármester ismertette a kö-
vetkező előterjesztést az egészségügyi alapel-
látási körzetek megállapításáról szóló 2/2017. 
(II.09.) ÖR módosítása. (6. sz. melléklet) Meg-
kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény? Mivel nem volt szava-
zásra kérte fel a képviselőket. Aki egyet ért az 
önkormányzati rendelet módosításával kézfeltar-
tással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 5/2017. (IV.28.) önkormányzati 
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 2/2017. (II.09.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról

Gémes László polgármester rátért a következő 
előterjesztésre (7.sz. melléklet), amely közszol-
gáltatási szerződés a szippantott szennyvízzel 
kapcsolatban. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete Szegvár nagyközség közigazgatási 
területén keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállí-
tására és ártalommentes elhelyezésére az elő-
terjesztés mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződést köt a Gyenes Bor- és Gyümölcsfőző 
Kft-vel (székhely: 6635 Szegvár, Arany J. u. 3.)

Gémes László polgármester megkérdezte, 
hogy szóbeli előterjesztése van-e valakinek?

Puskásné Halál Ágnes képviselő lakossági 
bejelentést tolmácsolt. A Táncsics utca, illetve 
a Bem utca végén az árok helyreállítását kérik. 
Továbbá a Rákóczi utca végén, valószínűleg víz-
csőtörés miatt felbontásra került az út, ennek a 
helyreállítását kérték.

Gémes László polgármester megígérte, hogy 
megnézik a helyszíneket. 

Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmond-
ta, hogy többen megkeresték a Kastély előtti fák 
kivágása ügyében, miszerint egy közösségi olda-
lon egy másik képviselőtársával együtt megszó-
lították, mit tudnak ezzel kapcsolatban? Úgy em-
lékszik, hogy a Képviselő-testület nem döntött a 
fakivágások ügyében. Úgy gondolta, hogy ha a 
lakosságot ennyire érintő kérdés bonyolódott a 
facebookon, a polgármester úrnak tájékoztatni 
kellett volna az embereket arról, hogy miért volt 
szükség a fák kivágására. Megkérdezte volt-e a 
fák kivágására engedély?

Gémes László polgármester előadta a fák ki-
vágása azért történt, mert a Kastély előtti járda fel 
lesz újítva. A fák benne voltak a járda nyomvona-
lában, közel voltak a járdához, a gyökerük fel-
nyomta a járdát, helyreállítani azoknak a fáknak 
a tövében nem lehet. A járda mellett közvetlenül 
vezet egy optikai kábel, telefonkábel, vízvezeték. 
Ekkora fáknak a gyökerei már kárt okozhatnak a 
közművek vezetékeiben is. Valamint a lakosoktól 
is rengeteg bejelentést, kritikát kapott az Önkor-
mányzat ennek a járdaszakasznak az állapotával 
kapcsolatban.

Határné Bottyán Erika képviselő örömmel 
tapasztalta, hogy végre történt valami a rendelő 
karbantartásával kapcsolatban. Konkrétan kifes-
tették a rendelőket és a várót.  Szerinte ez azért 
történt, mert a fogorvosnő bejelentette, hogy 
elhagyja a falut a rendelő állapota miatt. Mivel 
borzasztó állapotok vannak, egerek szaladgálnak 
a fogorvosi rendelőben.

Gémes László polgármester megjegyezte, hogy 
erről Ő nem tud, a fogorvos nem kereste meg.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
hogy a négy évvel ezelőtti véradáskor is ugyan 
ez volt a helyzet, egerek szaladgáltak a betegvá-
róban. 28 éve dolgozik Szegváron védőnőként és 
ez idő alatt mindegyik Képviselő-testület csak 
ígérgette az Egészségház felújítását. Még mindig 
nem jutottunk oda, ilyen energetikai pályázat, 
olyan energetikai pályázat, de semmi nem törté-
nik. Egyedül az Országh doktornő rendelője néz 
úgy ki, ahogyan egy rendelőnek ki kell néznie, 
Ő áldozott arra, hogy az ablakokat kicseréljék, 
bútorokat vásárolt. Véleménye szerint az Ön-
kormányzat feladata az épület karbantartása. 
Az ablakok gyalázatos állapotban vannak, bárki 
megnézheti, ha bemegy a tuják mögé. Az abla-
kok szét vannak rohadva, festék egyáltalán nincs 
rajtuk. Szerinte ez a falu szégyene. Lakosok is 
megkeresték ezzel a problémával kapcsolatban. 
Kérdése, hogy a közeljövőben várható-e az épü-
let felújítása?

Gémes László polgármester javasolta, ha 
tényleg egerek szaladgálnak az Egészségházban 
a Képviselő-testület menjen oda és fogja össze 
őket. Úgy gondolja a képviselő asszony kritikája 
túlzó.

Határné Bottyán Erika képviselő nem tartot-
ta túlzónak, mert ő maga is látta. 

Gémes László polgármester megítélése szerint 
igen túlzó volt, amit képviselő asszony mondott. 

A 7. oldal folytatása
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Határné Bottyán Erika képviselő tudomása 
szerint az önkormányzat kötelessége az épület 
karbantartása. Ismételten elmondta, hogy milyen 
rossz állapotban vannak a tujáknál az ablakok. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
előző testületi ülésen volt szó az Egészségház 
felújításáról. Megjegyezte, hogy a képviselő asz-
szony ugyanolyan tagja a testületnek mit az ösz-
szes többi. Azon kívül, hogy elmondta a kritikát, 
mit tett annak érdekében, hogy az orvosi rendelő 
megújuljon?

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
hogy Ők akartak tenni ennek érdekében, de a 
Polgármester Úr azt mondta, hogy lesz egy ener-
getikai pályázat és várjanak.

Gémes László polgármester megjegyezte, 
hogy ez mondta, tavaly. Tavaly májusban viszont 
azt is elmondta, hogy ezen az energetikai pályá-
zaton Szegvár nem indulhat, mert a harminckét 
kedvezményezett településben nincs benne. Sze-
rinte nagyon szép, hogy kritikák hangzanak el, 
de a képviselőknek nem csak az a feladatuk, hogy 
kritizáljanak. Tevékenyen részt kellene venniük a 
problémák megoldásában például téli hó eltaka-
rítás, virágültetés, a Kurca-part takarítás. Túlzó, 
hogy 28 éve nem történt semmiféle felújítás az 
Egészségháznál. A bejárati ajtó ki lett cserélve, 
parkoló lett építve, járdát újítottak fel, az orvosi 
lakás is fel lett újítva, kazáncserére is sorkerült. 

Határné Bottyán Erika képviselő a fűtéssel 
kapcsolatban megjegyezte, hogy a télen többször 
előfordult, hogy a tanácsadóban 13-15 fok volt.

Gémes László polgármester elmondta, az or-
vosi rendelőben ugyanakkor arra panaszkodtak, 
hogy meleg volt.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, van-e arra lehetőség, hogy megvizsgál-
ják, mennyibe kerül az ablakcsere?  

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
ezt már egy előző ülésen megbeszélték.

Tóth Péter képviselő tudomása szerint a Rá-
kóczi u. 63. számú ingatlan az Önkormányzat 
tulajdona. Megkérdezte mi az Önkormányzat 
szándéka az épülettel? A kert elhanyagolt, az 
elmúlt évben a Falufejlesztő Kft. levágta a gazt, 
de most megint áldatlan állapotok vannak. Le-
hetséges lenne-e, hogy az idén is rendbe teszi a 
kertet a Kft? Elképzelhető, hogy eladásra kerül 
az épület?

Gémes László polgármester tájékoztatta a 
képviselőt, ha van rá vevő az Önkormányzat haj-
landó eladni, nincs terve ezzel az épülettel.

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdez-
te, hogy a tavaly évelején leégett ház helyreállí-
tása hogy áll? Mikor várható, hogy a lakók visz-
szaköltöznek?

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztály-
vezető elmondta, hogy a család még kérte a bér-
lakás bérleti szerződésének meghosszabbítását, 
mivel a villanyvezeték felújítása még nem történt 
meg.

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
tájékoztatta a képviselőket, hogy a család részé-
re az Önkormányzat nyitott egy külön számlát, 
amelyre a támogatások, adományok érkeztek. A 
számlára érkezett pénzt megkapták és számlával 
igazolták, hogy a felújításra használták fel. 

Gémes László polgármester megköszönte a 
hozzászólásokat, az aktív részvételt. Az ülést 
bezárta.

A kérdés azért merült fel, mert riasztó adatokat 
hallottam (a legutóbbi szegvári képviselő-testüle-
ti ülésen, majd a közszájon).

Az iskolánkba a 2017/18-as iskolai évre az első 
osztályba 16 tanulót, + 6 gyermeket a szülők a 
szentesi általános iskolák valamelyikébe írattak 
be.

Mielőtt a részletekbe belefognék úgy gondol-
tam, hogy közmegelégedésre írhatom a szegvári 
általános iskola nagy múlttal rendelkezik. Na-
gyon sok jó pedagógus tanított, tanít, akik példa-
képeink a mai napig is. Az iskola hírnevét nagyon 
sok diák kitűnő eredménye gazdagította, Sok 
orvos, tanár, mérnök, élsportoló, szakmunkás itt 
kapta meg az életre szóló alapokat. De ennek elle-
nére mégis baj van.

Kérdéseim:
1. Mikor kezdődött ez az „elvándorlás”?
2. Mi az oka?
3. Hogyan lehet ezt az évek óta tartó, elvándor-

lást mérsékelni?
Szerintem ez akkor kezdődött – ha jól emlék-

szem – amikor az Oktatási Törvény lehetővé tette 
a szabad iskolaválasztást. Több szülő erre a pilla-
natra várt. Ezzel megnyílt az iskolák között egy 
verseny helyzet. Minden iskola csábította a tanu-
lókat, hisz a finanszírozás egyik feltétele a tanu-
lók létszámától függ. Csúnyán mondva fejpénz-
nek is hívják. Ami a mai napig is tart. Egyébként 
ez így rendben is van. A jobb, erősebb iskolák 
tarolnak, a gyengék meg lemaradnak. Persze van 
ennek előnye is, meg hátránya is. 

Előnye, hogy a tanulók magasabb tanulmányi 
szintet érhetnek el, ezáltal a jobb alapokkal köny-
nyebben el tudnak helyezkedni „menőbb” közép-
iskolákban, gimnáziumokban. Ma már annyiban 
változott a helyzet, hogy a demográfiai csökkenés 
elérte a középiskolákat is. Gyakorlatilag épp a fej-
pénz szem előtt tartása miatt mindenkit felvesz-
nek mindenhová. Talán egy-két „szuper” gimná-
zium kivétel lehet.

Az ingázó tanulók hátránya, de főleg az alsó 
tagozatosoknak, a sok utazással töltött idő. Idegen 
városi környezetbe a beilleszkedés megviseli a ki-
csiket. Sok iskola, ahogy mondják olyan, mint egy 
versenyistálló (elnézést a hasonlatért, de közszájon 
így forog). Természetesen ezt nem minden gyerek 
bírja, de a szülő ragaszkodik, ez által nagyon meg-
terheli a gyermekét. Sok esetben a szülő már csak 
presztízsből sem vesz tudomást a helyzetről, és in-
kább erőlteti a tanulást. A gyerekeknek sokkal ke-
vesebb idejük marad az egyéb elfoglaltságra, mint 
pl. szakkörök, sport, stb. Ami egyébként ugyanúgy 
segíti, kiegészíti a fejlődésüket. 

Mi az oka, hogy a szegvári iskolától elpártol-
nak? Pontosan, 100%-ban én sem tudom, de sze-
rintem más sem, pedig ez sokat segítene a tanulók 
helyben tartásában. Saját közéleti tapasztalatom 
és a közbeszéd, vagy ezirányú érdeklődésem 
alapján tudok egy-két okot. Tagadhatatlan, hogy 
divat egy kicsit, főleg a jobb módú szülőknél, 
akik megtehetik, hogy naponta behordják Szen-
tesre gyermekeiket. A szülők bíznak a tanulás 
jobb személyi (ez kulcskérdés), tárgyi feltétele-
iben. Sokat ártott annak idején az iskolánknak, 
hogy viszonylag rövid idő alatt több igazgatóvál-
tás volt. Amiért én, ismerve az akkori helyzetet 
képviselőként, kizárólag a tanári kart, annak egy 
kisebb részét okolom. Minden igazgatóváltás az 

iskolán belül konfliktussal járt a tanári karban. 
Klikkesedtek a tanárok, személyeskedések vol-
tak, aminek kifelé nézve rossz hatása volt a szeg-
vári szülőkre. Voltak kisebb-nagyobb botrányok! 
Ezeket nem szívesen emlegetem, nem akarok 
sebeket felszakítani, de hozzátartozik a múlthoz, 
így tagadni sem lehet.

Talán a legfontosabb ok, hogy sok szülőnél 
nem volt bizalom az egyes tanárok iránt. Szeret-
ném kihangsúlyozni, hogy csak egyes tanárok 
iránt. A tanári kar többsége tudom, hogy mindent 
megtesz, tudása legjavát adja át a tanulóknak. 
Nem is velük van a baj. (Csak az vegye fel az in-
get, akire ráillik, aki miatt elhordják a gyereke-
ket.) A bizalom hiányáról az illetékesek vagy nem 
vettek tudomást, vagy nem mertek szembenézni 
a tényekkel, mert akkor talán népszerűtlen intéz-
kedéseket kellett volna tenni. homokba dugták a 
fejüket. Ami késik, az nem múlik. Talán ki lehet 
húzni a fejeket a homokból, de hogyan? Milyen 
áron? Van-e értelme? Nem késtünk már el? Be 
lehet-e pótolni valamit? Mikor kezdjünk ébredez-
ni, vagy ej rá érünk arra még, ahogy Pató Pál úr 
mondta. Szerintem minél hamarabb és minden 
áron. Ennyire egyszerű a válaszom. Mindig a 
szegvári gyerekek fejlődése és a szegvári iskola 
jó híre legyen a szemünk, tudatunk előtt, ezáltal 
Szegvár, mint település is gazdagodjon. 

Harmadik kérdés: Mit kellene tennünk?
Ez a legnehezebb, hisz sok jóakaró ember fejé-

ben nyilván sok javaslat van. A véleményüket ösz-
sze kellene gyűjteni. Több érdekelt bevonásával. 
Gondolok az iskolára, a szülői munkaközösségre, 
az iskola fenntartóra (Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ – KLIK - Hódmezővásárhelyi 
Tankerülete) és a szegvári önkormányzatra. De 
mindennek csak akkor van értelme, ha nincsenek 
tabu témák, különben elkezdeni sem érdemes. 
Minden érdekeltnek akarni kell a megújulást és 
azért való teendőket, ha jó, vagy ha kellemetlen 
is. Gondolok itt személyi kérdésekre. Tudom nem 
egyszerű dolog. Javasolnám az előbb említettek 
általi tényfeltárást. Felkérhetnénk e munkára 
Szegvár új jegyzőjét, Dr. Szecskó Tamás jegyző 
urat, aki Szegváron dolgozik. Mint új munkaerő 
nincsen befolyásolva, tehát függetlennek tekint-
hető. Tudom, hogy a jegyző úrnak is van e nélkül 
is épp elég teendője, de hátha beleférne a munká-
jába. Azt is el tudom képzelni, hogy a szegvári 
képviselő-testület megbízza ezzel a feladattal. 
Tudom, hogy az iskola nem a mi kompetenci-
ánk már, hanem a hódmezővásárhelyi központú 
KLIK-re tartozik. De a szegvári érintettek ösz-
szefogásával tehetünk javaslatot a megújulás ér-
dekében. Pontosabban a szegvári gyerekek, tanu-
lók érdekében. Szerintem a nyári szünet pont jó 
idő a felmérésre és a felkészülésre. Az biztos, ha 
nem történik lényeges változás, megújulás (bármi 
áron), a szegvári iskola sorsa meg van pecsételve, 
és ebből a 16 beiratkozott gyerekből mire nyol-
cadikosok lesznek talán csak a fele marad, és a 
legvégére csak a tanári kar marad, mindenki mást 
okolva a kialakult helyzetért.

Utóirat
Tisztelt Olvasó! Szándékosan provokálok ezen 

írásommal, hogy végre mozduljon ki a holtpont-
ról a kialakult helyzet. A tét nem kicsi. A szegvári 
gyerekek jövője.

Bucsányi László

Szegváron meddig lesz általános iskolánk?
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap. Tájékoztatom Önöket 

a májusi és június eleji eseményekről.
Jószai Eszter 5. helyezést ért el a Megyei 

Shakespeare Műfordító Verseny döntőjében az 
első tíz helyezett között egyedüli nem szegedi-
ként. Felkészítője: Polyák Zsuzsanna

Gratulálunk!

Science Spring, Tavaszi Tudományos Vetél-
kedő címmel szervezett az angol munkaközös-
ség egy vidám délutánt, természetesen angol 
nyelven, a közel 45-50 érdeklődő diáknak. A 
csapatok a 4. osztályosoktól a 8. osztályosokig 
tevődtek össze, vegyes csoportokban. Kiváló 
alkalom volt ez arra, hogy egymástól tanulja-
nak, és hogy együtt dolgozzanak és gondolkod-
janak. Érdekes feladatok várták őket: a termé-
szet, a kísérlet, a keresztrejtvény, ételkóstolás, 
íz megállapítása terén. Egy percig sem unat-
koztak, még akkor sem, amikor a feladatokat 
javították, hiszen addig filmet nézhettek, per-
sze ezt is angolul. Mindenki kapott jutalmat, de 
a legjobb 3 csapat még oklevelet is a tárgyi és 
az édesség jutalmak mellé. Annyi biztos, hogy 
ezt a hagyományt jövőre is folytatni kell.

Köszönet érte!

2. osztályos területi környezetismereti ver-
senyen Vígh-Molnár Rudolf 2.b. oszt. tanuló 
2. helyen, területi matematika versenyen 5. he-
lyen, megyei matematika versenyen 7. helyen 
végzett. Felkészítője: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta.

Gratulálunk!

Az 1. osztályosok bemutathatták tudomá-
nyukat az Olvasás születésnapja alkalmából. 
A nyílt órára eljöttek az óvónők, az intézmény-
vezető asszony, a helyettes és az alsós munka-
közösség vezető. Rajtuk kívül még 45 szülő 
volt jelen. Mindenki megelégedéssel távozott. 
A gyermekek nagyon ügyesek voltak. Az óra 
végén Bernáth Ildikó intézményvezető egy 
szép tortával köszönte meg az egész évi mun-
kánkat. Köszönet érte!

A Művelődési Házban sor került a művészeti 
záróvizsgára is. A gyermekek néptánc és hang-
szeres tudományukat mutatták be a szülőknek. 
Köszönjük a felkészítők munkáját!

Az országos kompetenciamérés is megtör-
tént iskolánkban május 24-én.

Május 22-26-ig a 7. osztályosok Erdélyben 
voltak a Határtalanul pályázat keretében. Fe-
lejthetetlen élménnyel gazdagodtak. A gyer-
mekeket elkísérte Ternainé Kovács Anna és 
Rozgonyi Zoltán.

Június 2-án Gyermeknapot tartottunk a Kas-
télyban és az Új Iskola környékén. Az utób-
binál a tanulóink érmet készíthettek Zsombó 
Zoltán és Mayer Gyula segítségével. A kiala-
kított kovácsműhelyben vasat „üthettek” Tóth 
Ferenccel. Gyermán János a méhekről beszélt 
és mézet kóstoltatott a gyermekekkel. Origamit 
hajtogathattak Kosztolányi Sándornéval és Ke-
rekesné Bovatsek Ágnessel. Gyertyát önthet-
tek Bánfiné Sajtos Lolitával és Kulbert-Takács 
Hajnalkával. Népi játékokat is játszhattak. A 

Katolikus köri  
nyári tábor 2017

Elöljáróban hirdetjük, hogy a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Cso-
portjának közreműködésével szervezett 
ingyenes nyári kézműves tábor 2017. jú-
lius 26-27-28. (szerda-csütörtök-péntek) 
között kerül megrendezésre. Melyre a 
korábbi évekhez hasonlóan szeretettel 
várjuk az egészen kicsiket, óvodásokat 
és kisiskolásokat egyaránt. Részletes 
tájékoztatást a táborral és a jelentkezé-
si feltételekkel kapcsolatban a Szegvári 
Napló következő számában olvashatnak.

A Szervezők

Kastélyban a nemezelést próbálhatták ki Husz-
ka Anitával és agyagoztak. Lisztgyurmáztak 
Bába Mónikával, Szabóné Ágoston Móni-
kával, Farkasné Koszó Mónikával és Blaskó 
Bernadettel. Kipróbálhatták az íjászatot, kar-
dozást Németh Tamással. Lovagolhattak Bá-
rány Brigittával. Megnézhették a Babamúzeu-
mot, a 7-8. osztályosok kenuzhattak a Kurcán. 
Rendőrségi felszereléseket mutatott be Kapás 
Tamás. Mindkét helyszínen Farkas Zoltán és 
segítői kutyás bemutatót tartottak. Mindenki 
nagyon jól érezte magát ezen a napon. Köszön-
jük Gyömbér Ferencnek és Pölös Attilának a 
kenuk szállítását, a művelődési ház dolgozói-
nak és a Forray Máté Általános Iskola és AMI 
dolgozóinak egész napos munkáját.

Hamarosan vége a tanévnek. Június 17-én 9 
órakor lesz a ballagás és 22-én 17 órakor a tan-
évzáró ünnepség a Központi Iskolában. Min-
den nyolcadikos tanulót az első helyen megje-
lölt iskolába vettek fel. A 35 tanulóból 3 tanuló 
szakképző iskolába, 23 tanuló szakgimnázi-
umba és 9 tanuló gimnáziumba jelentkezett. 

Minden gyermeknek kívánok szép bizonyít-
ványt és balesetmentes nyarat.

A Diákvilág rovattal legközelebb október 
hónapban találkozhatnak a Szegvári Napló ha-
sábjain.

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné
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Mozdulj rá! családi nap
Május utolsó vasárnapján a délutáni órák-

ban a gyermekes családok birtokba vették a 
Kastély udvarát. VITALITÁS „Családok a 
családokért” vidéken nevű programsorozat 
részeként szórakoztató programokat kínáltak 
a szervezők.

A bejáratnál az információs és regisztrációs 
asztalnál Kovács Gabriella és Széll Csilla vár-
ták a résztvevőket, akik részletes tájékoztatást 
adtak az elérhető programokról. 

Az udvaron számos sport és ügyességi fel-
adat várta a családokat. Ráczné Purgel Icuka 
izgalmas sorversenyekkel várta segítőivel 
(Gajda Loretta, Vukovich Katica, Halál Eve-
lin, Puskás Kata), hogy a kihívásra vágyó 
gyermekek kipróbálhassák tehetségüket. Ta-
licskák, seprűk, vödrök segítették a játékoso-
kat.

A „Belevaló klub” jóvoltából (Vígh Má-
ria, Rehák Dorka, Szűcsné Ábrahám Mária, 
Purgel Nóra, Kosztolányi Sándorné) kézmű-
ves asztaloknál próbálhattak ki számos alkotó 
tevékenységet. Gyöngyfűzés, nemezelés, arc-
festés várta az ügyes kezű gyermekeket, illet-
ve felnőtteket. 

Nagy érdeklődés mellett zajlott az óriás-
buborék fújás, készítés. Sokan megpróbálták 
ellesni a technikát, hogy minél nagyobb bubo-
rék kerekedjen ki az előkészített oldatból.

A nap másik nagy blokkját képezte a 
sportjellegű feladatok teljesítése. A bátrab-
bak kipróbálhatták a rekesztorony építést, a 
„lombsétát” vagy „létra a semmibe” program-
elemeket. Az íjászat is nagyon népszerű volt. 
A résztvevőket az Életjel Kulturális és Sport-
egyesület segítette.

Az állatokat kedvelők számára készültek a 
szervezők a Tűzköves Alapítvány által mű-
ködtetett lovas foglalkozások tartásával, így 
ennek keretében lovaglásra is lehetőség volt, 
mely sportnak nagy tradíciója van települé-
sünkön. A program szakmai segítője Bárány 
Brigitta volt. 

Azon résztvevők, akiknek a szárazföldi és 
a magaslati kalandok nem jelentettek elég ki-
hívást, a Kurcán csónakázhattak Rácz Ferenc, 
Szép Endre és Blaskovics Sándor jóvoltából. 
Köszönjük az Ő munkájukat is. A Kurca folyó 
a település egyik legmeghatározóbb termé-
szeti értékét képviseli, így különös hangula-
tot képez, amikor valaki(k) átélhetik ezen él-
ményt, ilyen környezetben.

A mentőmellényeket a Forray Máté Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
kölcsönözte, míg a szállítást a Szegvári Fa-
lufejlesztő Nonprofit Kft. munkatársai segí-
tették.

Mindeközben az idősebb generáció aktív 
tagjai a közösségi kemencében hagyományos 
kelt tésztából készítettek finomabbnál fino-
mabb kalácsokat, melyből mindenki számára 
juttattak kóstolót. A csapat tagjait mindenki 
jól ismeri, név szerint: Arany Lajosné Kati-

ka, Szőke Lászlóné Rózsika, Gajda Lászlóné 
Ancika, Bujdosóné Valika, Katona-Kiss Jó-
zsefné Marika. A szállítást a helyi polgár-
őrök vállalták. Köszönjük nekik is az aktív 
segítést. 

Az egészséges életmód jegyében a témával 
kapcsolatos totót lehetett kitölteni. A kitöltők 
jutalma egészséges falatka volt a helyi Fu-
szulyka Nyugdíjas csoport közreműködésével 
(Vígh Károlyné Magdika, Gémes Lászlóné 
Marika).

Akikben ezek után maradt még kellő ener-
gia, azok az ugrálóvárban élvezhették a moz-
gás örömeit.

A nap legaktívabb programja az esti órák-
ban kezdődött, egy családoknak meghirdetett 
akadályverseny keretében. Minimum 5 fős 
csapatok jelentkezését várták a szervezők. 
Összesen 10 állomáson tehették próbára tudá-
sukat és ügyességüket a csapatok. 

A nevező csapatok: 
1. Csak csajok
2. Szegvári TSE
3. Krumplikornisok
4. Vérfarkasok
5. Doge
6. Ébredés zenekar
7. Madáj tejminátorok

Kiemelkedő volt a sporttal kapcsolatos fel-
adatok száma, úgymint: karate, teke, szabad-
téri fitnesz, mászás, tájékozódási feladatok. 
Az egyes állomásokon rendkívül ötletes és 
kreatív feladatokkal várták a csapatokat. Ke-
resztrejtvény megfejtése is részét képezte a 
versengésnek. 

Az állomások vezetését a következő szerve-
zetek vállalták:

- Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
- Szegvári Polgárőr Egyesület
- Szegvári Horgászegyesület 
- Tűzköves Alapítvány
- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 

Egyesületének szegvári csoportja
- Szegvári Kyokudhin Karate Dojo Sport-

egyesület
- Szegvári Tekézők Sportegyesülete
- Rendőrség Körzeti Megbízottja
- Csa-Var Go Szabadidő Egyesület

A visszaérkező csapatokat finom hambur-
gerrel fogadták a szervezők. 

Az akadályversenyt eredményhirdetés 
zárta. Első helyezést ért el a Szegvári TSE 
csapata, második lett az Ébredés zenekar és 
harmadik helyen végzett a Krumpli kornisok 
csapata.

További segítőink: Csatordai Endre, 
Határné Bottyán Erika, Horváth Ágota, Kis 
Anikó, Csuka-Kis Bernadett, Sántha Lajos. 

Egész nap a zenét szolgáltatta Orosz Tibor. 
A nap eseményeiről a fotókat Szécsényi Zsa-
nett készítette. Jelen volt a Kurca Tv stábja, 

köszönjük nekik is a felvételeket. Fagylaltot 
a Vörös Rózsa cukrászda támogatásával kap-
hattak a gyermekek.

Köszönjük mindenkinek a szervező mun-
káját, illetve mindazoknak, akik aktívan részt 
vettek a nap sikeres lebonyolításában. Külön 
szeretném megköszönni Huszka Anita ki-
emelkedő szervezőmunkáját, segítségét.

Jövőre is várunk mindenkit szeretettel.

A Vitalitás program helyi koordinátora 
Puskásné Halál Ágnes

Hol a helye  
a szelektív 

hulladékgyűjtő 
tárolónak?

A legutóbbi, 2017. március 30-án tartott 
szegvári képviselő-testületi ülésen felmerült – 
egyebek között –, hogy a központban az ABC 
előtti terület szemetes, és nehéz a vidékiek 
parkolása. A szemetelés kérdése elsősorban az 
embereken múlik, de engem inkább a parkolás 
kérdése fogott meg, mivel én is gyakran járok 
az ABC-be, és előtte parkolnék, ha tudnék. 
Főleg délután, a nagy bevásárlás idején van 
tele az utca mindkét oldala autókkal.

De hogy jön ide a szelektív tároló, úgy, hogy 
az nem a kijelölt helyen van. A tároló sok he-
lyet foglal el, sok kocsi elől veszi el a parkolási 
lehetőséget. A település központjában, a gyö-
nyörű szökőkút mellett, a megújult park előtt 
nem egy szép látvány. Több szegvári lakos je-
lezte már, hogy a falu egyik legszebb pontján 
történik a szeméttárolás.

Annak idején a Szentes Városellátó Kft pá-
lyázati pénzből, meg saját költségvetéséből 
kiépítette Szegváron az összes hulladékgyűjtő 
szigetet. A cég a mai napig is rendszeresen ki-
üríti a szelektív gyűjtőket.

A településünk központjában a Petőfi utca 
elején, pontosan a sarkán, a villanyoszlop 
mellett építették ki.

Kérdem én a Szentes Városellátó Kft-t, 
hogy miért nem a maga által kiépített (az ak-
kori képviselő-testülettel egyeztetett) helyen 
tárolja az edényeit. Holott a többi szelektív 
hulladéktároló sziget rendeltetésszerűen mű-
ködik.

Valaki válaszoljon, hogy kinek a feladata 
betartatni a megfelelő tárolási helyet? Jár-e 
valamilyen szankció a hanyagság, be nem 
tartás miatt? Vagy csak annyi lenne az egész, 
hogy az illetékesek áttolják a megfelelő helyre 
a tároló edényeket?

Bucsányi László
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Szegvár, Valencia – A Szegvárról indult 
kutató, Lehoczky Annamária arra keres vála-
szokat, mit kezdjünk a klímaváltozás negatív 
hatásaival, például Magyarországon az egyre 
gyakoribb hőhullámokkal.

– Középiskolás koromban került a kezembe 
Al Gore Kellemetlen igazság című könyve. 
Akkor ért meg bennem, hogy mivel is akarok 
foglalkozni – emlékezett Lehoczky Annamária 
arra, hogyan lesz egy Szegváron felnőtt lány-
ból végül ma a spanyolországi Valenciában élő 
klímakutató.

– Sok minden érdekelt. A szüleim mindig 
arra biztattak, tanuljam azt, amit szeretek, és 
akkor úgyis jól alakulnak a dolgok. Nagyon 
szerettem a földrajzot, a vásárhelyi Bethlen-
gimnáziumba biológia–kémia szakra jelent-
keztem, majd a harmadik évtől magyar–tör-
ténelem tagozaton folytattam. A budapesti 
ELTE-n földtudományi szakra vettek fel, majd 
mesterszakon klímakutató lettem.

Mivel foglalkozik egy klímakutató? Nem 
is a földtől elrugaszkodott tudomány ez, mint 
ahogy mi, laikusok gondolnánk. Globális 
problémákra kell megoldást találni, és ez en-
nek a generációnak a feladata – magyarázta 
a 28 éves kutató. A klímaváltozáshoz kétféle-
képpen lehet hozzáállni: csökkenteni a kiváltó 
okot, például a közlekedéssel járó szennyezést, 
vagy alkalmazkodni a már megváltoztathatat-
lan körülményekhez, Magyarországon példá-
ul az egyre gyarapodó hőhullámokhoz, ami a 
városokban még inkább sújtja az embereket.

– Erre a megoldás, hogy minél több zöldfe-
lületet kell kialakítani, ez mérsékli a negatív 
hatást. Szerencsére hazánkban is látok erre na-
gyon szép példákat – foglalta össze. A doktori 
kutatását klímaszolgáltatás témakörben végzi. 
A környezeti kutatások eredménye például 
olyan esetben lehet hasznos tudás mindenki 
számára, amikor városainkat környezetileg 
fenntarthatóvá tervezzük, alakítjuk, hogy az 
ott élő emberek minél jobban érezzék magukat 
a bőrükben. Annamária klímakövetként is dol-
gozik, előadásokat tart gyerekeknek, cikkeket 
ír a témában. Szegvárra ritkán jut haza, pedig 
mostanában vágyik rá, nagyon szereti az ott-
honi tavaszt.

– A szüleimnek igazuk volt. Ha majd nekem 
lesz, én is hozzájuk hasonlóan ösztönzöm a 
gyermekemet. A lényeg az: amit szeretsz, ab-
ban jó leszel, ha jó vagy, akkor pedig sikerél-
ményed lesz. 

Králik Emese – www.delmagyar.hu

Lehoczky Annamária segít helyrehozni, 
amit mi elrontunk

Annamária a világ számos táján kereste 
már a választ arra, mitől lesz jobb  

a bolygónak

Szegvári táj és 
szegvári kötődésű 

művészek
Munkácsy Mihályt nehéz lenne szegvári 

kötődésűnek minősíteni. Tény azonban, hogy 
járt Szegváron. A Szentes és Vidéke 1891.ok-
tóber 8., az Élet és Tudomány 1974. március 
8., a Szentesi Élet 2012. február 3., a Szentesi 
Élet 2014. november 2l. számaiban jelentős 
mennyiségű és minőségű Munkácsy Mihály-
ra vonatkozó adat került felszínre. Egyér-
telműen valószínűsíthető Munkácsy Mihály 
és Berkecz Emília úrhölgy, Munkácsy és a 
Tégla család, valamint Munkácsy és Berkecz 
Ferenc 1848-as szegvári honvédhadnagy ta-
lálkozása vázlatkészítés és fényképezés cél-
jából. 

Feszty „Masa” Mária, Feszty Árpád és Jó-
kai Róza leánya gyakran megfordult Szegvá-
ron. Szeri Ilona orvosprofesszor, községünk 
díszpolgára szép írásban idézte fel a művész-
nővel kapcsolatos gyermekkori élményeit. 

Meg kell említenem Szalay Ferenc pannó-
ját a szegvári pénzintézet dísztermében, és 
az általam Jakobely Károly alkotásnak ismert 
oltárképet a szegvári katolikus templomban. 
(Szívesen olvasnék a katolikus templom fest-
ményeiről írást Piti Magdolna vagy Rozgonyi 
Mária nővérek tollából). 

Kilenc évig nevelkedett Szegváron Alexin 
Andor festőművész, aki Orosházán lett érett 

művész. („Kertek alatt” című nagyméretű olaj-
festménye a tulajdonomban.) 

Katona Kiss Ferenc szegvári születésű fes-
tőművész több tucat festményét adományozta 
Szegvárnak. Megfogalmazta a szegvári táj va-
rázsának lényegét: „A szegvári táj úgy jelleg-
zetesen alföldi, hogy az Alföld más részein el-
vétve megjelenő eltérés itt halmozottan jelenik 
meg. Vannak emelkedők... vannak összefüggő 
sík területek... vannak homokbuckák... bősé-
ges vízfelülete van... ezek a terület egy részét 
felszabdalják, érdekessé teszik. A bőséges víz-
mennyiség táplálja a növényzetet, ezáltal gaz-
dagodik a terület színvilága.” (Interjúm Kato-
na Kiss Ferenccel a Szegvári Naplóban). 

A szegvári kastély otthont adott művész-
tábornak, amelyet Szűcs Árpád festőművész 
vezetett szeretettel és nagy szakértelemmel. 
Sajnos halálával megszakadt a fonál... Pedig 
vannak szegvári kötődésű, magasan jegyzett 
fiatal művészek. A Kárpát-aljáról származó, 
hosszú évekig szegvári lakos Szilágyi Csaba 
az Iparművészeti Főiskola művésztanára. Jó-
zsa Éva elvégezte a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemet és ma is gyakran látogat Szegvárra. 

Külön kell említenem Sinkó János festőmű-
vész, művésztanárt. Volt már jelentős kiállítása 
épp a volt megyeház épületében, ahol a kiállí-
tás megnyitójának rangját dr. Holman Endre és 
Grecsó Krisztián emelte. A szegváriak gyakor-
ta mondják: „Tiszteljük mi a művész urat, csak 
nem tudjuk mit ábrázolnak a képei.” Ez igaz is, 
hiszen Sinkó János képei többségében absztrakt 
képek. Szerintem nem olyan nagy baj ez, hiszen 
Kandinszkij is absztrakt festő volt. Ma már né-
hány festményét meg lehetne vásárolni a volt 
megyeháza, a börtön és a Dóczy kastély marad-
ványaival együtt... Ez a történelmi romantikával 
telített épület a romantikus Kurca parton ideális 
hely lehetne a művésztelep újraindításához is...

Mészáros Imre

Sínkó János Erdélyben kiadott doktori oklevele
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Hosszú hétvége!
A cím egy szokatlan kihívásra utal, ugyanis 

a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-egye-
sület és a Mindszenti Karate Klub versenyzői 
április 29-én Szigetszentmiklóson, április 30-
án Vácrátóton szerepeltek nemzetközi és or-
szágos versenyen. A két napos megmérettetés 
ötletét a lehetőség ill. azon elképzelés adta, 
hogy későbbi rangos, akár több napos verseny-
re is rápillantást nyújtson. 

A gondolat beváltotta a hozzáfűzött elkép-
zeléseimet. Mindkét verseny a miénktől eltérő 
szabályrendszerben zajlott. Ez tovább nehezí-
tette az amúgy sem egyszerű dolgunkat. 29-én 
Eurázsia Kupa néven szereplő már hagyomá-
nyos verseny résztvevői voltunk. Szabályrend-
szerük engedélyezi a fogásokat, leforgásokat 
és a fogásból indított akciókat. Ezek nálunk 
mind szabálytalanságok. Harcosaim igyekez-
tek saját stílusuk technikáival felülkerekedni 
ellenfeleiken, de amikor ez nem ment és ellen-
felünk kedvező helyzetbe került, akkor jött az, 
amit minden tanítványom kiválóan megoldott. 
Történetesen szabálytalankodtunk, de nem 
durván, csak senki nem akart alul maradni és 
így igazán emlékezetes „túlélési” harcok ala-
kultak ki. Számomra ezek fontos momentumok 
voltak.

Eredményeik erről a versenyről. Gémes 
Gergő, Korom Lili és Suti Georgina második, 
Gojdár Csanád és Győri Dávid harmadik he-
lyezést szerzett. Szabó Hédinek és Kulcsár 
Gergőnek nem sikerült dobogóra állnia. Ver-
senyzőim az eredmények alapján csalódottak, 
elkeseredettek és akadt, aki rendkívül bosszús 
volt. Utóbbi érthető is. De itt jött a lényeg, hogy 
ezután a nap után lelkileg és testileg is fárad-
tan aludni térni úgy, hogy holnap új kihívás 
vár rájuk ez volt az igazi próbatétel. De eljött 
30-a és indulni kellett Vácrátótra egy országos 
kyokushin versenyre. 

A harmadik alkalommal megrendezett vi-
adalra háromszor akkora volt az érdeklődés, 
mint tavaly. Ez kimondottan jót tesz a verseny-
nek és a megítélésének. Kicsit félve neveztem 
a tanítványaimat, mert ennek a versenynek a 
szabályrendszere több mindent megenged az 
eddig megszokottaktól. Bíztam benne, hogy 
lesz bepillantásom mielőtt az én tanítványa-
imra kerül a sor, de nem így lett. Szabó Hédit 
szólították. Hédin láttam, hogy nagyon izgul, 
de ennél nagyobb volt az akarat a győzelemre. 
Ez a stílus közelebb áll hozzánk, mint a tegnapi 
versenyé. Hédinek nem kellett sok idő a vezetés 
megszerzéséhez majd a győztes találathoz. Ez 
a győzelem mindenkire nagy hatást gyakorolt. 
Hédi még két győzelmet aratott és ezzel meg-
nyerte a versenyt. Gémes Gergő három parádés 
küzdelemben bizonyította, hogy ott a helye a 
döntőben sajnos azonban a finálé nem sikerült. 
Gergő mégis emlékezetes marad az emberek 
számára, hiszen a verseny leglátványosabb 
mozdulatával nyert meg egy igen kiélezett küz-
delmet. Kulcsár Gergő is magára talált és az 
elődöntőig menetelt. Ott a későbbi győztessel 
azonban nem bírt. Suti Georgina pályafutása 

Karate diákolimpia 
Szentesen

Elkezdődött a tavaszi versenyidőszak a Szeg-
vári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület éle-
tében. Az erő-felmérésnek szinte az egyik legran-
gosabb versennyel, a diákolimpiával kezdődtek. 

A 2017. március 4-én, Szentesen megrendezett 
versenyre 356 nevezés érkezett küzdelem és for-
magyakorlat kategóriában. A nagy létszám nagy 
létszámú csoportokat eredményezett, amelyből 
komoly csatákon keresztül vezetett az út a bajno-
ki címig. 

A szegvári klubot hét, a mindszenti csoportot 
öt versenyző képviselte. A decemberi utolsó ver-
seny után én egy kicsit magára hagytam a klu-
bokat egyéb fontos elfoglaltságok miatt, de sze-
rencsére minkét településen akadt segítségem, 
aki felvállalta az edzések levezetését. Szegváron 
senpai Gojdár János, Mindszenten Győri Dávid 
vette át a felkészítést, ami rendkívül jól sikerült. 

A csapat két első, három második és hat har-
madik helyezéssel zárt. Az a három tanítványom, 
akik most érem nélkül tértek haza, nagyon komoly 
küzdelmekben vettek részt és csak a hosszabbítá-
sok utáni döntésnél maradtak alul ellenfeleikkel 
szemben. Korom Lili, Suti Georgina és Fodor 
Adrián is mindent megtett, hogy tovább jusson a 
következő körbe, de ez most nem sikerült. 

A nagyon hosszúra elhúzódó verseny legjob-
ban a legkisebbeket viselte meg. Két tanítványom 
Szabó Fanni és Ginda Luca elvileg a megnyitó 
után (12 h) rögtön kezdtek volna, de valamiért 
nem így történt, 16.30-kor szólították Őket. Ad-
digra elfáradtan kicsit beleunva az egészbe áll-
tak a tatamira. Egymás ellen kezdtek, de sokak 
által fiatal koruk ellenére a torna egyik legjobb 
küzdelmét produkálták. Amit erejük és kon-
centráltságuk engedett, mindent beleadtak, így 
a következő ellenfeleknek már könnyebb volt el-
lenünk harcolni. Mind ketten a harmadik helyen 
végeztek. 

Szabó Hédinek és Gémes Gergőnek sem volt 
könnyű dolga. Súlycsoportjuk legkönnyebbje-
iként álltak a küzdőtérre. Hédinek így kettőt, 
Gergőnek hármat kellett nyerni a döntőig. Ott 
Hédi egy közel 8 kg-mal nehezebb lánnyal került 

szembe. Egy évvel ezelőtt ez a mérkőzés gyorsan 
eldőlt volna ellenfelünk javára, de itt jön a lényeg, 
hogy, aki komolyan edz, és nem veszi le a szemét 
a kitűzött célról milyen fejlődésre képes. Ellenfe-
lünk csak a menet végén tudott egy pici előnyre 
szert tenni, amivel végül is megnyerte a döntőt. 
Ezen a versenyen Hédivel kapcsolatosan az is fel-
tűnt, hogy amikor az Ő küzdelmeinek vége lett 
odajött és a legkisebbeknek próbált segíteni. Kö-
szönöm Hédi! Gergőnek a felvezető út volt nehéz. 
Akadt magas és nehéz ellenfél is, de ha valaki 
harcosnak született annak ezek csak feladatok, 
amiket meg kell oldani. És Gergő megoldotta. A 
finálét ipponnal nyerte. 

Gyermán Lili visszatérése is kellemes volt, 
hiszen először formagyakorlatban bizonyítot-
ta, hogy jó és kifinomult mozgással rendelke-
zik, majd később a küzdelem kategóriában is 
látványos mozdulattal búcsúztatta ellenfelét. 
A második körben egy régi vetélytárssal nézett 
farkasszemet. Itt győzött a rutin. Lili mindkét ka-
tegóriában bronzérmet szerzett. Kulcsár Gergő-
nek most körmérkőzéses rendszer jutott. Három 
győzelemmel és egy vereséggel a második lett. 
Gojdár Csanád  régi harcos társától szenvedett el 
minimális különbségű vereséget, amivel sajnos 
nem jutott a döntőbe így bronzérmet akasztottak 
a nyakába. Német Enikő jól felkészülten érkezett 
és ennek megfelelően is hajtotta végre elképzelé-
seit. A küzdelem előtt Ő is indult formagyakorlat 
kategóriában, ami egy kicsit megnyugtatta. Ab-
ban harmadik lett, de a küzdelem ennél sokkal 
jobban sikerült. Egészen a döntőig verekedte ma-
gát. A döntőben összekerült azzal a lánnyal, aki 
a másik kategóriában előtte végzett. Ellenfelünk-
nek itt csak addig volt esélye, míg a bírók el nem 
indították a küzdelmet, mert azután az történt, 
amit tanítványom akart. 

Utolsó harcosom Győri Dávid volt ez általában 
így szokott lenni, hiszen Ő már junior korú ver-
senyző. Tavalyi versenyzésével sok ember szim-
pátiáját kiváltotta. Ennek megfelelően kezdett. 
Nem győzött könnyen, de legalább bemelegedett 
a következőre. A következő sima volt, de nem is 
ettől tartottunk, hanem az ezután következőtől. 
Joggal, hiszen eddigi mérkőzéseit szintén meg-
nyerte csak úgy, mint Dávid. Lehetett érezni, 
hogy itt dől el ki lesz a bajnok. Kemény összecsa-
pást hozott. Teljesen egál volt a küzdelem. Szerin-
tem Dávid már tudta mi lesz a győztes mozdulat, 
de még előtte kipróbál valamit. Sajnos ez lett a 
veszte. Ellenfelünk hamarabb betalált és az idő is 
lejárt. Ezüstérem a jutalom a munkáért és a szor-
galomért. Összefoglalva eredményeinket:

I. hely: Német Enikő, Gémes Gergő
II. hely: Szabó Hédi, Kulcsár Gergő, Győri 

Dávid
III. hely: Német Enikő (kata) Gyermán Lili 

(kata és kumite), Szabó Fanni, Ginda Luca, 
Gojdár Csanád

Gratulálok a csapatnak, a felkészítőknek és se-
gítőknek senpai Gojdár Jánosnak, Győri Dávid-
nak és Gojdár Kamillának. 

Külön köszönet a verseny rendezésében és 
gondtalan lebonyolításában résztvevő családta-
goknak, szülőknek és barátoknak!

Erdei Sándor

egyik legösszeszedettebb küzdelmét nyújtotta. 
Korom Lili első ellenfelétől lélekben második 
ellenfelétől testben is kikapott, mégis képes 
volt ebből a helyzetből felemelkedni és a har-
madik küzdelemben önmagának is bizonyítva 
győzedelmeskedett. Győri Dávid nevét bizto-
san megjegyezték ellenfelei. Nagyon nehéz pil-
lanatokat okozott mind három vetélytársának. 

Eredményeink erről a versenyről: Szabó 
Hédi első, Gémes Gergő és Suti Georgina 
második, Korom Lili, Győri Dávid és Kulcsár 
Gergő harmadik helyezést ért el.

Gratulálok a csapatnak és a felkészítőknek!
Erdei Sándor

(Fotó a 16. oldalon)
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Mozdulj rá! családi nap

Karate diákolimpia Szentesen

Hosszú hétvége!

Országos versenyen 
jártunk

Immár 21. alkalommal rendezték meg Buda-
pesten a Nyúl Kupa országos kyokushin karate 
versenyt. A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesület és a Mindszenti Karate Klub 
összesen hét versenyzővel utazott a fővárosba. 
A versenyre 100 feletti nevezés érkezett, ami jó 
küzdelmeket ígért. 

Eredményeink: Szabó Hédi első, Suti Geor-
gina második helyezést ért el. A szegvári csa-
patot erősítette még Rohály Linda, akinek talán 
ezen a napon a legnehezebb dolga volt. Kör-
mérkőzéses rendszerben egy világbajnokkal, 
egy Világ- és Európa Kupa győztessel valamint 
egy igen harcos ellenféllel kellett összemérnie 
jelenlegi felkészültségét. Rengeteg dicséretet 
és elismerést kapott Linda a mutatott helytál-
lásáért. Egyetlen ellenfele sem tudta padlóra 
kényszeríteni, pedig sokkal rutinosabb és talán 
erősebb vetélytársakról volt szó. 

A mindszenti klub három aranyérmet szer-
zett, Gémes Gergő, Német Enikő és Kulcsár 
Gergő jóvoltából. Kulcsár Gergő ezen a napon 
régi riválisaival szemben megalkuvást nem 
tűrően küzdött és nyert. Kovács Tibor ezüst-
érmes lett egy olyan versenyző mögött, aki a 
tavalyi évben közel 20 versenyt nyert. Ennek 
tudatában Tibi teljesítménye is magáért beszél.

Gratulálok a csapatnak és a felkészítőknek!

Erdei Sándor

TÁBOROK - JÚLIUSBAN
Régésztábor

Időpont: 2017. 07. 03-07-ig
Helyszín: Szegvári Károlyi Kastély, Jelent-

kezés: Vigh Mária – 06-30/435-3086, Részvé-
teli díj: 8.000 Ft

Lovas tábor

Időpont: 2017. 07. 10-14-ig, 
Helyszín: Wangel tanya, Jelentkezés: Vajda 

Gabriella – 06-30/402-9469

Nyári kézműves tábor

Időpont: 2017. 07. 17-21-ig, Helyszín: Mű-
velődési Ház, Jelentkezés: 06-30/417-4425 
(2017. 06. 19. után), Részvételi díj: 8.000 Ft

Katolikus kézműves tábor

Időpont: 2017. 07. 26-28-ig, Helyszín: Ka-
tolikus kör, Jelentkezés: Gajda Zsolt – 06-
30/636-9024

Karitász tábor 

Időpont: 2017. 07. 27-30-ig, Helyszín: Pál-
monostora, Jelentkezés: 


