Ára: 100 Ft
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Megemlékezés
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok évek.”
Juhász Gyula
Örökké tartó fájdalommal
emlékezünk szüleink:

Tégla János

halálának 8. évfordulójára és

Tégla Jánosné
szül: Vigh Veronika

halálának 1. évfordulójára.
Szerető családjaik

Megemlékezés

Családi események
2017. október

(Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)
Házasságkötés: nem volt.
Halálesetek: Juhász Bóka Péter, VI. külterület tanya 21. (83 éves), Sinoros-Szabó Sándorné Kerekes Mária, József A. u. 39. (68 éves),
Purgel Mátyás, Kontra u. 7/A (64 éves).
Születések: Csatordai Lászlónak és Bihari
Hajnalkának ANNA
Személyi jogok védelme miatt adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A születési adatokat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke
születése benne legyen a családi események
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel
a baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Fájó szívvel emlékezünk szeretett lányomra
és édesanyára

Szecskóné
Ágoston Rozália
halálának 13. évfordulóján.

Szerető édesanyád,
három gyermeked: Róbert, Zsolt és Péter és
testvéred Laci és családja

„Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál úgy tépte szét.
Hosszú útra mentél, de búcsút nem intettél,
ha elfáradsz utadon, pihenj egy percre
tekints az itt maradt bánatos szívekre.”

Bacsa József
1928-1984

„Ha egy Édesanya fiát eltemeti,
az örök bánatot okoz neki.
A fájdalmát nem enyhítik a múló évek,
a mosoly mögött is ott vannak
a fájó könnyek.”

LAPZÁRTA

2017. november 30. (csütörtök) 17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a következő hónap első napjaiban a szerkesztők ös�szeállíthassák az újságot és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat továbbra is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Virágerdő sűrűjében,
pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobbant családjáért,
messze vitted, Istenem.
Álmunkban találkozunk,
lelked vár ránk odafent.
Hol uralkodik a hit,
békesség és szeretet.
Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
mi örökké szeretünk
és nem feledünk TÉGED!
Ha egy könnycsepp
gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk
és hiányzol nagyon, de nagyon.”

Megemlékezés

Bacsa György
1961-2008

Fájó szívvel emlékezik
Szerető Családjuk
Szegvár, Szeged

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Somogyi János

halálának 1. évfordulóján.
Felesége és lányai

„Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk.
Enyhíti hiányát,
ha álmunkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd elmegyünk,
ahol ő van, oda.
Élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk.”

Szerető szívvel emlékezünk

Kozma István

halálának 9. évfordulóján.
Szerető családja

Képviselő-testületi tagok az alábbi
időpontokban fogadóórán várják a
lakosságot a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
December 5-én kedden 17-18 óráig, majd minden
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
December 6-án szerdán 17-18 óráig, majd minden
hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
December 7-én csütörtökön 17-18 óráig, majd
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
November 15-én szerdán17-18 óra, majd minden
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
November 22-én szerdán 17-18 óráig, majd minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig
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ka-, rajz-biológia szakkör, torna, foci, röplabda, atlétika, zongora, néptánc, korrepetálás)
kínálunk tanítványainknak.
Szaktanáraink

TISZTELETTEL MEGHÍVOM
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN ÉLETÜKET VESZTETT
MAGYAR KATONÁK FELÚJÍTOTT HADISÍRJAINAK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA
IDŐPONT: 2017. november 17. (Péntek) 15:00 óra
HELYSZÍN: Szegvár Öregfalusi Temető
(6635 Szegvár, Kinizsi utca 15.)
KÖSZÖNTŐT MOND:
Gémes László polgármester
BESZÉDET MOND:
Farkas Sándor, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselője
AZ EMLÉKMŰVET ÚJJÁSZENTELI, MEGÁLDJA, KEGYELETI IMÁT MOND:
Andrási Elemér plébános
Gémes László, polgármester

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója
a 2017/18-as tanév beindulásáról
A Szegvári Napló tájékoztatni szeretné Olvasóit, ezért kérte az intézménytől az új tanév
beindulásával kapcsolatos információkat.
Iskolavezetés
Bernáth Ildikó - intézményvezető
Ternainé Kovács Anna - intézményvezető-helyettes
Halász Ottóné - alsós munkaközösség-vezető
Papné Mészáros Réka - humán munkaközösség-vezető (jelenleg táppénzen)
Tóthné Nóbik Mariann Ildikó - felsős munkaközösség-vezető
Lukács Istvánné - DÖK tanárvezető
Rozgonyiné Szabó Mária - DÖK tanárvezető

természetismeret 29 fő
6.a Tóthné Nóbik Mariann Ildikó – informatika
27 fő
7.a Oroszné Kosztolányi Éva – angol 17 fő
7.b Jeneiné Lucz Mária - rajz, technika 13 fő
8.a Pólyáné Téli Éva - földrajz, testnevelés,
gyógytestnevelés 18 fő
8.b Rozgonyi Zoltán - kémia, matematika 16 fő
Művészeti iskola

Osztályfőnökök

Néptánc (Magyar Nóra pedagógus)
1. csoport: 23 fő
2. csoport: 16 fő
3. csoport: 12 fő
Zene (Csúcs-Ádók Anita és Horváth Henrietta
pedagógusok – zongora)
billentyűs hangszeren tanul: 11 fő

1.a Papné Benkő Mónika - tanító, angol tanító
18 fő
2.a Lukács Istvánné – tanító 26 fő
3.a Laskovicsné Ágoston Sarolta - tanító 27 fő
4.a Halász Ottóné – tanító 15 fő
4.b Vassné Lucz Klára – tanító 16 fő
5.a Vighné Németh Ildikó - biológia, kémia,

A 8 évfolyamon 11 osztályban 222 tanuló, a
művészeti iskolában 62 tanuló kezdte meg tanulmányait a 2017/18-as tanévben.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez 18:00 óráig napközis ellátást, tanulószobai foglalkozást,
művészeti oktatást és szakköröket (tehetséggondozás, angol-francia-, kézműves-, Roboti-

Búza András - ének-zene (óraadó)
Kokovay Amarilla - magyar (Papné Mészáros
Réka helyett)
Németh Tamás - történelem, hon- és népismeret, könyvtár
Rozgonyiné Szabó Mária - angol, magyar,
DÖK-tanárvezető
Sápi Attila - matematika, fizika
Vass Tibor - földrajz, testnevelés
Schwartz Péter - társastánc (óraadó)
Napközis csoportvezetők
1. napközis csoport vezetője: Bereczkiné Buza
Anett - tanító
2. napközis csoport vezetője: Bárány Brigitta
- tanító
3. napközis csoport vezetője: Csák Benedek
László - tanító
4. napközis csoport vezetője: Huszka Lászlóné
- tanító, fejlesztő
5. napközis csoport vezetője: Vass Tibor - földrajz, testnevelés,
Oroszné Kosztolányi Éva, Vighné Németh Ildikó (5-6. évfolyam)
6. napközis csoport vezetője: Jeneiné Lucz
Mária,Tóthné Nóbik Mariann (7-8. évfolyam)
Nevelést-oktatást közvetlenül segítők
Beliczay Krisztina - pedagógiai asszisztens
Borbás Gabriella - logopédus (Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársa)
Dékány Mariann - pszichológus (Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársa)
Maszlag Bernadett - gyógypedagógus
Németh Tamás - könyvtáros
Némethné Katona-Kiss Dóra - iskolatitkár
Szabó Ferenc - rendszergazda
Az oktatás 2 épületben folyik. A székhelyen,
a Templom u. 2 sz. alatt a felső tagozat és a 3.
osztály tanul. Telephelyünk, a Régiposta u. 1/b
sz. alatt található, ahol az 1., a 2. és a 4. osztályok tanulnak.
A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
1 millió Ft-ot biztosított eszközfejlesztésre,
amelyből a fizika, a kémia, a testnevelés és a
rajz tantárgy tanításához szükséges eszközöket
tudtunk vásárolni; további 600.000 Ft-ot a néptánc tagozat ruhatárát bővítettük; és 10 millió
Ft-ot épületeink felújítására (8 millió forint a
mellékhelyiségek, 2 millió forint a festés).
Az Új és a Központi iskola épülete a nyári
felújításoknak köszönhetően megújult, az ös�szes tantermet és mindkét folyosószakaszt kifestették. A tanulókat teljesen új, nagyon szép,
esztétikus vizesblokk fogadta. Köszönjük a
Tankerületnek ezt a lehetőséget.
Ternainé Kovács Anna
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 óráig.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712es 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!

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

Fogászat
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
november 6-10. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
november 13-17. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
november 20-24. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
nov. 27-dec. 1. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
december 4-8. 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 8.309.30 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
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell
vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.

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 és 13-14 óráig
Csütörtök 8-12 és 13-14 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény (Gondozási Központ)
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Telefonszáma: +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 telefonszámai:
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
telefonszáma:

Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 0680/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311433
kedd
8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881
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 nyitva tartás:
keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpontokban előzetes bejelentkezés után megtekinthető.
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva
tartása, 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

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen
elérhetők hétfőn 15-17 óra és csütörtökön 16-18
óra között a művelődési házban.
A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cikket, személyes megemlékezést, stb. a művelődési ház munkatársai is fogadnak.
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Volt nevelőotthonosok találkoztak
2017. szeptember 2-án újra találkoztunk, a
volt nevelőotthonos gyerekek és az ott dolgozó
felnőttek. A jelzett napon gyönyörű idő mutatkozott, hogy még vidámabbak legyünk a találkozó örömére.

Lantos Erika, a főszervező kedves szavakkal
köszöntött bennünket. Vajda Gabika és Váradi
Mercike verset mondtak, és Mercike, mint az
intézmény vezetője szép szavakkal méltatta a
jelenlévőket, és bemutatta az intézményt, hogy

Délelőtt 10 órára kellett, hogy megjelenjünk.
Engem Viczián Editke vitt autóval az édesanyjával, Emikével együtt. Amikor odaértünk már
sok mosolygós arcú gyerek üdvözölt és viszont
üdvözöltük egymást. A gyerekek szép számmal jelentek meg, de sajnos a felnőttek (dolgozók) sokkal kevesebben jöttek el, ki azért, mert
más elfoglaltsága volt, ki azért, mert súlyos beteg, és voltak, akik már sajnos meghaltak. De
őróluk is szeretettel emlékeztünk.

tulajdonképpen mi célt is szolgál most a mi régi
otthonunk.

marhapörkölt rotyogott az egyik itt nevelkedett, név szerint Nagy Zolika által ajándékba
adott húsból. Vigh Balázs és Bacsa Ernő szorgoskodott a bográcsok körül. Az eredmény
finom, ínycsiklandó pörkölt lett. Az udvaron
terítettek meg és vidáman, jó étvággyal fogyasztottuk a pörköltet, amihez igen finom savanyúságot szolgáltak fel, amit Giláné Magyar
Katika és Ráczné Évike varázsolt oda.
Ezután 3 évente találkozunk. Gémes László
megígérte, hogy mindenkor a volt Nevelőotthon épületében kerülhet erre sor.
Ez az emlékezetes találkozó viszont nem jött
volna létre az alábbi támogatók nélkül:
Szegvári Önkormányzat (Gémes László),
Nagy Zoltán, Művelődési Ház, Vajda Gabriella, Rácz Jánosné, Puskásné Dudás Etelka, Barabás Enikő, Bacsa Ernő, Vigh Balázs, Ocskó
Ferenc, Tatár László, Tóth László, Tóth József,
Gila Antalné, Farkasné Szabó Elvira, illetve
mindenki, aki segített valamilyen formában
(lebonyolítás, pakolás, sütik sütése, üdítők

Ezek után mindenki szólt magáról néhány
szót, ami legtöbbször viccesre sikerült, és mindnyájan vidáman derültünk a régi emlékeken.
Amikor megérkeztünk isteni illatok terjengtek az udvar felől, ahol bográcsokban finom

adományozása). És nem utolsó sorban Lantos
Erikának köszönjük a lelkes szervezést. Köszönet érte mindenkinek.
Ezt az egészet szeretettel lejegyezte:
Joó Ferencné volt gyermekfelügyelő

10 órakor az emeleti nagy teremben gyülekeztünk, ahol szépen terített asztalok vártak
ránk, sütemények és üdítők társaságában.

Őszi kirándulás a hímző szakkörrel
Október 25-e csodaszép nappal köszöntött ránk, ezért már fél 8-kor
gyülekeztünk a művelődési ház előtt. A kirándulást a Duna-Tisza közére
terveztük, és meg is valósítottuk.
Először Bácsalmásra mentünk, ahol egy kékfestő műhelyben vártak
ránk, hogy elmondják a felvidéki származású család és az általuk 130
éve gyakorolt szakma történetét. Nagyon érdekes volt a különböző minták, a festék összetétele, a nyomás, festés, szárítás, mángorlás sorrendje,
és végül a kész termékek kicsiny boltja, ahol vásárolni lehetett. Mint
elmondták, Amerika és a balti országok egyaránt a vevők közt vannak,
még kis hazánkban csak vásárokon tudnak valamennyit értékesíteni a
csodaszép termékekből. Igaz, nem olcsó, de tartós és mutatós a mesterségbeli tudással, régi eszközökkel készített, szinte teljesen kézi munkát
követelő áru.

Ebéd után tovább róttuk a Kiskunság útjait, és hamarosan Kiskunhalasra értünk, ahol a híres csipkét varrják. Itt természetesen nők dolgoznak,
akik saját fantáziájukat megmozgatva öltögetik tele a kontúrozott formát.
Nagyon jó szem, kézügyesség és a munka szigorú szabályainak betartása
kell ehhez a türelemjátékhoz, amely legalább 60 féle öltést használhat föl,
hogy minél szebb, különlegesebb legyen a formákban rendkívül gazdag
művészi munkadarab. Egyébként a csipkevarrás is több mint 100 évre tekint vissza, egy mintát tervező rajztanár és egy rendkívül tehetséges varrónő közös munkája 1902-ben kezdődött. Szobruk a Csipkeház előtt áll.
A napot egy kellemes cukrászdai látogatás koronázta meg, no és a
kompátkelés a Tiszán, ahol a folyópartot az ezer színben tündöklő erdő
fogta közre. Ez volt a természet ajándéka erre a napra.
Orvosné Jaksa Mária
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 28-án 09.00 órakor tartott nyílt üléséről
A polgármester tájékoztatója a két ülés
között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről
Gémes László polgármester a két ülés
között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatta (2. sz. melléklet) a jelenlévőket. Kérte a képviselőket,
hogy kérdéseiket tegyék fel.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a
Petőfi Szálló Tóth József színház termének
felújításával kapcsolatban kért pármondatos
tájékoztatást.
Gémes László polgármester elmondta,
hogy a külsőleg már felújított Petőfi Szállót
Szentes város belsőleg is szeretné rendbe
hozatni egy idegenforgalmi pályázat segítségével. Ez a pályázat a TOP forrásokon belül
van, tudomása szerint 1,1 milliárd körüli ös�szegről van szó. Ez az összeg a színház teljes
felújítását fedezné, ami a környező településeknek is hasznos lenne. Az épület további
funkcióit még keresik. A beruházásról konkrétan nem tudunk semmit, hiszen ez Szentes
városra tartozik. A térségnek viszont nagyon
fontos, hogy ez a színház működjön, ki tudja
szolgálni az embereket.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megjegyezte, hogy Szegvárnak két testvértelepüléssel van kapcsolata. Megkérdezte, a
képviselők közül néhányan miért nem tudnak arról, hogy mikor érkezik, illetve mikor
megy látogatóba kisebb, vagy nagyobb delegáció ezekre a településekre? Szerinte, ha
hozzánk érkeznek vendégek azt a tiszteletet
meg kell adni nekik, hogy a képviselő-testület tagjai, az intézmények vezetői fogadják őket. Viszont, ha erről nem értesülnek,
nem tudnak ezeken az eseményeken részt
venni.
Gémes László polgármester elmondta,
hogy ezzel kapcsolatban kéri is a képviselők
aktivitását, mert csak egy-két ember van, aki
foglalkozik a vendégekkel. Általában községi rendezvények alkalmából érkeznek. Kéri
a képviselőket, hogy érdeklődjenek ezekkel
az eseményekkel kapcsolatban. Ha valaki
részt szeretne venni ezeken az eseményeken,
kéri, hogy jelentkezzen. A káposzta fesztiválon való részvétel is jelentkezés alapján
történt, mind a képviselők, mind a lakosok
részéről.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
ismételten megjegyezte, hogy a képviselők
egy része biztosan nem tud ezekről az eseményekről, mivel nincsenek tájékoztatva.

Gémes László polgármester szerint, aki
a káposzta fesztiválon legutóbb részt vett,
önként jelentkezett. Ő nem hívta fel egyetlen képviselőtársát sem, hogy akar-e menni,
vagy sem. Ha a jövőben igénylik a képviselők, akkor értesíteni fogják őket ezekről az
eseményekről. Szerinte, ha egy képviselő
részt vesz a rendezvényeken, az tudni fogja,
vannak-e a testvértelepülésekről vendégek.
Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte,
hogy a jövő héten, pénteken Felső-sófalváról
érkeznek vendégek.
Gémes László polgármester megköszönte az információt, hiszen ezt még eddig nem
tudta.
Lukács Istvánné alpolgármester megemlítette, hogy a nyáron hat tábor megrendezésére került sor. Nagyon sok gyerek részt
vett ezekben a tartalmas nyári táborokban.
Köszönet érte a szervezőknek.
Gémes László polgármester kiemelte,
szerinte a jövőben várható lesz a migránsok
jelenléte külterületen, például augusztus
végén egy tanyából akartak eltulajdonítani
ingóságokat. A későbbiekben ezzel kapcsolatban lesz egy előterjesztés.
1. napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2016/2017. tanévben végzett munkájáról
Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta,
hogy büszke a tavalyi évre. Ezt támasztja
alá az iskola átlaga. Továbbá egy fő országos angol negyedik helyezettel és a sportversenyeken kiválóan szereplő tanulókkal
büszkélkedhet. Köszönetet mondott polgármester úrnak és a képviselő asszonynak
azért, hogy évvégén elismerésben részesítette az önkormányzat a kimagaslóan teljesítő tanulókat. Szeretné, ha ez hagyomán�nyá válna. A beszámolóval kapcsolatban
elmondta, hogy a tavalyi év örömteli volt a
beruházások tekintetében. 10 millió forintból felújították a mosdókat. Megköszönte
a Falufejlesztő Kft. munkáját. 2 millió forintot fordítottak festésre. Eszközfelújításra
közel 3 millió forintot kaptak a Tankerülettől. Padokat, székeket és különböző eszközöket szereztek be a tanórák színvonalasabbá tételéhez. Kiemelte a tavalyi tanévben
rendezett gyermeknapot. Mesterségek utcája volt, ahol bemutatták a régi foglalkozásokat. Ezúton köszönte meg Zsombó Zoltán
munkáját. Elmondta, hogy most folyik a

hulladékgyűjtés, azon belül a papírgyűjtés
az iskolában. A tavalyi évben nagy sikere
volt annak, hogy a papírgyűjtésből befolyt
összegből az egész iskola elment kirándulni. 1-4 évfolyamos tanulók Budapestre, 5-8
évfolyamosok Aggtelekre utaztak. Az idei
évben is szeretnék kirándulásra fordítani a
bevételt. Tájékoztatta a képviselő-testületet,
hogy szerveztek egy járási mesemondóversenyt. Tanulmányi és sportversenyeken nagyon szép eredményeket értek el a tanulók.
Úgy gondolta, hogy egy kiváló évet zártak.
Tudomása van róla, hogy az önkormányzat
beadott egy pályázatot az iskola épületének
felújítására, ha ez megvalósul nagyon boldog lesz. Kérte, hogy az önkormányzat továbbra is támogassa az iskolát, mint eddig,
hiszen az ott tanuló gyermekek jelentik a
község jövőjét.
Gémes László polgármester megköszönte
a kiegészítést és elmondta, hogy a támogatási szerződés már alá van írva. Elmondta,
hogy a pályázat 100%-ban támogatott és az
összege 210 millió forint. Ebből az Új iskola, illetve a Kurca-parti Óvoda tetejére kerül
napelem, a fennmaradó összeget teljes egészében a Központi Iskola felújítására fordítják. Nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre,
hőszigetelésre. Az említett tanulói díjazással kapcsolatban megjegyezte az érdem dr.
Vigh-Molnár Henriett képviselő asszonyé,
hiszen ő volt a kezdeményező.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megköszönte a tájékoztatót. Elmondta, hogy
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság tárgyalta volna a tájékoztatót, de az írásos anyag szerinte egy statisztikai adatközlés. Nem derült ki belőle, hogy kinek készült,
néhol olvashatatlan. Van egy rész, ahol fogadóórát javasol, de ez számára érthetetlen.
Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta,
hogy a Hódmezővásárhelyi Tankerület ennyi
adatmegosztást engedélyez. A havi egy fogadóóra javaslata egyrészt a tankerület felé
szól. Ő maga is tart havonta egy fogadóórát
a szülőknek, a szülői értekezleteken is részt
vesz. A facebookon nyitottak egy oldalt a
szülők számára, ahol tájékozódhatnak az iskolai eseményekről.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Szegvári
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú

2017. november
Művészeti Iskola tájékoztatóját a 2016/2017.
tanévben végzett munkájáról.
2. napirendi pont: Beszámoló az átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról
Gémes László polgármester ismertette a
következő napirendi pontot, beszámoló az
átruházott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról.(4. sz. melléklet)
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az átruházott feladatok
és hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadta.
3. napirendi pont: Beszámoló a Szegvári
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról
Gémes László polgármester megkérdezte,
a beszámolóval kapcsolatban (5. sz. melléklet) van-e intézményvezető úrnak kiegészítése? Mivel nem volt, megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, véleményük az
anyaggal kapcsolatban?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megjegyezte, a bizottsági ülésen elhangzott,
hogy egy holland szakember ajánlatot tett a
szélmalom felújítására. Erről szeretne többet
hallani, mennyire lehet komolynak tekinteni
az ajánlatot?
Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, a polgármester úr többet tud erről mondani, hiszen a környező települések szélmalmainak felújításáról is szó van.
Gémes László polgármester tájékoztatta a
képviselőket, hogy egy holland szélmalomépítő mérnök járja a Dél-Alföldet néhány év
óta. Feltérképezte azokat a településeket ahol
van szélmalom. Kiderítette, hogy kinek a tulajdonában vannak a malmok, néhánynak a
felújításához tervet is készített. Kormánymegbízott asszonnyal és miniszter úrral is
volt tárgyalás ezzel kapcsolatban. Elképzelhetőnek tartja, hogy lesz egy komplex program a Dél-Alföldi szélmalmok felújítására.
Jó néhány állami tulajdonban, egynéhány
magántulajdonban van. A szegvári szélmalomnál teljes rekonstrukció kellene. Az épület és a gépek nincsenek rossz állapotban,
viszont a vitorla nincs meg. A tervek nem kiviteli jellegűek, de alapjai lehetnek egy program beindításának. Mártélyon, Székkutason,
Hódmezővásárhelyen, Dorozsmán van még
szélmalom, melyek felújítása egy program
keretében megtörténhet.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megállapította, hogy nagyon tartalmas, sok
mindenre kiterjedő a beszámoló. Megkö-

7. oldal
szönte a dolgozók munkáját, akik szabadidejüket is feláldozzák időnként.
Gémes László polgármester megjegyezte a
többi intézménynél is jellemző ez. Az intézményeinkre büszkék lehetünk, hiszen tudják
a feladataikat és a településért dolgoznak.
Lukács Istvánné alpolgármester kiemelte, hogy a művelődési ház nagyon sok civilszervezetnek ad lehetőséget programjaik
megszervezésére. Bármilyen rendezvény
van, a dolgozók tevékenyen részt vesznek a
lebonyolításban.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte az intézményvezető urat, hogy a
nyertes múzeumi pályázatról mondana-e
valamit?
Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, hogy 1,5 millió forintot nyertek a Kubinyi
Ágoston Programon belül és a „mesterségek
utcája” című tárlat lesz ebből megvalósítva.
Most gyűjtik a tárgyakat, egy részük már a
múzeumban van.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített
Közművelődési és Muzeális Intézmény
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
4. napirendi pont: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Gémes László polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megkérte az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét,
mondja el a bizottság javaslatát.(6. sz. melléklet).
Dr. Vigh-Molnár Henriett a rendeletmódosítással kapcsolatban elmondta, hogy az
előterjesztésben szereplő öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-a
helyett, Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 150%-ot javasolt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal
döntött Szegvár Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 12/2017. (IX .29.)
önkormányzati rendelete a Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázatról szóló 5/2002. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztést és
az alábbiakról határozott:
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 600.000 Ft-ot különítsen el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező „Csatlakozási nyilatkozat” aláírásával.
5. napirendi pont: A Kurca-parti Óvoda
működésével kapcsolatos döntések
Gémes László polgármester elmondta,
mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Kérte a bizottság elnökeit, mondják el a bizottság döntését.
Puskásné Halál Ágnes elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az I. határozati
javaslatot támogatja.
Dr. Vigh-Molnár Henriett közölte, hogy
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
szintén az I. határozati javaslatot támogatja.
Gémes László polgármester elmondta,
hogy az I. határozati javaslat alapján egy
4 órás álláshellyel bővülne az óvoda alkalmazotti létszáma. (7. sz. melléklet) A II.
határozati javaslat szerint nem változna a
létszám. Az intézményvezetővel folytatott
megbeszélés szerint, az óvodai beruházás
befejezése után kerülne sor a bővítésre, ha
indokolt. Javasolta, hogy a létszám egyelőre
maradjon.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona megkérdezte,
hogy a polgármester úr ezek szerint II. határozati javaslatot támogatja?
Gémes László polgármester igennel válaszolt. Szerinte, mivel az intézmény bővítése
még nem valósult meg, nincs szükség a 4
órás álláshelyre. Elmondta, hogy a Kft. annak idején azért jött létre, hogy az intézményeknél kiváltsák a technikai dolgozókat. Az
orvosi rendelőnél nem kell bajlódni a fával
való fűtéssel, hiszen leválasztódtak külön a
fűtések. Ha az óvodának problémája lenne a
fűtéssel kapcsolatban a Kft. meg fogja oldani.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megjegyezte, ezek szerint nem volt értelme
annak, hogy a bizottságok megtárgyalták az
előterjesztést, hiszen mind a két bizottság a
létszámbővítést javasolta.
Gémes László polgármester szerint volt
értelme. Ő elmondta a saját véleményét, ezek
után mindenki úgy dönt, ahogy akar.
Folytatás a 13. oldalon
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HIT VILÁG
MÁTHÉ SÁNDOR: MINDENNEK MEGSZABOTT IDEJE VAN
(Préd 3,1-2)

Életünk egyik vitathatatlan igazsága, amit
az ószövetségi bölcsesség így fogalmazott
meg: „Mindennek megszabott ideje van.” A
felsorolás nem véletlenül kezdődik az emberi
életet meghatározó két legbiztosabb ténnyel:
születés és halál. Valaki azt mondotta, hogy
a születés és halál ikertestvérek. Így társítja
ezeket a Prédikátor könyvének írója is.
Születés és halál! Mondhatnám: élet és elmúlás. Mennyire mások azok az érzések és
gondolatok, melyeket e két fogalom vált ki
belőlünk akkor, amikor kimondjuk, elgondolkozunk felettük. Emberi életünk lényegében e
két határ közé van beszorítva. Igen, jól mondom: beszorítva, mert éppen ez a legnagyobb
problémánk, hogy állandóan érezzük az idő
szorítását. Születés és halál. Mi minden van
e két határ között: Sírás és nevetés, hallgatás
és beszéd, szeretet és gyűlölet, béke és háborúság, hogy csak egy néhányat soroljak fel,
emeljek ki a felsorolásból. Lényegében ez a
mi emberi életünk. És a Prédikátor könyvének
írója azt mondja, hogy mindennek megvan a
maga ideje. Nem is vitatjuk ezt az igazságot.
Én viszont úgy érzem, testvéreim, hogy nem
mindig érvényesül ez az igazság. Nincs mindig meg az egyensúly a dolgok között. Hadd
ne vitassuk most a születés és halál egyensúlyát, amúgy is meghaladja emberi tudásunkat
ezeknek titka, misztériuma. Inkább nézzük
azokat a dolgokat, amelyek ránk, emberekre
tartoznak.
- Sírás és nevetés. Sírva jön világra az
ember: így jelzi, hogy megérkezett. Milyen
boldog az édesanya, amikor meghallja ezt a
sírást. És a felnövő gyermek, az egészséges
gyermek ettől kezdve csak akkor sír, ha oka
van rá. Milyen nagy öröm, amikor megjelenik
arcán az első, tudatos mosoly, majd a nevetés. A felnőtt ember életében nagyon szétválasztódnak, differenciálódnak a fogalmak. És
ténylegesen érvényesül az ősi igazság: megvan az ideje a sírásnak és nevetésnek egyaránt. Baj van azzal az emberrel, aki nevet
akkor, amikor körülötte sírnak, vagy sír akkor, amikor körülötte nevetnek..., hacsak nem
örömkönnyeket hullat.
- Beszéd és hallgatás. Mennyire várjuk,
hogy a kisgyermek kimondja az első szót,
hogy beszéljen... Később viszont megtörténik,
hogy nincs időnk meghallgatni, odafigyelni

sem gyermekre, sem egymásra. Mondjuk a
miénket, panaszolunk, panaszolnánk, ha volna ki meghallgasson. A legtöbb fájdalmat, lelki bánatot ez okozza.
- Szeretet és gyűlölet... A szeretetre vágyunk, nem tudunk meglenni nélküle. De
soha nem tudjuk, hogy mi lesz a részünk,
ahogy egy másik helyen mondja a bölcsek
könyve: „...az ember azt sem tudja, mi vár
reá, szeretet, vagy gyűlölet lesz-e a része.”
Egy dolog ez esetben is érvényes: mindennek megvan a maga ideje. A kérdést így is fel
lehet, vagy fel kell tegyük: ha gyűlölök, miért gyűlölök? – és ha gyűlölnek, vajon miért
gyűlölnek? Semmi sem véletlen. Mindennek
megvan a maga ideje.

Hadd legyek egy kissé világosabb. Ez a halottak-napi megemlékezés is pontosan ebből
a tudatból (bűntudatból), érzésből táplálkozik, hogy nincs időnk egymásra addig, amíg
élünk, amíg együtt vagyunk. Aztán szeretteink halála után szeretnénk valamit jóvátenni
az elmulasztottakból. Nem nevetséges, olcsó
színjátszás az egész? Isten őrizz, én nem akarom megkérdőjelezni senkinek az érzéseit, de
úgy érzem, hogy amit elmondottam, abban
nagyon sok az igazság. A kérdés tehát marad:
Ha mindennek megvan az ideje a nap alatt,
akkor miért nem jut több időnk egymásra? Ez
a halottak-napi megemlékezés is figyelmeztessen arra, hogy itt, a földi létben van szükségünk egymásra. Itt adjuk meg azt a szere-

- Háborúság és béke. Az ember békére teremtetett. És mégis, mennyi háborúság, men�nyi békétlenség a világban, egyéni életünkben. Mi az oka?
Végül is, elfogadjuk az ősi igazságot. Talán
azt nem értjük, hogy miért bomlott meg életünk rendje. Mintha még a természet rendje
sem a régi volna. Halljuk is ezt sokszor, hogy
bizony régen nem így volt... (évszakok ideje)
Mintha minden cáfolni akarná az ősi igazságot.
Mindennek megszabott ideje van. Ismétlem, elfogadjuk elvileg, nem vitatjuk ennek
érvényét, de ott van ajkunkon a kérdés: Ha ez
így van, miért nem jut mégsem időnk semmire? Ez életünk egyik ellentmondása. A legszomorúbb vetülete ennek a kérdésnek az, hogy
nincs időnk egymás számára sem.

tetet és tiszteletet, amelyet elhalt szeretteink
sírja mellett próbálunk mutatni.
Sajnos, mai, elanyagiasodott világunkban
az embert nem aszerint ítélik meg, hogy milyen kapcsolatokat tud teremteni embertársaival, hanem aszerint, hogy mennyire sikeres
üzleti vállalkozásaiban, hogy mekkora profitot tud megvalósítani, milyen eredményesen
és látványosan politizál, hányszor és milyen
hangerővel énekli a székely vagy nemzeti
himnuszt.
Mindennek megszabott ideje van, mondja a
Prédikátor könyvének írója. Én azt ajánlom,
kedves testvéreim, hogy próbáljuk megtalálni
a felsorolt dolgok közötti egyensúlyt. Sokkal
emberibbé tehetjük életünket. Ámen.
(Forrás: Keresztény Magvető, 1998/1.)
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Böjte Csaba: Az őzikék példája
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok
nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. „ (1.
Kor.13,1.)
Egy vadász ismerősömmel beszéltem, ő
mondta, hogy húsz őzike közül egy-kettő éri
meg a felnőtt kort, a többi elveszik, elpusztul.
Az őzek számára a fürgeség, az életrevalóság,
az elevenség, a figyelmesség nagyon fontos,
másképp a ragadozók zsákmánya lesz.
Azt gondolom, hogy ami az őz számára a
gyorsaság, az az ember számára a szeretet. A
családjaink, közösségeink, népünk fennmaradásának legfontosabb feltétele az, hogy szeretet legyen köztünk, szolidaritás, összetartozás,
bizalom. Azok az emberek, közösségek, népek,
ahol a szeretet, a szolidaritás, az egymásra figyelés megszűnik, ott nincs tovább. Ezek nélkül az erények, értékek nélkül, a gonosz lélek
bennünket egyenként levadász.

lehet összepofozni, bombázni egy nagy, békés,
vidám családba.
Egy dolgot tehetek, hogy alázatos szeretetemmel, Jézus példájára, jelen vagyok. Az
én szeretetem lángja lobogjon, hogy társam
a füstölgő mécsét belőlem meggyújthassa.
Szabad akarata van neki is, kis szíve, még
ha nem is mutatja, fél, bizalmatlan. Tarts
ki, higgyél a szeretet végső győzelmében!
Társad, ha türelmes vagy, majd lángot kér, s
te úgy adj, mint ki kap, végül is, az ő fénye
neked is világosságot ad, melyben megláthatod szép arcának vonásait. Társad lángot kér,
mert őt is vonzza a tiszta fény, az életet adó
meleg, a világosság, mellyel Krisztus azonosította magát.
Akarj szeretni, jó lenni és jönnek majd az
emberek, hogy a Krisztusnál talált kincsed
széthordják, és te verejték nélkül, úgy adod
lángod, hogy attól gazdagabb leszel!

Szent Ágoston levele
az elmúlásról
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad
vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk
mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt,
mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, kérj, szólíts!
Úgy hangozzék nevem házunkban,
ahogy mindig is hallható volt.
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi.
Miért lennék a gondolataidon kívül…
csak mert a szemem nem lát?
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok
Lásd, jól van minden.
Meg is fogod találni a lelkemet,
és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetem.
Kérlek! Légy szíves!
Ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem!
Ne sírj, mert szeretsz engem!
Forrás: Szegedi piaristák/Magyar Kurír

HÍREK – ESEMÉNYEK
Diákmise november 12, és 26-án lesz.

A szeretet tartja össze a közösségeinket,
élettel, fénnyel, meleggel, lélekkel tölti meg a
családjainkat. Aki nem tudja szeretni a munkáját, környezetét, családját, nemzetét, annak
számára minden csak fájdalom: rossz neki
munkába menni, rossz a feleségéhez bújni,
rossz neki a himnuszt énekelni, a testvéreivel
nemzeti ünnepet ülni.
A kialudt mécsest meg kell gyújtani! Nem
parancsszóval, nem dühös kiabálással, vagy
erőszakkal kell a saját igazam, számomra
kedves értékek folyamatos hangoztatásával
fellobbantani. Nem, mindez nem célravezető,
és így nem fogok életet vinni férjemmel, feleségemmel való kapcsolatomba. A hazaszeretet
dühös acsarkodás mellett, még ha igazam van,
akkor sem fog elmélyülni a szívekben. Erővel
a világot nem lehet jobbá tenni, a népeket nem

Adná az Isten, hogy ez a nagyon fontos keresztény erény mindannyiunk számára betevő
falat legyen!
Nézzünk magunkba, csendesedjünk el, és
vegyük észre azt az embert, aki szomjas körülöttünk. Lehet, hogy nem vízre szomjazik.

Szentmise beírás a 2018-as évre: november
21-22-23-24-én, kedd, csütörtök, péntek délelőtt 9.00-12.00 óra között, szerdán 9.00-12.00
és délután 14.00-16.00 óra között. A szentmise
a legnagyobb érték, amit szeretteinknek tudunk adni! Használja fel mindenki ezeket a napokat. Ez egyben jó alkalom, az éves önkéntes
egyházfenntartói járulék rendezésére is.

Mindannyian szikkadt földek vagyunk,
szükségünk van egymás szeretetére, jóságára.

November 26. Krisztus a Mindenség Királya
ünnep, az egyházi év utolsó vasárnapja.

Oltsuk egymás szomját jó cselekedetekkel,
az irgalmasság tetteivel.

December 3. Advent 1. vasárnapja, az új egyházi év kezdete.
Adventben csak kedden lesz hajnali roráté
szentmise reggel 6 órai kezdettel! A többi napon hétfő kivételével este, hétvégén a szokott
időpontban lesz szentmise.

Ne hidegen püföljük egymást, hanem szeretetünk tüzében hozzuk izzásba testvéreinket is,
és akkor biztos, hogy formálva formálódunk,
szebb lesz körülöttünk a világ, és az öröm rózsája bennünk is szirmokat fog bontani és ki
fog nyílni.

Rozgonyi Mária

XXX. évfolyam 11. szám

10. oldal

Karácsonyi hangverseny
december 2-án, szombaton 17 órakor
a katolikus templomban
A Szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar jótékony célú karácsonyi hangversenyt ad a
Kisboldogasszony templomban. A jótékony cél, az orgona felújításának befejezése. Korábban
rendszeresen hangversenyt adtam a templomban. Az elmúlt évben „rendhagyó énekóra” keretében játszottam az általános iskolásoknak. Fontosnak tartom, hogy a szegvári fiataloknak
is legyen lehetősége klasszikus zenét hallgatni élő előadásban. Az orgona mellett, néhány
útmutató szó bevezetésével, figyelemmel hallgatták az elhangzó zeneműveket.
Sajnos az orgona jelenlegi állapota nem engedi meg, hogy művészi célra használjuk.
A templom festésekor a sípokba került szennyeződés a hangolást erősen megrongálta, ezen
kívül szükség lenne a rendelkezésre álló alkatrészek cseréjére.
A hangversenyre advent első vasárnapjának előestéjén december 2-án, szombaton 17 órai
kezdettel kerül sor. Először, szentmise keretében a kórus Bárdos Lajos: Missa Tercia c. művét
énekli, amelyben a zeneszerző a nálunk „szegvári mise” néven ismert gregorián dallamot
dolgozta fel vegyeskarra és orgonára. Úgy gondolom szép zenei élményt jelent a hallgatóknak azt a dallamot kórus feldolgozásban hallani, amit mostanában csak ünnepi alkalommal,
de korábban évtizedekig énekelt a szegvári hívő közösség.
A misét rögtön követi az énekkar karácsonyi művekből összeállított műsora.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt és örülnénk, ha a vállalkozók is lehetőségeikhez
mérten támogatnák kezdeményezésünket.
Nagy János
a kórus alapító karnagya, Szegvár díszpolgára

A természet csodáinak nyomában
Székelyföldön
2017. október 2-6-ig a HAT-17-01-2017-00193
Határtalanul pályázat keretén belül a Szegvári
Forray Máté Általános Iskola és AMI, valamint
a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI 60 tanulója, illetve 7 pedagógusa
tanulmányi kiránduláson vett részt Erdély magyarlakta területein. Az utazáshoz az EMET
által meghirdetett Határtalanul! program a teljes költséget biztosította.

A pályázat címe: A természet csodáinak
nyomában Erdélyországban, így ennek az útnak elsősorban az volt a célja, hogy különféle természeti értékekkel ismerkedjenek meg
Székelyföldön a részt vevők. Felmentek a Királyhágóra, majd leereszkedtek a Tordai sóbányába. Lovasszekerekkel járták be a fenyőkúti

fennsíkot és tőzeglápot. Túráztak a Medve-tónál és környékén.
Ellátogattak több történelemi emlékhelyhez is. A nagyszalontai Kossuth szobor,
a székelyudvarhelyi Szoborpark után a segesvári Petőfi-szobor, és az Aradi vértanúk emlékművénél helyezték el a diákok koszorúikat.
Megtekintettek irodalmi vonatkozású helyszíneket is. A nagyszalontai Arany-relikviákat, Csonka-tornyot, a szejkefürdői Orbán
Balázs síremlékét, majd Tamási Áron sírhelyét
keresték fel Farkaslakán a kirándulók. A gyerekek eljutottak a már irodalmi tanulmányaikból
ismert Déva várához is.
A székelyföldi hagyományápolással közelről ismerkedhettek meg a tanulók. Bemutatták
egy foglalkozás keretén belül, hogy hogyan
kell feldolgozni a taplót. A korongozást mindenki kipróbálhatta, és az ott elkészült alkotásokat hazavihette. Az erdélyi kürtőskalácsot
pedig nemcsak elfogyasztották a gyerekek, hanem az elkészítésének folyamatában is aktívan
résztvehettek.
A Korondi Szakközépiskolában a szegvári
és fábiánsebestyéni gyerekek átadták az ajándékaikat a korondi 6. osztályosoknak, majd a
szeretetteljes vendéglátás után, egy közös focimeccsel zárták a találkozót.
Ternainé Kovács Anna

Aranyosi Ervin:
Üzen az Ősz
Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!
Minek a lázas rohanás?
Ülj le egy padra, nézz fel az égre,
érintsen meg bűvös varázs.
Ne rohanj el az élet mellett,
engedd a szépet hatni rád.
Akik megállnak, szépre lelnek,
azokkal megáll a világ.
Mikor lassulsz lecsendesülve,
a lelked is életre kel.
Nem erőlködsz nekifeszülve,
a lét értelmét éred el!
Hagyod, hogy vigyen áramlása,
s eljuttat céljaid felé.
Segít a szíved dobbanása,
s vágyad az utat meglelé.
Nem is kell megkeresni módját,
csak csendben, várni, hogy legyen.
Nem kell „harccal legyőzni Tróját”,
s átmászni minden gond-hegyen.
Nem kell balgán sikerre törni,
harcban legyőzni másokat.
Elég egy székben hátradőlni,
s teremni hagyni álmokat.
Szebbet teremthetsz szeretettel,
lélekből kapva az erőt.
Szebb világot alkot az ember,
békéset, s tisztán élhetőt.
Nem hajt tatár, anyagi érdek,
szíved csak szépre éhezik.
Érzéseid vonzzák a szépet,
amely úgyis megérkezik.
Engedj el végre minden görcsöt,
s hagyd, hogy a csónakod vigyen.
A pillanat, ha lazán töltöd,
úrrá lesz minden irigyen.
Álmodj nagyot, álmodj merészet,
s figyeld, a gondolat teremt!
Valóra váltja az egészet,
neked adva a végtelent.
Üzen az Ősz: – Nyugodj le végre!
Engedd csak szállni az időt!
Ülj le egy padra, nézz fel az égre,
figyeld a vágyad, s hagyd hatni őt!
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Helytörténet, közélet és
konzervativizmus
Elterjedt, hogy „Imre fasírtba van Lacival”. Először. Én csak a barátaimnak,
egykori szeretőimnek és a bunkóknak vagyok „Imre”. Egyébként „Mészáros Úr!”.
Másodszor. „Laci” az „Polgármester Úr!”
Harmadszor. Én csak egy szavazó polgár
vagyok, „Laci” pedig, a szegvári választópolgárok többségének bizalmát több
mint tíz éve bíró Polgármester Úr. Tehát
nem lehetünk „fasírtba”, mert nem vagyunk „egy súlycsoportba.”
Persze van, ami nem tetszik, Grecsó
Krisztián író népszerűsége lassan, de
vetekszik a szentesi lecsófesztivál népszerűségével. Ha lemondana díszpolgári
címéről, javasolni kellene Nobel díjra,
mert valóban jó tollforgató, de nem nevezném közéletinek. Nem tetszik, hogy
gyakorlatilag megszűnt a körmenet és a
búcsúkori kirakodóvásár. Az „elnyomott”
Magyarkanizsán fénykorát éli. Valamikor
Szegváron is ez volt az esemény, nem a
kotonszaggató diszkó. Akkor még nem
luxuskocsik, hanem istállólámpa fényénél botorkáltunk, térdig érő hóban a misére. Szép volt.
Ne gondolják, hogy én a sötét középkort
kívánom vissza. Nem! Én azt hiányolom,
hogy a modern mában nem látszanak erős
múltunk gyökerei. Ezért tetszik a Szegvári Borfesztivál. A Polgármester Úr kisgazda szellemét vélem mögötte. Ez a pont
az, ahol egy korszerű rendezvényen felsejlik múltunk erős gyökere. Egykor több
mint száz szőlősgazda tevékenykedett a
szegvári homokdombokon. Az egykori
szőlősgazdák felsorolásakor ma is létező szegvári családnevekkel találkozunk.
Ágoston, Bacsa, Bányai, Bihari, Czibula,
Gajda, Halász, Hegedűs, Hegyi, Juhász,
Kiss, Kosztolányi, Kovács, Lipcsei, Ludányi, Lukács, Magyar, Mészáros, Mihály,
Nagy, Orosz, Pity, Robotka, Sinka, Szabó, Szarvas, Szép, Szőke, Téglavető (később Téglás, ma Tégla), Ternai, Tsatordai,
Végh, Veress, Vidéky és mások...(Mészáros Imre-Piti Magdolna, Szegváriak, Balassagyarmat, 2006) Ebben a kötetben ír
Piti Magdolna a Szegváron tevékenykedő
szociális nővérekről.
Nekem a kastélyról a Dóczy-kastély
alapja, a festőművész Feszthy Mária,
a szociális nővérek és a százhatvan év
megyeszékhely jut eszembe. Mert százhatvan évig voltunk Csongrád vármegye

székhelye. Igaz néhány csongrádi év vitatható, de csak vitatható...
Nekem ezek jutnak eszembe és nem hol
kuruc, hol labanc gróf Károlyi vagy a hazafinak sem internacionalistának nem jó
gróf Károlyi. Konklúzió. Ha a Polgármester Úr tovább járja megkezdett, hagyományokra épülő korszerű útját, bennem
segítőtársra és nem ellenségre lelhet. Jó
lenne végre egy szegvári kötődésű országgyűlési képviselő. Ne csak Szentes
és Fábiánsebestyén fejlődjön. Tehát nem
vagyunk „fasirtba”, ahogyan a szellemi törpék állítják... Most pedig Búcsú!!!
Ahogy a Szegvári Napló tiszteletet és elismerést megérdemlő főszerkesztőjének
megírtam.
Mészáros Imre
Szegvár

PB gáz

házhoz szállítás

csak telefonos megrendelésre!
Telefon: +36-20-252-6142
szerda 16-19-ig
szombat 10-14-ig
PB gáz a napi legkedvezőbb
áron, mindig a piros autóról!

Részletek
Szécsényi János II. világháborús
szegvári katona hadi naplójából
(Szerkeszti és közreadja dr Mészáros
Imre Zoltán a Szemere Bertalan Magyar
Rendvédelem-történeti tudományos Társaság rendes tagja, Kovács János nyá. honv.
ales. tábori lelkész „Atya” ajánlásával)

A kép jobb oldalán Szécsényi János, a
napló szerzője
„Szécsényi János 1921-ben született
Szegváron. Az Erdőkémia alkalmazottja
lett 1952. február 15-én és ennek jogutódjától ment nyugdíjba 1981. október 31-én,
mint a telep vezetője. Harminc éves szolgálati ideje alatt emberszeretetről és nagy
szakmai tudásról tett tanúbizonyságot.

Magas színvonalú szakmai és szervező
munkájáért, az árvízvédelemnél tanúsított
helytállásáért két alkalommal miniszteri
kitüntetésben részesült. Szakmai jellegű
írásait az „Egy kosár hír” című szaklap
közölte. 2000-ben hunyt el Szegváron.”
(Forrás: dr Mészáros Imre „SZEGVÁR”,
Helytörténeti tanulmányok, Salgótarján,
2003.)
Előzetes kiemelések Szécsényi János
naplójából:
1944. december 24 (vasárnap)
„…templomban voltam … karácsonyfa ünnepély, a lelkészek szép beszédet
mondtak. Érdemes megemlíteni mily
nagyszerűen összedolgozik a két egyház
papja. De a miénk szívhez szólóbban tud
beszélni, hisz ő is olyan árva, hazátlan
mint mi.”
„…a sok szenvedés után remélem miránk is felvirrad s eljön az idő, mikor Juliskával boldog családi életet élhetünk. Ezek
voltak katona időm legnehezebb napjai,
távol a szülői háztól, semmi hír, vagy levél
értesülés nélkül.
Szegvár, 1946. V. 30. Szécsényi,”
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap. Az október is eseményekben gazdagon telt el.
A 4.a és a 4.b osztály író-olvasó találkozón
vett részt a Művelődési Házban. Víg Balázs író
mutatta be a Todó kitálal… c. sorozat könyveit.
Nagyon jó hangulatban telt el ez a rendezvény.
Több gyermek megrendelte az író könyvét.
Köszönjük Pöszmet Zsolt könyvtáros szervező
munkáját.
Október 5-én a 2. osztályosok köszöntötték
az időseket az „Idősek Világnapja” alkalmából. Zenés összeállítással készültek a gyerekek. Nagyon örültek és köszönték a résztvevők
a kisiskolások műsorát.
Köszönjük a kedves fogadtatást. Kívánunk
az Idősek Otthona dolgozóinak és az időseknek
jó egészséget, sok boldogságot.
Felkészítő nevelő: Lukács Istvánné
Október 6-án iskolánk 6. osztályos tanulói
műsorral emlékeztek az 1948-49-es szabadságharc eseményeire. Méltó módon tisztelegtek az „aradi tizenhármak” és Gróf Batthyány
Lajos felelős miniszterelnök emberi nagysága
előtt. A tábornokok emlékére mécsest gyújtottak, mely egész nap emlékeztetett minden arra
járót a dicsőséges szabadságharcra. Felkészítő
nevelő Tóthné Nóbik Mariann.
Köszönet érte!
A szentesi Horváth Mihály Gimnázium
„Szeretek gondolkodni” c. versenyén Süli Viktória 7. oszt. tanuló 3. helyezést ért el. A több
tantárgyból álló komplex versenyre a természettudományos munkaközösség készítette fel
diákunkat.
Felkészítő nevelők: Sápi Attila, Vighné Né-

meth Ildikó, Pólyáné Téli Éva, Vass Tibor, Rozgonyi Zoltán.
Gratulálunk!
A Bólyai matematika csapatverseny megyei fordulójában a 7. osztályos csapatunk a
középmezőnyben végzett. (35 csapatból a 1920. helyen osztozunk egy szegedi csapattal).
A csapat tagjai: Gila Ferenc, Hegedűs Dániel,
Süli Viktória, Szatmári Kamilla. A hatodik
osztályos csapatunk is helytállt, ők a mezőnyük harmadik harmadában foglalnak helyet.
(Farkas Nikolett, Héja Gábor, Hamed Ádám,
Takács Sára) Felkészítő nevelő: Rozgonyi Zoltán. Gratulálunk!
Az angol nyelvi munkaközösség tagjai október 26-án délután megrendezték a már hagyományos, nagy népszerűségnek örvendő
Halloween-i angol nyelvi vetélkedőt. Közel
60 diák versenyzett vegyes csoportokban 4-8.
osztályig. A feladatok közt kézműves ügyességi játékok, keresztrejtvények, dramatizálás,
alkotó, kreatív feladványok szerepeltek. A
szünetben teázás és vidám beszélgetés volt. A
munkákból mini kiállítást rendeztünk az iskola
bejáratánál. Teljes fotógaléria iskolánk honlapján látható.
Felkészítők: Rozgonyiné Szabó Mária,
Oroszné Kosztolányi Éva, Papné Benkő Mónika.
Köszönjük a munkájukat!
A Határtalanul Program keretében Erdély
egyik legszebb és történelmi szempontból talán legizgalmasabb területén, Korond környékén jártak a szegvári 7. osztályos diákok Bernáth Ildikó intézményvezető, Ternainé Kovács
Anna intézményvezető helyettes, Jeneiné Lucz

Mária és Németh Tamás pedagógusok kíséretében. Gyönyörű helyeken jártak, élményekben gazdagon tértek haza. A fábiánsebestyéni
diákokkal utaztak együtt. Az út nagyon hos�szú volt, de valamennyien nagyon jól érezték
magukat. A program célja volt, hogy minden
7. osztályos tanuló eljusson az egykor magyar
lakta határon túli településekre. A 60 gyermek
kiutazását, s ott létét az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatásának kezelője finanszírozta.
Köszönet érte!
Évek óta nemzeti ünnepeinket igyekszünk
méltó módon megünnepelni. Az 1956. október
23-i eseményeket a 8. osztályosok idézték fel
a történelmi dokumentumok alapján. A próbákon jó hangulatban közösen állították össze a
műsort. Igyekeztek a színpadi képet mozgalmassá tenni. A készülődés során a szereplők
megismerkedtek a magyar történelem e kiemelkedő eseményének előzményeivel, következményeivel Felkészítő nevelők: Pólyáné Téli
Éva, Rozgonyi Zoltán. A dekorációt készítette
Jeneiné Lucz Mária, Tóthné Nóbik Mariann. A
hangosításról Szabó Ferenc és Pöszmet Zsolt
gondoskodott.
Az iskolai rendezvényen kívül még a községi
ünnepségen is előadták a tanulók a műsort. Köszönjük Szegvár Nagyközség Önkormányzata
nevében.
Felvételt készített a Szentes TV a szegvári
tornászok edzésén. A környék diáksportjáról
készítettek sorozatot. Megszólal benne Gémes
László polgármester, aki a falu sportéletéről
beszél. A gyerekek is szót kaptak.
A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

2017. november
Folytatás a 7. oldalról

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megjegyezte, ezek szerint nem voltak kellően tájékoztatva.
Gémes László elmondta, az ülés előtt beszélt erről az intézményvezető asszonnyal.
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, mikor fog befejeződni a felújítás?
Gémes László polgármester szerint a jövő
év második felében be kell, hogy fejeződjön
a beruházás, hiszen az iskola felújítását is
meg kell oldani.
Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, ha a fűtő 4 órában fog dolgozni az
éjszakai fűtés, hogy lesz megoldva?
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta
félévre 8 órában alkalmazza, szeptembertől
áprilisig.
Gémes László polgármester megjegyezte, hogy az óvodánál aprítékos kazán van,
ha este feltöltik, reggelig folyamatos a fűtés.
Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése?
Mivel nem volt, kérte a képviselőket, ha elfogadják a II. határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda
működésével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja
alapján az intézmény heti nyitvatartási idejét
az alábbiak szerint határozza meg:
- hétfőtől-péntekig minden nap 6.30-17.00
óráig tart nyitva;
- éves szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.
2./ A nemzeti köznevelésről szóló törvény
83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az óvodai
csoportok számát a 2017/2018-as nevelési év
vonatkozásában 6 csoportban határozza meg.
3./ Az intézmény alkalmazotti létszámát
2017. szeptember 1. napjától
13 fő óvodapedagógussal,
16 fő egyéb alkalmazottal (14 fő teljes
munkaidős, 2 fő (részfoglalkoztatott)
Összesen: 29 főben határozza meg.
6. napirendi pont: Kurca-parti Óvoda
2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkaterve
Gémes László polgármester megkérdezte
az intézményvezető asszonyt van-e kiegészítése a munkatervvel kapcsolatban? (8. sz.
melléklet)

13. oldal
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta,
a munkaterv a törvényi megfelelés alapján
készült.
Gémes László polgármester megkérdezte
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét a bizottság véleményéről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő tájékoztatta a képviselő-testület, hogy a munkatervet elfogadásra javasolják. A dolgozók
egész éves munkáját köszönik.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda
2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervében foglaltakkal egyetért, a munkatervvel kapcsolatban észrevételt nem tesz.
7. napirendi pont: Kérelem előirányzat
módosításhoz
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel (9. sz. melléklet)
kapcsolatban van-e kérdés? Mivel nem volt,
kérte, aki elfogadja a határozati javaslatot
kézfeltartással jelezze.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda
2017. évi költségvetési előirányzatát a céltartalék terhére 354.150 Ft bér és 77.913 Ft
járulék összeggel megnöveli.
8. napirendi pont: Döntés fotópályázat helyezéseiről
Gémes László polgármester átadta a szót
dr. Szecskó Tamás jegyzőnek.
Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, mivel a képviselő-testület úgy határozott, hogy
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
tegyen javaslatot a fotópályázat helyezettjeire, a bizottság elemezte a pályamunkákat.
Határozati javaslatot hoztak a sorrend tekintetében. A testületnek dönteni kell, hogy
elfogadják-e a javaslatot. (10. sz. melléklet)
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy nagyon sok pályamunka
érkezett, nagyon szépek a fotók. A bizottság
tagjai név és cím nélkül látták a képeket. Elmondta javaslatukat.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete „Szegvár Értékei” című
fotópályázaton a következő pályamunkákat
részesíti jutalomban:

1. Szegvár építészeti értékei
I. hely 30.000 Ft Berezvai László – Hajnali tanya
II. hely 20.000 Ft Kis-Bankné Kondákor
Marianna – Emlékmű 2.
III. hely 10.000 Ft Kovács Lajos – Hattyúnyakú konzolok
2. Szegvár természeti értékei
I. hely 30.000 Ft Viola István – Panorámafelvétel 1.
II. hely 20.000 Ft Kukovecz Jázmin – név
nélkül
III. hely 10.000 Ft Viola István – név nélkül
3. Szegvári élet
I. hely 30.000 Ft Viola István – Panorámafelvétel 4.
II. hely 20.000 Ft Berezvai László – Falusi
reggel
III. hely 10.000 Ft Berezvai László – Szénagyűjtés
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt,
hogy a pénzdíjak kifizetéséről gondoskodjon.
Tóth Péter képviselő megkérdezte hol
lesznek láthatóak a fotók?
Gémes László polgármester elmondta,
hogy a Kurca Televízióban, illetve a kiadásra
kerülő arculati kézikönyvben.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte hány darab fotó érkezett a pályázatra?
Gémes László polgármester elmondta,
hogy 169 pályamunka érkezett.
9. napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári
Csatornamű Viziközmű Társulat megszűnéséről
Gémes László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy sikeresen lezárult a
csatornázás. Mindenki elégedett lehet. Megköszönte a hivatal dolgozóinak a munkáját,
hiszen erőn felül teljesítettek.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Szegvári Csatornamű
Víziközmű Társulat megszűnéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.
10. napirendi pont: Tájékoztató mezei őrszolgálatról
Gémes László polgármester elmondta,
hogy ez egy lehetőség az önkormányzatok
Folytatás a 14. oldalon
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14. oldal
Folytatás a 13. oldalról

számára. (12. sz. melléklet) Úgy gondolja,
ha jól szervezik, túl sok plusz kiadásba nem
kerül az őrszolgálat létrehozása. A testülettől
felhatalmazást kért a részletek kidolgozására.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megkérdezte hány mezőőrben gondolkodik
a polgármester úr? Mivel nem csak felszerelésre, hanem bérre is szükség lesz. Valószínűnek tartja, hogy gépkocsira is szükség
lesz. Azt viszont nem tartja szerencsésnek,
hogy a földtulajdonosokat mezőőri járulékkal sújtsák. Bérre és dologi kiadásokra
maximum 90 ezer forintot fognak biztosítani. Ha több főben gondolkodnak, ez jelentős kiadással jár. Továbbá nem előnyös
az a szabályozás, hogy utófinanszírozású.
Negyedévente számlákkal kell igazolni a
kiadásokat, ez nagy terhet ró az önkormányzatra. Nincs meggyőződve arról, hogy a két
személy, akiket elfogtak valóban migránsok
voltak.
Gémes László polgármester elmondta,
hogy jelen volt az elfogásnál. Nagyon sok
szegvárinak nagyon sok értéke van kint
külterületen, ezt szeretnék megóvni, nem
a gazdákat sarcolni. A gazdák majd eldöntik, hogy mivel és hogyan járulnak hozzá a
mezőőri szolgálathoz, vagy egyáltalán szeretnék-e, hogy legyen. Az előterjesztés a
kidolgozásról szól, hogy hogyan lehet ezt a
szolgálatot felállítani, illetve mennyi lenne
a költsége. A mezőőri szolgálat régen is jól
működött, ha viszont az önkormányzat számára megterhelő lesz, nem valósítják meg.
Arra kéri a testületet adjanak felhatalmazást
a kidolgozásra.
Lukács Istvánné alpolgármester egyet
értett abban, hogy régen is jól működött a
mezőőri szolgálat. Megakadályozták a külterületi lopásokat. Szerinte élni kell a lehetőséggel, a gazdálkodók nyugodtabbak lennének.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte a térségben hol működik mezőőri
szolgálat?
Gémes László polgármester elmondta,
hogy még nem sok van, de több önkormányzat tervezi. Megkérte a képviselőket, aki
egyet ért azzal, hogy dolgozzák ki a mezőőri
szolgálat megvalósításának feltételeit, kézfeltartással jelezze.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a mezei őrszolgálatról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Felhatalmazta polgármestert a megvalósítás költségeinek kidolgozásával, annak képviselő-testület elé terjesztésével.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
kérte, hogy a Régpiposta és Szentesi utca
kereszteződésében a Coop Áruház előtt, az
aszfaltot javítsák ki. Hiszen több mint fél éve
kivágták a javításra szoruló területet.
Gémes László polgármester elmondta,
hogy a héten kezdtek el aszfaltozni, ez a terület is ki lesz javítva. Több helyen ki van
vágva a tükör, folyamatban van a kátyúzás.
Van olyan út, amit a csatornásoknak kell
rendbe hozni.
Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta,
hogy elvitték az emulziószóró gépet, a jövő
héten visszakapják, akkor folytatják az aszfaltozást.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, bizottsági ülésen elhangzott, hogy
az egyik külsős bizottsági tag kapott a jegyző úrtól egy levelet. A levélben felhívja a
figyelmét arra, hogy vegyen részt a bizottsági üléseken. A jegyző úrtól azt a választ
kapta, hogy a Kormányhivataltól kérték,
figyeljenek oda, hogy a testületi tagok, illetve a bizottsági tagok részt vesznek-e az
üléseken. Ennek kapcsán kérte, a képviselők ne legyenek ellehetetlenítve a testületi
ülésen való részvételtől azzal, hogy későn
kapják meg a testületi ülés anyagát. Példaként megemlítette, hogy az augusztus
végi rendkívüli testületi ülés anyagát az
ülés előtti este kapta meg. Megjegyezte,
hogy ez az SZMSZ-el ellentétes, 5 nappal
korábban ki kellett volna küldeni a testületi ülés anyagát. Adhoc alapon nem biztos,
hogy a képviselő jelen tud lenni az ülésen.
Régebben is kérte ezt, de a polgármester úr
azt mondta, nem hajlandó alkalmazkodni
egyetlen képviselőhöz sem. Azt kérte, hogy
az ülés időpontja is legyen meghatározva
a munkatervben, mivel csak a dátum van
benne. Véleménye szerint a jogi szabályozás azt írja elő, hogy az időpontot kell meghatározni, szerinte ez nem csak a naptári
napot jelenti. Kell egy állandóság, amihez a
testületi tagok igazodni tudnak.
Gémes László polgármester megállapította, a felvetés első része a bizottsági tagságra vonatkozott, nem képviselő-testületi
ülésre. A kettő nem ugyan az. A képviselők közül még senki nem kapott felszólítást amiatt, hogy nem vett részt ülésen. A
jegyző úr jó szándékúan tájékoztatta a külsős bizottsági tagot. A testületi ülésekkel
kapcsolatban, szerinte egy évre előre nem
lehet meghatározni, hogy hány órakor legyen az ülés. Mindenképpen munkaidőben
szeretné az üléseket megtartani. Ne várja
egy képviselő sem, hogy ő alkalmazkodjon bárkinek a programjához. A képviselő,
amikor jelöltette magát tisztában kellett legyen azzal, hogy üléseken való részvételről
is szól. A munkáltató köteles elengedni, ha
a munkabérét a munkáltató nem fizeti, az

önkormányzat kifizeti. Szerinte nincs ellehetetlenítve egyetlen képviselő sem, a testületi anyagot időben megkapják. A rendkívüli ülés azért rendkívüli, mert gyorsan
kell dönteni valamiben, az anyagot csak
közvetlenül előtte tudják kiküldeni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
elmondta, hogy kapott már olyan testületi
anyagot, amiről nem gondolja, hogy aznap
kerültek összeállításra.
Gémes László polgármester hangsúlyozta, hogy rendkívüli ülésről beszél. Ez a képviselői munkának a része. Vannak a képviselőnek kötelezettségei, amelyeket teljesítenie
kell. Vannak lehetőségei, melyekkel élhet.
Puskásné Halál Ágnes képviselő jelezte,
többször előfordult, hogy buszjáratok maradtak ki. Javasolta, hogy írásban vegyék fel
a kapcsolatot a DAKK Zrt-vel. Megkérdezte,
hogy a Kórógy-tónál és a Rétitelepi Kurca
hídnál tervbe van-e véve a korlát pótlása, illetve festése? Továbbá kérte, hogy a nyertes
pályázatokról e-mail értesítést kapjanak a
képviselők.
Gémes László polgármester a buszjárat
kimaradásokat már jelezte a szolgáltatónál,
de írásban is jelezni fogják a problémát. A
korlátokkal kapcsolatban elmondta, hogy a
Hódmezővásárhelyi Területi Igazgatóságnál
vannak még ilyen elemek, amit felajánlottak. Igazán ez a közúthoz tartozik a festést is
nekik kellene elvégezni. Ha ez nem valósul
meg, szerinte civil szervezettel meg tudják
oldani. Megígérte, hogy a nyertes pályázatokról értesíteni fogják a képviselőket.
Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, hogy a bizottsági ülésen a külsős
képviselő joggal háborodott fel, mivel mindig becsületesen részt vett az üléseken, háromszor fordult elő, hogy nem volt jelen, de
jelezte távolmaradását és meg is indokolta
azt. Szerinte szóban kellett volna figyelmeztetni.
Gémes László polgármester szerint el van
túlozva a felháborodás. Úgy gondolja a levél
csak tájékoztató volt.
Tóth Péter képviselő szerint mióta nem
Szegváron dolgozik, azóta rendszertelen az
ülések időpontja, úgy érzi, hogy ez személye
ellen irányul. Úgy gondolja, hogy az alpolgármester is le tudná vezetni a testületi ülést
abban az esetben, ha a polgármesternek elfoglaltsága van.
Vita alakult ki az ülések összehívásának
időpontjait illetően.
Határné Bottyán Erika képviselő megköszönte a Falufejlesztő Kft. munkáját az
egészségház ablakcseréjével kapcsolatban.
Gémes László polgármester megkérdezte,
van-e még valakinek kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, a nyílt ülést berekesztette.

2017. november
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Focicsapataink őszi mérkőzéseinek eredményei
Megyei III. osztály
Szegvár – Fábiánsebestyén 3 – 2
Góllövők: Szűcs László, Rácz Tamás, Janó
László
Baks – Szegvár 12 – 0
Szegvár – Csongrád III. 2 - 0
Góllövők: Rácz Tamás, Piti János Zoltán
Gyálarét – Szegvár 6 – 0
További mérkőzés
2017. 11.12. 13:30 Nagylak – Szegvár

Megyei IV. osztály
Nagymágocs II – Szegvár II. 7 – 2
Góllövő: Puhala Krisztián György (2)
Szegvár II - Maros-Menti UFC-DUOCOR
3–2
Góllövők: Puhala Krisztián György, Erdei
Márk, Rácz Tamás
Szentesi Kinizsi II – Szegvár II. 8 – 2
Góllövők: Puhala Krisztián György, Fekete
Péter
Szegvár II. – Földeák 8 – 1

Góllövők: Ember Béla, Puhala Krisztián György (2), Szűcs László, Varga Nándor,
Biácsi Bendegúz, Piti János, Piti Imre
Szegvár II - Derekegyház 3 – 2
Góllövők: Puhala Krisztián György, Bereczki Bence (2)
További mérkőzések:
2017. 11.11. 13:30 Maroslele – Szegvár II
2017. 11.18. 13:00 Szegvár – Fábiánsebestyén-Eperjes
2017. 11.26. 13:00, Szegvár II – ÚTC 1913kft.
II.-Tanárképző

Az NB-I Keleti csoportjában játszó tekecsapatunk
eredményei, mérkőzései
6. forduló
Szegvár (3139) – Gyula (2981) 6 – 2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán,
Szabó Gábor, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (966) – Szank (852) 4 – 0
Pontszerzők: Fuvó Milán, Bereczki Zsolt

Ifjúságiak:
Szegvár (994) – Gyula (910) 4 – 0
Pontszerzők: Fuvó Milán, Ohratka Máté

További mérkőzések
2017.11.05. 10:00 Vasárnap
Szegvári TSE - Kazincbarcikai VTSE
2017.11.11. 10:00 Szombat
Fővárosi Vízművek SK - Szegvári TSE
2017.11.26. 10:00 Vasárnap
Szegvári TSE - Ceglédi VSE

7. forduló
Szegvár (3066) – Szank (3064) 5 – 3
Pontszerzők: Szabó Gábor, Puskás Bence,
Rácz József

2017.12.09.14:00 Szombat
Vilati Eger SE - Szegvári TSE

Visszatekintés
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület nehéz időszakon
megy keresztül ebben az évben. Áprilisban az egyesület kilépett az akkori szövetségéből és ez megosztotta a létszámot. E zavaró körülmények
ellenére is szépen szerepeltek a versenyeken az egyesületben maradt
versenyzők.

Bár létszámunk lecsökkent így is megtartottuk immár 9. nyári sátortáborunkat. A jó hangulatú kicsit lazára fogott táborban közel 20 fő vett
részt. A lazítás után, (ami szerintem jót tett a csapatnak) megkezdődtek
az őszi versenyidőszak versenyei.
Az első megmérettetés szeptember 30-án volt. Először vettünk részt
a kiskunhalasi versenyen, ami egy más szabályrendszerű verseny volt.
A több éves rutinnak köszönhetően Szabó Hédi és Gémes Gergő is első
lett.
A jó szereplés után bizakodóan vártam a Budapesten megrendezésre kerülő Dream Cup World elnevezésű karate versenyt. Tizenhat országból közel 400 regisztráció érkezett. Ebből már tudtuk, hogy nagyon
komoly megmérettetésre kell számítanunk. Három versenyzőért szoríthattunk. Végül senpai Bődi Sándor, Gojdár Csanád és Győri Dávid is
komoly harcok után állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Sajnos Sanyi
senpai a küzdelem hevében arccsonttörést szenvedett, de már jól van.
Még egy versenyünk volt az utánpótlás Magyar Bajnokság, ami a
Bushido Kupa is volt egyben. Négy érdekeltségünk volt küzdelem kategóriában. Gémes Gergő és Szabó Hédi második, Német Enikő és Gojdár
Csanád harmadik helyezést ért el a kimondottan erős mezőnyben.
Következő versenyünk november 11-én lesz Vácon.
Gratulálok a versenyzőknek és bízom a további hasonlón eredményes
szereplésben.
Erdei Sándor
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III. Bor- és Kalácsfesztivál Szegváron
2017. október 6-7-én rendeztük meg a III.
Bor- és Kalácsfesztivált a Művelődési Ház
előtti téren.
Az ezt megelőző napokban a kis faházak
benépesítették a teret, falunk két végén pedig
felöltözött Boróka és Borisz, hogy hirdessék a
hétvégi jó hangulatot. A téren vicces szalmabábuk, egy szüretet ábrázoló palánk és a díszes
színpad jelezte a nem mindennapi eseményt.

Pénteken a Fesztivált Andrási Elemér plébános úr nyitotta meg, megszentelte az új bort és
a szerelem kalácsot, majd gyertyát gyújtottunk
a 13 Aradi vértanú emlékére.
A kis faházak a megnyitóra kitárták ajtóikat,
és kóstolhattuk a kínált portékákat. Bor kínált
az Ungerbauer pincészet, a Gulyás pincészet,
Balogh Árpád, Szabó Elemér. A Buzsáki polgármester és lelkes csapata vad malacot sütöttek, tanyasi kakas pörköltet főztek és természetesen jó pálinkával fogadták a standjukhoz
látogatókat. De volt gyümölcsbor és csipkebogyó, kökény borkülönlegesség is.

Meghívtuk a lengyel testvértelepülés delegációját Lewin Brzeskiből, ők a lengyel vodkát
és nemzeti ételkülönlegességeiket kóstoltatták.
A Fuszulyka Nyugdíjas klub palacsintát és
süteményt sütött. 2 napon át sült a szerelemkalács a Községi Kemencében a Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Fuszulyka Nyugdíjas
klub vezetésével.
Kóstoltunk házi készítésű sajtot, hiszen a bor
mellé az dukál.
De képviseltette magát néhány kézműves termék is, Zsóka kötödéje, mézeskalács, homokkép készítés és sport felszerelés formájában.
Nem maradt el a jó hurka-kolbász sem, melynek fesztiválcsalogató illata betöltötte a teret.
A Bazsa Mári Népdalkör igazi jó hangulatot
teremtett bordalaikkal, miközben az ide látogató közönség már kóstolhatta a frissen kisült
édes kalácsot.

A péntek estét Gazsó-Szűcs Duó zárta. A
mulatni vágyó közönség igényeinek megfelelően húzta a talpalávalót.
Szombaton a Kurca-parti Óvoda Őszi rajz
kiállításának megnyitójával indult a délelőtt.
A Művelődési ház emeleti galériájában szüreti fotókban gyönyörködhettünk. Kátai Csilla
grafikus, amatőr fotóművész élményvilágát
hozta el nekünk.
Majd a színpadon a kis óvodások lelkes műsora varázsolt el bennünket.
A műsor a Csiga Duó koncertjével folytatódott, amely magához vonzotta az apróságokat, és igazán hangulatos zenével bűvölte el a
közönségét. Közben népi játszótérré alakult a

Dj Dominique Fergeteg Party-ján a szem
amerre ellátott, csak tomboló közönséget látott.
Itt, még aki nem akart táncolni az sem maradt
ülve, hiszen olyan jól összeválogatott zenei repertoárt hozott nekünk, hogy azt csak a kezeket a magasban tudtuk élvezni. Így tombolt a
közösség apraja nagyja.
A táncolni vágyókat Dj Hortobágyi Gyula
diszkójára várta, ezzel zárult a III. Bor- és Kalácsfesztivál.
Mi szervezők nagyon köszönjük minden segítő áldozatos, tettre kész munkáját, hiszen ez
egy csapatmunka, és a külső segítség nélkül ez
nem tudott volna ilyen színvonalasra, gördülékenyre sikerülni.

tér füves része, egész nap volt az eszközöknek
játszópajtása. Az apróságokat igazán elvarázsolta.
Délben Dr. Vigh Molnár Henriett népdalt
énekelt. Majd az Ébredés zenekar fokozta a
hangulatot.
Az ezt követő néptáncfesztivál már igazán
vonzó volt a közönség számára, hiszen egyre
többen látogattak el a fesztiválra. Változatos
műsort láthattunk. Műsort adott a bajor Felsőőri néptánccsoport, az Alföld Néptáncegyüttes, a Szötyke, a Derce, a Dobbantó, valamint a
Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola.

A jó hangulat, a pozitív visszajelzések, az
elismerő szavak adnak erőt nekünk szervezőknek, hogy készüljünk a IV. Bor- és Kalácsfesztiválra.
Jövőre ugyanekkor ugyanitt!
Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány
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