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30 éves a Szegvári Napló
1988 februárjában jelent meg az első 

szám. Még ma is emlékszem milyen volt 
a külleme, a nyomdai kivitelezés… Hát... 
bizony elég csúnyácska, az akkori nyom-
datechnika primitívsége miatt homályo-
sak, maszatosak lettek az oldalak, a képek 
is. Tiszakécskén készült. Jó messzire, ko-
csival vittem a kéziratot és mentem érte, 
amikor elkészült. A nyomdai munka árát 
saját zsebből fizettem sokáig. 

Pocsék volt, de a mi munkáinkat, írá-
sainkat, rajzainkat, fotóinkat tartalmazta. 
Tartalmas, érdekes lett ez az első szám és 
a következő számok is.

Sokan dolgoztunk rajta. Ezen is meg a 
következő három, négy, öt számon is. Igen 
népes stábot sikerült összeszednem. Arra 
törekedtem, minél több területről, minél 
több ember kerüljön a szerkesztőségbe in-
duláskor. 

Alapító tagok voltak:
Antal Péter gyógyszerész, Antal Péter-

né,
Bárány Péterné szövetkezeti dolgozó, 
ifj. Bárány István, 
Bucsányi László gyári dolgozó,

Gila Antalné tanácsi dolgozó, 
Kószóné Bihari Etelka szövetkezeti dol-

gozó,
Kiss János takarékszövetkezeti dolgozó, 
Kiss Vilmos technikai alkalmazott, 
Lévai György, 
Menyhárt Ignác tanácsi dolgozó, 
Murányi Hajnalka,
Kosztolányi Sándorné könyvtáros, 
Lucz Ferenc nyugdíjas (fotós), 

Csurka Zoltánné óvónő 
Török Imre kendergyári dolgozó,
Marsovszki Mihály író, 
Nagy Istvánné anyakönyvvezető,
Gyömbér Ferencné tanácsi dolgozó, 
Kerekesné Bovatsek Ágnes könyvtárve-

zető, 
Vigh Lászlóné tanár, 
Rozgonyiné Szabó Mária tanár, 
Szécsényiné Lucz Mária tanár.

Sokáig ez a csoport készítette a Szeg-
vári Naplót. A tördelést is mi csináltuk, 
„ragasztgattuk” a géppel írt, kézzel rajzolt 
anyagot a laptükörbe. (Ezt vittem a nyom-

Folytatás a 10. oldalon.

Wass Albert: 
Tavasz-várás

Érzed? Jön a tavasz,
a fák alá
már tarka-fátylú verőfényt havaz.
A messzeségből hírnök érkezett:
madár lebeg a rónaság felett
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág.

Ugye testvér,
csábítanak most halk melódiák,
ezer kis visszatérő róna dal,
S ugye neked is tarka a világ,
s az álmaid megannyi könnyű lepkék:
már nemsokára zöldül a levél,
és visszaszáll a tavasz és a fecskék,
és a fecskékkel ő is visszatér...

Ha jönne már...
ugye testvér, megálmodod mi lenne?...
S egy kis meleg
belopódzik halkan a szívedbe...
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Megemlékezés

„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 maradó bánatos szívekre.”

Fájó szívvel emlékezünk

Wéber Csaba
halálának évfordulóján.

Szerető családjaMegemlékezés

„Egy könnycsepp a szemünkben,
s egy szál virág érted él.

Egy gyertya az asztalon érted ég,
Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk,

Mely őrzi emléked, örökké itt vagy velünk.
Szívből szeretünk, s míg élünk,

nem felejtünk Téged.”

Szeretettel emlékezünk

Szabó Péter
születésének 55.,  

halálának 15. évfordulóján. 
Szerető Családja

Megemlékezés
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmunkban látjuk,

Az ész érti, de a szív soha,
Az évek múlnak, de akit szeretünk,

Nem feledünk soha.”

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férj, 
édesapa, nagyapa

Tóth Ferenc
halálának 6. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés

„Lelked, mint a fehér galamb,
csendesen messzire szállt,

Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talált.

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

Utat mutatsz, mert szívünkben
mindörökre létezel.”

Szeretettel emlékezünk

id. Szabó Péter Pál
halálának 7. évfordulóján.

Szerettei, családjai

Megemlékezés

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

Ami neked szent és nyugalom
az nekünk örökös fájdalom.”

Fájó szívvel emlékezünk

Égető József
halálának 1. évfordulóján

Szerető lánya Lenke, veje, 
unokája, unokamenye

Megemlékezés

„Szívedben nem volt már csak jóság és 
szeretet.

Munka és küzdelem volt életed.
Leborulunk némán sírod felett,

őrizzük áldott emlékedet.
Mert, akit szerettünk nem feledjük soha.”

Fájó szívvel emlékezünk

Égető Józsefné
Magyar Katalin

női szabó

halálának 13. évfordulóján 
Szerető lánya Lenke, veje, 

unokája, unokamenye

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik drága szerettünk

Varga József
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, és fájdalmunkban 

velünk éreztek.
A gyászoló család

Családi események
2018. január
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt. 
Halálesetek: Varga József, Rákóczi u. 79. 

(78 éves); Szabó József, V. külterület tanya 24. 
(64 éves); Csenki András, Bercsényi u. 29. (89 
éves); Mihály Andrásné Obratka Piroska Kata-
lin, József A. u. 5. (92 éves); Pap Jánosné Béres 
Erzsébet, Rozmaring u. 41/A (86 éves)

Születések: Mihály Ferencnek és Berezvai 
Krisztina Magdolnának HÉDI KRISZTA; Gé-
mes Lászlónak és Érdi Erikának ÁDÁM.

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adatokat 
eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk meg. 
Amennyiben szeretné, hogy gyermeke születése 
benne legyen a családi események rovatban, kér-
jük közölje szerkesztőségünkkel a baranyvera@
gmail.com címen, vagy papíron írásban, így elke-
rülhetjük az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Helyreigazítás

Sajnálatosan januári számunkban a fenti 
megemlékezésben rosszul szerepelt a név. 
Ezért újra megjelentetjük. A családtól elné-
zést kérünk a hibáért.

A szerk.
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A családok, a biztonság és a további 
fejlesztések éve lesz az idei

Az újesztendő a családok, a biztonság és 
a további fejlesztések éve lesz hazánkban 
és térségünkben egyaránt. Olyan eszten-
dő, melyben közös célunk értékeink meg-
őrzése, hagyományaink ápolása és térsé-
günk jövőjének fejlesztése – hangsúlyozta 
Farkas Sándor évértékelő interjúnk elején.

A térség országgyűlési képviselője sze-
rint: A tavalyi év rendkívül tartalmas volt, 
nehéz feladatokat kellett teljesítenie a tér-
ségnek 2017-ben, sikerült és bizakodva 
állunk az idei év előtt, hiszen Európában 
egyre inkább felértékelődik hazánk, mind 
a gazdaság teljesítménye, mind a bizton-
ság miatt.

A kormányzati intézkedések hatására, 
masszív növekedési pályára állt az or-
szág, évről-évre egyre több a munkahely, 
alacsony az infláció, a piaci szereplők is 
bíznak a magyar gazdaságpolitikában. A 
vártnál is gyorsabban, az uniós átlag fölött 
növekszik a magyar gazdaság, s várhatóan 
4 százalék felett bővült a GDP az év vé-
gére. A beruházások 20 százalékkal növe-
kedtek. 

– A tavalyi dinamikus és stabil gazda-
sági növekedés hatására olyan gazdasági 
évet zártunk, amely lehetőséget biztosít 
számtalan fejlesztésre, és ennek mi is ré-
szesei leszünk – hangsúlyozta a honatya, 
aki kitért az elmúlt évek szegvári fej-
lesztéseire is, köztük az óvodai műfüves 
fedett focipálya kialakítására, az óvoda 
konyhájának megújulására, az óvodában 
új bölcsődei férőhely kialakítására, és az 
általános iskola egyes részeinek megújulá-
sára. Ezek a családok számára is jelentős 
előrelépések jelentik további fejlesztéseink 
alapját.

Farkas Sándor három fontos terü-
letet említett, melyek kiemelt helyen 
szerepelnek a 2018-as kormányzati in-
tézkedésekben. Mint mondta, komoly 
pénzügyi-gazdasági változások lépnek 
életbe, hiszen 8 százalékos minimálbér-, 
12 százalékos szakmunkás minimálbér-, 
3 százalékos nyugdíjemelés lépett élet-
be. Utóbbi a nyugdíjak vásárlóértékének 
erősödését jelenti. Ezen felül a tavalyi 
áfacsökkentések után most a fogyasztá-
si célú halak és a házi sertés belsőségek 
áfakulcsa csökken 27-ről 5 százalékra. 
Tovább csökken a munkabérek közterhe 
és a juttatások (pl. Erzsébet-utalvány) ter-
he munkáltatói oldalról. 

Az országgyűlési képviselő kiemelte 
az internet, az e-ügyintézés területét is. 
Elmondta, hogy hazánk ezeknek a terüle-
teknek a fejlesztésével is Európa élvonalá-
ba kíván kerülni – Európai viszonylatban 
Magyarországon vált a legalacsonyabbá 
az internetadó és új, személyre szabha-
tó e-Ügyintézés központ indult. Idéntől a 
gazdálkodó szervezetek már a Cégkapun 
keresztül adják le bevallásaikat, az őster-
melők és az áfafizetésre kötelezett magán-
személyek és a munkáltatók helyett is a 
NAV készíti el az SZJA-bevallást – rész-
letezte az országgyűlési képviselő, aki 
szerint talán a legfontosabb, hogy 2018 a 
Családok Éve. 

– Európában egyedülálló, komplex, szé-
les körű családtámogató rendszert építet-
tünk föl, amelyet idén tovább bővítünk. A 
költségvetés körülbelül 5 százalékát költ-
jük a családokra, míg az európai átlag en-
nek a fele. Számunkra a család az élet alap-
vető szervezeti egysége, amelynek minden 
tagját, minden élethelyzetében támogatni 
kell – fejtette ki, hozzátéve, hogy a Csalá-
dok Évétől kezdve a kétgyermekesek már 
35 ezer forintot tudnak leírni havonta az 
adójukból, növekszik a gyermekgondo-
zási díj (gyed), valamint a diplomás gyed 
összege is, gyermekvállalás esetén pedig 
részben vagy teljesen elengedik az édes-
anya diákhitelét.

Farkas Sándor hangsúlyozta, a válto-
zásokból mindannyian láthatjuk, sikeres, 
eredményes évet zárt az ország és a térség 
is. – Végre már nem a tűzoltás, hanem a 
fejlesztések vannak a középpontban. Eh-
hez azonban meg kell védenünk és fejlesz-
tenünk kell biztonságunkat, családjainkat, 
hiszen a családokon és a fejlesztéseken 
nyugszik hazánk jövője. Fontos, hogy a 
közösség összes tagja érezze, hogy szük-
ségünk van egymásra, éljünk az új lehe-
tőségekkel és bizakodással tekintsünk a 
jövőre! – emelte ki az országgyűlési kép-
viselő.

Megkérdeztük  
a Polgármestert
Néhány hete sokat foglalkoztatja a szeg-

vári embereket, hogy 6-8 rendőr teljesít 
szolgálatot a községben. Szeretnénk tájé-
koztatást kérni erről az újság olvasói szá-
mára.

Csongrád megyében új főkapitány van, 
aki Somogy megyéből érkezett. 

A szentesi kapitányság területén lévő kör-
zeteket újra osztották, így a Szegvárt érintő 
körzet nagyobb lett. Eddig Szegvárnak 3 
körzeti megbízottja volt, ezzel a területnö-
vekedéssel már 5 körzeti megbízottunk lett. 

A jelenlegi felállásban így a közterüle-
ti jelenlétet magasabb óraszámban tudják 
ellátni a rendőreink. A körzeti megbízot-
tak egymást váltva teljesítenek szolgálatot 
Szegváron és mindig van mellettük egy jár-
őr kolléga is. 

A lakosok forduljanak bizalommal a 
körzeti megbízottjainkhoz, hiszen ők igen 
összetett feladatot látnak el. Nem csak a 
közterületi jelenlét a feladatuk, hanem fon-
tos szerepet játszanak a megelőzésben, a 
nyomozati munkában, a felderítésben, és ha 
kell az elfogásban is. Ezt bizonyítja a hosszú 
évek kiemelkedő munkája, amit a települé-
sen az eddigi rendőrök teljesítettek. Szegvár 
közbiztonsága igen jó a megyében, melyet 
túlnyomó részben nekik, az őket segítő 
szervezeteknek és a szegvári lakosok jogkö-
vető magatartásának köszönhetünk.

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!
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezés-
re 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

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi 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 ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
február 5-9. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
február 12-16. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
február 19-23. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 órá-
ig
febr. 26-márc.2. hétfőtől csütörtökig 14-18 órá-
ig, pénteken 7.30-10.30 óráig
március 5-9. hétfőtől-péntekig 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. Kér-
jük, 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.
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 és 13-14 óráig
Csütörtök    8-12 és 13-14 óráig

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

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 Szol-
gálat 
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
hétfő  8-12 12.30-16-ig
kedd  8-12 12.30-16-ig
péntek  8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
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, pol-
gárőr)

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

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

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
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

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

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési 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 időpontok-
ban előzetes bejelentkezés után megtekinthető. 
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes beje-
lentkezés 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

Hasznos tudnivalók!
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Szegvár, Lódz - Szegváron született, a 
szentesi gimnáziumban, majd a szegedi 
egyetemen tanult, férjével 1980 óta a len-
gyelországi Lódzban él Gluszczakné Szűcs 
Ilona. Szinte minden szabadidejében a két 
nép kapcsolatát ápolja. Nemrég ezért ki-
tüntették.

– Utolsó éves egyetemisták voltunk, 
amikor megismerkedtünk a férjemmel. 
Előtte egy gimnáziumi kirándulástól el-
tekintve nem volt Lengyelországgal kap-
csolatom, de valahogy mindig vonzott. 
Volt, aki ezt mondta: meg volt írva. Ösz-
szeházasodtunk, 1980 óta élek Lengyelor-
szágban – emlékezett vissza Gluszczakné 
Szűcs Ilona. Szegváron született, a szente-
si gimnáziumban, majd a szegedi egyete-
men tanult, programozó matematikusként 
végzett. Férjével, Zbigniew Gluszczakkal 
Lódzban él. Ilonát a napokban nagy meg-
tiszteltetés érte, megkapta a Lengyel Köz-
társaság Érdemrendjének Lovagkeresztjét. 
Ezt azoknak a külföldieknek vagy külföl-

dön élő lengyel állampolgároknak adják, 
akik a tevékenységükkel kiemelkedően 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Lengyel 
Köztársaság jó kapcsolatokat alakítson ki 
más országokkal. 

– Nagyon örültem, és valóban megle-
petésként ért. Bár sejtettem, hogy valami 
készül, mert nemrég bekérték tőlem a „vi-
selt dolgaimat”. Szinte el is feledkeztem 
az egészről, amikor kaptam egy meghívót 
– mesélte derűsen. Annak, hogy Lódzban 
telepedtek le, praktikus oka volt, emlé-
kezett vissza. Az ő végzettségével len-
gyelnyelv-tudás nélkül is tudott dolgozni, 
egyetemi oktató férje viszont eleinte biz-
tosan nem boldogult volna Magyarorszá-
gon. Az új hazáját azonnal megszerette, a 
természet szépsége, az emberek kedves-
sége nagy hatással volt rá. Odaköltözése 
után egy évvel néhány baráttal együtt 
megalapította a Lengyel–Magyar Baráti 
Társaságot. Nem túlzás: szinte az összes 
szabadidejét a két nép közötti kapcsola-
toknak szenteli. 

– Évente többször hazajárok Szegvár-
ra. Magyarországon sokszor én vagyok 
az egyetlen a környéken, aki lengyelül 
beszél, Lengyelországban pedig fordítva, 
így gyakran találnak meg a feladatok. A 
szegvári Dobbantó néptáncegyüttes, a sze-
gedi színtársulat, lódzi, kiskunfélegyházi 
vagy szentesi fotográfuscsoport vendéges-
kedései idején szoktam örömmel segíteni. 
De ha bajba jutott ember, legyen az akár 
turista, akár munka kapcsán utazó szorul 
segítségre, az ő problémáját is szívesen 
megoldom – tudtuk meg. 

A nyelvet könnyen megtanulta, a nyelv-
tannal jól boldogult, mesélte. Választott 
hazájában sokszor csak egy hosszabb 
beszélgetés után furcsállják a kiejtését: 
nézték már évek óta másik országban élő 
lengyelnek, vagy olyannak, aki sziléziai 
tájszólással beszél. A napokban újabb ki-
tüntetést vehetett át. Férjével együtt meg-
kapta a Lódzi Fotóművészek Társaságá-
nak Arany Díszjelvényét. 

Králik Emese - Délmagyarország 

Lovagkeresztet kapott a lengyel-magyar barátságért: 
Gluszczakné Szűcs Ilona ugyanannyira szegvári, mint lódzi

Ilona Magyarországon és Lengyelországban is sokat dolgozik 
a két nép közötti barátságért.

Fotó: Zbigniew Gluszczak
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Lukács Istvánné alpolgármester üdvözölte 
a megjelenteket. Megállapította, hogy a kép-
viselő-testület határozatképes. Döbrőssyné dr. 
Seres Ilona és Tóth Péter képviselők jelezték 
távolmaradásukat. Az alpolgármester ismer-
tette a meghívóban szereplő napirendi pontot. 
(1. sz. melléklet) 

1. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdál-
kodási önkormányzati közfeladatok átadásáról

Lukács Istvánné alpolgármester felkérte dr. 
Szecskó Tamás jegyzőt, ismertesse az előter-
jesztést.

Dr. Szecskó Tamás jegyző felolvasta az 1. 
sz. melléklet szerinti előterjesztést, illetve is-
mertette a határozati javaslatot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete, úgy döntött, hogy az Önkor-
mányzat mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás tagönkor-
mányzata a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti hulladékgaz-
dálkodási kötelező önkormányzati feladat- és 
hatáskört – ide nem értve a rendeletalkotási 
kötelezettséget – a társulás részére 2018. ja-
nuár 1. napi hatállyal átadja, ezzel egyidejűleg 
kezdeményezi, hogy az FBH-NP Nonprofit 
Kft-vel kötött 2017. április 1. napjától hatályos 
közszolgáltatási szerződés közös megegyezés-
sel történő megszüntetését 2017. december 31. 
napjával. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az 1) pontban foglalt, feladat-ellá-
tási szerződés hatálybalépésének feltételeként 
kiköti azt, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 
legkésőbb 2017. december 29. napjáig hozzon 

határozatot arról, hogy 2018. január 1. napjától 
a közfeladat ellátásának a jogát a Társulásnak 
átadó önkormányzatok vonatkozásában kiírás-
ra kerülő közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatálybalépéséig az 
FBH-NP Nonprofit Kft-vel köti meg a Szegvár 
Nagyközség hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásának ellátására vonatkozó közszolgáltatá-
si szerződést. A képviselő-testület az önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok 
ellátása tárgyú feladat-ellátási szerződést a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a feladat-ellátási szerződést a 
hatálybalépésre vonatkozó, fentiekben tárgyalt 
rendelkezésekkel aláírja, és a Képviselő-testü-
let döntését a Társulás Elnökével közölje.

Lukács Istvánné alpolgármester megkö-
szönte a képviselők részvételét, az ülést bezár-
ta.

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. december 20-án 07:30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. december 29-én 09:00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Gémes László polgármester üdvözölte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a képvise-
lő-testület határozatképes. 

1. napirendi pont: Település arculati kézi-
könyv 2017.

Gémes László polgármester kérte a képvi-
selőket, ha elfogadják a Szegvár Nagyközség 
Települési Arculati kézikönyvét kézfeltartással 
jelezzék. (2. sz. melléklet)

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a mellékelt településképi arculati 
kézikönyvet (TAK) elfogadja.

2. napirendi pont: Döntés a hulladékgazdál-
kodási önkormányzati közfeladat átadásáról

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
módosítani kell az előző határozatot, mivel a 
DAREH Társulás Taggyűlése nem volt határo-
zatképes. A határidő ki van tolva 2018. január 31-
re. Kérte a képviselőket, ha ezzel a változtatással 
egyetértenek és a határozati javaslatot elfogadják, 
kézfeltartással jelezzék. (3. sz. melléklet)

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete módosítja a 151/2017. (XII. 20.) 
számú határozatának 2) pontját az alábbiak 
szerint:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az 1) pontban foglalt, feladat-ellá-
tási szerződés hatálybalépésének feltételeként 
kiköti azt, hogy a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése 
legkésőbb 2018. január 31. napjáig hozzon ha-
tározatot arról, hogy 2018. január 1. napjától 
a közfeladat ellátásának a jogát a Társulásnak 
átadó önkormányzatok vonatkozásában kiírás-
ra kerülő közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő szerződés hatálybalépéséig az 
FBH-NP Nonprofit Kft-vel köti meg a Szegvár 
Nagyközség hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásának ellátására vonatkozó közszolgáltatá-
si szerződést. A képviselő-testület az önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok 
ellátása tárgyú feladat-ellátási szerződést a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a feladat-ellátási szerződést a hatálybalé-
pésre vonatkozó, fentiekben tárgyalt rendelke-
zésekkel aláírja, és a Képviselő-testület dönté-
sét a Társulás Elnökével közölje.

3. napirendi pont: „2018.03.01-2019.02.28-
ig tartó járási startmunka mintaprogramok 
pályázatainak benyújtása

Gémes László polgármester kérte a képvise-
lőket, ha egyetértenek a pályázat benyújtásával 
kézfeltartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a
1. A mezőgazdasági növénytermesztésre ala-

puló járási ráépülő startmunka program
2. Helyi sajátosságra épülő járási ráépülő 

program
3. Közúthálózat karbantartása ráépülő járási 

program pályázatok benyújtását.
A képviselő-testület a pályázat pozitív elbí-
rálása esetén támogatja az esetlegesen szük-
séges közbeszerzési eljárások megindítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a pályázat benyújtására és a munka-
szerződések megkötésére.

Gémes László polgármester megköszönte a 
képviselőknek az ülésen való részvételt.  Min-
denkinek eredményekben gazdag boldog új-
évet kívánt, az ülést bezárta.



7. oldal2018. február

Rendezvény naptár 2018.
Rendezvény neve Rendezvény időpontja A rendezvény helyszíne A rendezvény szervezője

Don-kanyari megemlékezés 2018.01.15. hétfő Kossuth téri Emlékműnél Művelődési Ház
Múzeumi foglalkozás 2018.02.01. csütörtök Múzeum Művelődési Ház
Vadász Bál 2018.02.03. szombat Művelődési Ház Kurca-szegi Vadásztársaság
Véradás 2018.02.06. kedd Művelődési Ház Szentesi Bugyi István Kórház
Farsangi Bál 2018.02.10. szombat Művelődési Ház Fuszulyka Klub
Véradás 2018.02.13. kedd Művelődési Ház Szentesi Bugyi István Kórház
Általános Iskolai Farsangi Bál 2018.02.16. péntek Művelődési Ház Forray Máté Általános Iskola és AMI
BABA-BÖRZE 2018.02.24. szombat Művelődési Ház

Nosztalgia Bál 2018.03.03. szombat Művelődési Ház Lukács Istvánné; Dr. Lehoczkyné Kehrer Ani-
kó; Kovács Józsefné; Ternainé Kovács Anna

Nőnap 2018.03.08. csütörtök Művelődési Ház Polgármesteri Hivatal
Nemzeti Ünnep 2018.03.15. csütörtök Művelődési Ház Nagyközségi Önkormányzat
Tavaszi Dalos Találkozó 2018.04.14. szombat Művelődési Ház Bazsa Mári Népdal Kör
Tekebál 2018.04.21. szombat Művelődési Ház Szegvári Tekézők Sportegyesülete
V. Enduro Rally 2018.04.28. szombat Művelődési Ház előtti tér Hérány István és Gyovai Elza
III. Szegvári Fitt Nap és 
Aerobic Maraton 2018.05.12. szombat Művelődési Ház előtti tér Tűzköves Alapítvány

Óvodai ballagás 2018.05.19. szombat Művelődési Ház Kurca-parti Óvoda
Alapfokú Művészeti Iskola záró vizsgái 2018.05.31. csütörtök Művelődési Ház Forray Máté Általános Iskola és AMI
Középkori vigadalom családi és  
gyermeknap 2018.05.27. vasárnap Károlyi kastély

Trianoni Megemlékezés 2018.06.01. péntek Kossuth tér emlékmű Művelődési Ház
Dobbantó Néptánc Gála 2018.06.09. szombat Művelődési Ház Dobbantó Néptáncegyüttes
Általános Iskolai Ballagás 2018.06.16. szombat Forray Máté Ált.Isk. Forray Máté Általános Iskola és AMI

Honismereti és Régész Tábor 2018.07.02-06. Károlyi kastély Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők 
Egyesülete

XI. Tó Fesztivál 2018.07.07. szombat Kórógy-tó Tűzköves Alapítvány
Lovas Tábor 2018.07.09-13. Vangel tanya Tűzköves Alapítvány
Nyári Kézműves tábor 2018.07.23-27. Művelődési Ház Művelődési Ház
Karitász Tábor 2018 július vége-aug. eleje Szabó Judit Karitász csoportvezető
Katolikus köri tábor 2018.08.01-03. Katolikus kör Máltai Szeretetszolgálat
Lovas Tábor 2018.08.06-10. Vangel tanya Tűzköves Alapítvány
Tánc Tábor 2018.08.06-10. Művelődési Ház Dobbantó Néptáncegyüttes
Karate Tábor 2018.08.17-22. Közösségi Ház Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesület
Falunap 2018.08.19-20. Sportpálya Nagyközségi Önkormányzat
Lukács István teke emlékverseny 2018.08.20. hétfő Tekepálya Szegvári Tekézők Sportegyesülete
Kurca-parti Dalos Találkozó 2018.09.08. szombat Művelődési Ház Magyar Nóta Klub
Búcsú 2018.09.09. vasárnap Piac tér és környéke
Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület 
Baráti találkozó 2018.09.29. szombat Művelődési Ház Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület

IV. Bor és Kalács Fesztivál 2018.10.05-06. Művelődési Ház előtti tér Művelődési Ház
Szegvári Mozgáskorlátozottak Egyesü-
letének rendezvénye 2018.10.13. szombat Művelődési Ház Szegvári Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

Szegvári Csoportja
Ovibál 2018.10.20. szombat Művelődési Ház Kurca-parti Óvoda
Nemzeti Ünnep 2018.10.23. kedd Művelődési Ház Forray Máté Általános Iskola és AMI
Márton Napi Libabál 2018.11.10. szombat Művelődési Ház Művelődési Ház
Adventi Gyertyagyújtás I. 2018.12.02. vasárnap Szökőkút Művelődési Ház
Adventi Gyertyagyújtás II. 2018.12.09. vasárnap Szökőkút Művelődési Ház
Adventi Gyertyagyújtás III. 2018.12.16. vasárnap Szökőkút Művelődési Ház
Adventi Gyertyagyújtás IV. 2018.12.23. vasárnap Szökőkút Művelődési Ház
Szilveszteri futás 2018.12.31. hétfő Polgármesteri Hivatal Nagyközségi Önkormányzat
Óév Búcsúztató Bál 2018.12.31. hétfő Művelődési Ház Művelődési Ház

A változtatás jogát fenntartjuk!
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HIT VILÁG

Akit szeretsz, annak egész lelket áldozz! – Reményik Sándor

2018 A CSALÁDOK ÉVE
Bíró László püspök, az Magyar Katolikus 

Püspöki Kar Családbizottságának elnöke, a 
Magyar Katolikus Családegyesület elnöke kö-
szöntője a házasság hetére, a családok évében.

2018 a Családok Éve. Alkalom arra, hogy 
mindnyájunkban tudatosodjon: a család nagy 
és fontos érték. Szeretnénk, ha Magyaror-
szágon erősödne a családbarát értékrend, a 
gyermekbarát szemlélet, a generációk közötti 
együttműködés, és az élet szentségének tiszte-
lete, ha egyre jobban sikerülne összehangolni a 
munkát a családi élettel.

2018. február 11. és 18. között lesz a házas-
ság hete. Ezen a héten azt ünnepeljük, hogy a 
házasság Isten csodálatos ajándéka és gondos-
kodása az ember számára, amelyben a felek 
megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, 
a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresz-
tül. A házasságban egy férfi és egy nő saját el-
határozásából elkötelezi magát, egymás bátorí-
tására, segítésére és védelmére törekszik egész 
életében. Ilyen módon a házasság felelősségtel-
jes, biztonságos és meghitt közösséget jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük minden 
más területén is.

Az elmúlt hétvégén Kaposváron tartottuk 
meg a Családreferensek Országos Találkozó-
ját. Lelkesítő együttlét volt. Öröm volt hallani, 
hogy egyházmegyéinkben nagy összefogással 
készülnek a házasság hetére. Szép volt hallgat-
ni a lelkes beszámolókat, amelyek érzékeltet-
ték, hogy a házasság hetének sokféle program-
ja mögött nagy sodrású társadalmi összefogás 
húzódik meg. Ennek az összefogásnak a gyü-
mölcse, hogy egy héten keresztül ünnepel-
hetjük a házasságot. Megújulnak a házastársi 
kapcsolatok, egy-egy település családjai meg-
barátkoznak egymással, felekezeti, világnéze-
ti különbözőségtől függetlenül a házasságot, 
családot értéknek tekintők egy emberként cse-
lekszenek, ünnepelnek. Szép látni, hogy ez a 
mozgalom egyre szélesedik, egyre több embert 
szólít meg.

Kedves Házaspárok! Ez a hét kiváló alka-
lom arra, hogy tegyünk házasságunkért, pár-
kapcsolatunkért. Tudatosan lépjünk egymás 
felé. Lepjük meg párunkat személyes ajándék-

kal, szánjunk időt meghitt beszélgetésre, olvas-
sunk közösen egy, a házasság megújulásáról 
szóló könyvet, vagy nézzünk meg egy ilyen 
témájú filmet. Hadd újuljanak házasságaink! 
Ha van erre lehetőségünk, kapcsolódjunk be a 
helyi közösség nyilvános programjaiba, vagy 
a közeli városok kezdeményezéseibe, tapasz-
taljuk meg a közös öröm lelkesítő hatását! Az 
idei házasság hete honlapján tájékozódhattok 
a programokról, a házasság hete jelenlegi és 
előző nagyköveteiről, és sok, a házasságra és 
családra vonatkozó információról.

A házasság hetén elkezdett lépéseket foly-
tassuk ezt követően is. Hiszen nem egy hétre 
mondtunk igent egymásnak, hanem egész éle-
tünkre szólóan. Tegyük ezt azért is, hogy a csa-
ládok éve ne csupán üres jelszó legyen, hanem 
egész társadalmunkat megszépítő valóság. A 
családok évére figyelve szervezzék idei prog-
ramjaikat az egyházközségek és a családcso-
portok! Legyen különös gondunk a házasságra 
való felkészítésre, a házasságok, a szükséget 
szenvedő családok segítésére.

Mindeközben ne feledjünk hálát adni házas-
ságunkért, családjainkért Istennek, akinek ezt 
a csodálatos ajándékát élvezzük és ünnepeljük.

Kívánok gyümölcsöző házasság hetét és 
családok évét!
 

Forrás: Katolikus Családegyesület

Paudits Zoltán: 

Teríts asztalt

Teríts asztalt a szívedben,

És engedj köré mindenkit,

Aki szeretetre éhes.

Gondolatok  
a nagyböjti időre

Bár egész életünknek mintegy böjt-idő-
ben kellene telnie, legalább az évnek ebben 
az időszakában éljük életünket úgy, hogy 
jobban az Isten felé fordulunk… Húsvéti vá-
rakozásban élünk. Egész életünk húsvéti vá-
rakozás kell, hogy legyen. Az „itt és most” 
kísértései, próbatételei közepette nem sza-
bad, hogy szemünk elől tévesszük a jövőt. 
Mózes figyelmezteti népét a vándorlás vé-
gén, a megígért földre való belépés előtt: az 
Úr, atyáink Istene vezetett bennünket, ő ho-
zott ki a fogságból, ő vezetett át a pusztaság 
útvesztőin, s ő az, aki életet, jövőt ad nekünk. 
Most Jézust látjuk a pusztában. A puszta a 
próbatétel, a kísértések helye. Ahol olyan 
könnyű megzavarodni. Ahol hiányoznak az 
igazodási pontok. Ahol az ember úgy érez-
heti, hogy teljesen magára van hagyva. Ahol 
– úgy tűnik – nem vezet út sehonnan seho-
vá… Találkoztam egyszer egy idős szerze-
tessel, aki sokat foglalkozott a Szentírással. 
Meg akarta tapasztalni személyesen is, mit 
jelent a puszta. Barátaival együtt útra kelt. 
Néhányan voltak csupán, papok, teológusok, 
– nagyszerű terepjárókkal nekivágtak a si-
vatagnak, benzint, élelmet, könyveket vittek 
magukkal, – és otthagyták egy időre európai 
otthonukat, hogy megtapasztalják a sivatagi 
hajnalt, éjszakát, napfölkeltét, – hogy megta-
pasztalják, miként válik jelentéktelen ponttá 
az ember, miközben a végtelenre tárul a lát-
határ… Életre szóló élménnyel tértek vissza. 

Miközben a pusztai tapasztalataikról szó-
ló elmélkedő beszámolót olvastam, eltűnőd-
tem: kell-e nekünk a pusztába menni? Mi 
történik akkor, ha maga a pusztaság költö-
zik belénk? Nem a költőiségével, hanem a 
keménységével… Nem a csodás napfölkel-
tével, hanem a belső sötétséggel. Amikor 
egyszerre csak úgy érzem, hogy az úttalan 
utak labirintusában élek. Amikor nem tudok 
gondolni a megígért földre, – arra, amely 
pedig mindannyiunk számára megígért va-
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Az ember azt látja a világból, amit a szívében hordoz. – Johann Wolfgang von Goethe

lóság… Belénk költözik a pusztaság. Úgy 
látszik, az ígéret földjére bejutni másként 
nem lehet, csak a pusztai vándorlást és kí-
sértéseket megtapasztalva. Az Isten fiainak 
mondanak bennünket, és hitünk szerint azok 
is vagyunk: a pusztaság próbatételeit és kí-
sértéseit nem kerülhetjük el. 

Ha Isten fia vagy… halljuk mi is a kísér-
tő hangját. Jézus visszautasítja. Ő azért jött, 
hogy Isten igéjét hirdesse, ez az élet alapja. 
Azért jött, hogy uralkodás helyett szolgáljon. 
Azért jött, hogy önmagát adja az emberért. 
Amikor ott találjuk magunkat saját puszta-
ságunkban, a kísértő szavára könnyen össze-
zavarodnak bennünk még azok az értékeink 
is, amelyeket pedig olyan biztosan a magun-
kénak tudtunk. 

Labirintussá válik bennünk és körülöt-
tünk a világ. Ki vezet át rajta? Ki vezet ki 
önmagunkból bennünket? A Rómaiakhoz 
írott levélben olvassuk: „Jézus Krisztus az 
Úr”. (Fil 2,10) A pillanatnyi érdekek puszta-
ságában elhomályosulnak előttünk az igazi 
értékek. 

Nagyböjt van. Kell, hogy világossá vál-
jék bennünk: nem csak földi kenyérre van 
szükségünk, hanem Isten Igéjére is. És 
minden földi hatalom szolgálatánál ki-
mondhatatlanul fontosabb, hogy az egyedül 
igaz és élő Istennek szolgáljunk egész éle-
tünkben, – nem csak a nagyböjt folyamán. 
Aránytévesztéseinkre oly nagy a kísértés 
a pusztaságban. „Mindent neked adok, ha 
leborulva imádsz engem” - halljuk a kísértő 
hízelgő szavát.

Jézus válasza: „Írva van: Uradat, Istene-
det imádd - és csak neki szolgálj.” Dsida Jenő 
(Tekintet nélkül) versének sorait idézve:

Be kell látnunk: 
Ha kérdeznek, becsületesen 
felelni kell. 
A harcot becsületesen 
fel kell venni, 
az úton becsületesen 
végig kell menni,
a szerepet becsületesen 
el kell játszani, 
keményen és tekintet nélkül…

Majd így fejezi be a költeményt: 

Krisztusnak és Pilátusnak,
farizeusoknak és vámosoknak, 
zsidóknak és rómaiaknak
egyformán szolgálni 
nem lehet.

Pusztaságunk egyik nagy kísértése az 
aránytévesztés: hogy felcseréljük a végest és 
a végtelent, a mulandót és az el nem múlót. 
Istenítjük, ami véges, és nem veszünk tudo-
mást a végtelenről, az el nem múlóról. Vilá-
gossá kell, hogy váljék számunkra: nem csak 
földi kenyérre van szükségünk, hanem Isten 
Igéjére is. És minden földi hatalom szolgá-
latánál kimondhatatlanul fontosabb, hogy 
az egyedül igaz és élő Istennek szolgáljunk. 
Nem csak nagyböjt napjaiban, hanem egész 
életünkben. 

dr. Korzenszky Richárd OSB

HÍREK – ESEMÉNYEK
Február 14-én hamvazószerda, a Nagyböjt 

kezdete, hamuszentelés hamvazás este 6 óra-
kor kezdődő szentmisében. Ez a nap szigorú 
böjti nap! Ezen a napon a felnőttek csak há-
romszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól. 

Nagyböjt péntekjein a húsételtől tartózkodni 
kell, nem helyettesíthető semmi jócselekedet-
tel, lemondással.

Keresztút szerda és péntek este 17.25-től 
lesz.

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 12-13-14-
én este 6 órakor kezdődő szentmisében lesz. A 
lelkigyakorlatot Bacsa Dávid (községünkből 
származó) atya fogja tartani. Gyónási lehető-
ség mind három nap a szentmise előtt fél órá-
val.

Tisztelettel kérjük az enyhe időben figyelje 
mindenki a barka virágzását, és időben leszed-
ve, hűvös helyre elhelyezve tartsa virágvasár-
napig, hogy legyen elegendő a barkaszentelés-
re.

Rozgonyi Mária

Térj önmagadba!
Gondolj arra: Isten mézzel akarja kitölteni 

a lelkedet, hogy kedves legyél. De hová tölt-
se a mézet, ha tele vagy ecettel? Előbb ki kell 
öntened az ecetet, majd alaposan kisúrolnod 
a hordót, bármennyire keserves munka is ez!

Ezer bűntette miatt se essék senki kétség-
be az Isten irgalma felől! Vezekeltél? Tarts 
bűnbánatot! Ezerszer vezekeltél? Ezerszer 
tarts bűnbánatot!

Ha rossz ember igazságtalanságától szen-
vedsz, bocsáss meg neki, hogy ne legyetek 
rosszak mind a ketten.

Bosszút akarsz állni ellenségeden? Tekints 
előbb a megfeszített Krisztusra, és hallgasd 
meg, kikért imádkozik!

Többnyire, amikor te azt hiszed, hogy el-
lenségedet gyűlölöd, felebarátodat gyűlölöd, 
de nem veszed észre.

Forrás: Szent Ágoston:  
Szeress, és tégy amit akarsz!

Várjuk a 
Megbocsátás 

Angyalát
Nincs emberi együttélés kiengesztelődés 

nélkül. Hiszen akarva-akaratlanul újra és újra 
megsértjük egymást. A megbocsátás megtisz-
títja a légkört, és így képessé tesz bennünket 
is – akik újra és újra megsértünk másokat és 
minket is megsértenek – az emberi együttélés-
re. Mindegyikünknek szüksége van a Megbo-
csátás Angyalára, hogy lelki sebeink begyó-
gyulhassanak.

Amíg nem tudsz megbocsátani, addig kötve 
vagy a másik emberhez. A megbocsátás felsza-
badít. A megbocsátás belső erőhöz, tisztaság-
hoz, szabadsághoz vezet. Felszabadulsz mások 
hatalma alól.

Ha keményen bánsz a másik emberrel, ön-
magadnak is fájdalmat okozol. Ha rákiabálsz a 
másikra, magadat is megsebzed. Kiabálásod-
dal saját gyengeséged és félelmeid szeretnéd 
túlharsogni. Ez azonban neked is árt. Amikor 
megkönyörülsz a másikon, önmagaddal is ir-
galmas vagy. Életünk titka és értelme: úgy kell 
élnünk a mindennapjainkat, hogy életünk má-
sok számára éltető forrás legyen. 

Forrás: Anselm Grün: Minden napunk út a 
boldogsághoz
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Az első oldal folytatásaTájékoztató az állatvédelmi bírságról
Tisztelt Szegvári Lakosok!

Szegváron és környékén bizonyos idő-
szakokban rendszeresen tapasztalható, 
hogy megnő az utcán kóborló állatok, 
elsősorban a kutyák száma. A jelenlegi 
szigorú jogszabályok meghatározzák az 
állattartók kötelezettségeit és az állatvé-
delmi előírásokat megsértőkkel szemben 
szankció – állatvédelmi bírság – alkal-
mazását is lehetővé teszik az állatvédelmi 
hatóság (NÉBIH, járási hivatal, jegyző) 
részére.

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továb-
biakban: Ávt.) rögzíti, hogy az állattartó 
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, 
az állat fajtájának és élettani szükségle-
teinek megfelelő életfeltételekről gon-
doskodni. Az állattartónak gondoskod-
nia kell az állat igényeinek megfelelő és 
rendszeres, de legalább napi egyszeri el-
lenőrzésről. A jó gazda gondossága: az az 
emberi tevékenység, amely arra irányul, 
hogy az állat számára olyan életfeltéte-
leket biztosítson, amely az annak fajá-
ra, fajtájára és nemére, korára jellemző 
fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai 
sajátosságainak, egészségi állapotának 
megfelel, tartási, takarmányozási igénye-
it kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógyke-
zelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, 
kiképzés, nevelés, felügyelet). Az Ávt. 
szerint az állattartó gondoskodni köteles 
az állat megfelelő és biztonságos elhelye-

zéséről, szakszerű gondozásáról, szöké-
sének megakadályozásáról.

Mindez azt jelenti, hogy gondoskodni 
kell az évszaknak megfelelő elhelyezésről, 
hogy télen ne fázzon, nyáron pedig el tud-
jon húzódni a hűvösre az állat, a csapadék 
ne érje, legyen előtte víz és megfelelő éle-
lem, a szükséges védőoltásokat vagy orvo-
si kezelést kapja meg, illetve az utcára ne 
tudjon kiszökni.

Amennyiben például párzási időszak-
ban a rossz kerítés miatt a kutya kiszökik 
az utcára és ott autóval elütik, akkor fel-

merül az állattartó felelőssége 
(az állat szökésének megaka-
dályozásáról nem, vagy nem 
megfelelően gondoskodott), és 
az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII.31.) Korm. ren-
delet előírásainak megfelelően 
90.000 Ft-tól 270.000 Ft-ig (!) 
terjedő állatvédelmi bírságra 
számíthat. Az Ávt. 43. § (1) be-
kezdése ugyanis úgy rendelke-
zik, hogy aki tevékenységével 
vagy mulasztásával az állatok 
védelmére, kíméletére vonat-
kozó jogszabály vagy hatósági 
határozat előírásait megsérti, 
vagy annak nem tesz eleget, 
magatartásának súlyához, is-
métlődéséhez és különösen az 
állatnak okozott sérelem jelle-
géhez, időtartamához igazodó 
mértékű állatvédelmi bírságot 
köteles fizetni. A bírság kisza-

bása tehát kötelező, a hatóságnak nincs 
lehetősége attól eltekinteni, és a bírság 
összege is tetemes, még a megállapítható 
legkisebb összeg tekintetében is. A ható-
ság mérlegelési jogköre az állattartó fele-
lősségének megállapítása után tehát csak 
arra terjedhet ki, hogy az állat gazdája 
ilyen esetben 90.000 vagy 180.000 vagy 
270.000 Ft állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni.

A kellemetlenségek és fizetési köte-
lezettségek, de leginkább az állatoknak 
okozott sérelem elkerülése érdekében 
ezúton is kérek minden állattartót, hogy 
fokozottan figyeljenek az állatuk bizton-
ságos elhelyezésére és a fentebb részlete-
zett jogszabályi előírások maradéktalan 
betartására!

Tisztelettel: 
dr. Szecskó Tamás 

jegyző

dába, ahol lefotózták és speciális eljárás 
után felkerült a nyomdagépre.)

Mindenkinek volt feladata. Sokat be-
szélgettünk, vitáztunk ötleteltünk.  

1993-ban létrehoztuk a „Szegváriak tá-
jékoztatásáért Alapítványt”, ettől kezdve 
az alapítvány kuratóriuma készítette és 
adta ki a lapot.

Kosztolányi Sándorné könyvtáros lett 
a kuratórium elnökhelyettese és a pénz-
ügyek kezelője, valamint a főszerkesztő-
helyettes. A harminc év alatt ő dolgozott 
legtöbbet az újságért. Számítógépre vitte a 
külsősök által kézzel írt cikkeket, azt hi-
szem napjainkban is végzi ezt a munkát, 
mint felelős szerkesztő.

Mindig rengeteg „külsős” írt, évente 50-
60 fő is megtisztelt bennünket írásával, 

Ő szervezte a szerkesztőség különböző 
rendezvényeit, gyűjtötte az aktuális híre-
ket, eseményeket. 

Közösen szerveztünk gyermekszépség-
versenyt, olvasókkal való találkozókat, 
helytörténeti vetélkedőket, indítottunk 
versmondó versenyt, jótékonysági bálat 
rendeztünk, kezdeményeztünk szobor-
állítást, kapcsolatfelvételt lengyelországi 
településsel, elszármazottak találkozóját, 
rajzversenyt, ... igen hosszú idő ez a har-
minc év.

Az új szerkesztőség tagja volt Zsadányi 
József plébános úr, aki a Hitélet rovatot 
szerkesztette Piti Magdolna, Rozgonyi 
Mária, Szabó Judit közreműködésével. 

Jól ismertem a megye településeinek 
helyi újságjait, merem állítani ilyen szín-
vonalas, precízen elkészített Hitélet rovat 
egyikben sem volt.

Bucsányi László szerkesztőként, Gyöm-
bér Ferencné rovatszerkesztőként, Török 
Imréné rovatszerkesztőként (egészség-
kozmetika) Csurka Zoltánné szerkesztő-
ként (pedagógia) Bovatsek Dezső szer-
kesztőként tevékenykedtek, amikor idejük 
engedte, írásukkal gazdagították a Napló 
tartalmát. Volt úgy, hogy téma- javaslato-
kat kaptunk tőlük, azzal segítették a fő-
szerkesztők munkáját. 

Én láttam el az alapítvány kuratóriumá-
nak a vezetését, egyúttal a főszerkesztői 
posztot is.

Dr. Marsovszki Mihály író évtizeden 
keresztül küldte írásait, melyek témájában 
és stílusában is példaként álltak előttünk. 

Szerette újságunkat Prof. Dr. Szeri Ilo-
na hajdani szegvári, budapesti egyetemi 
tanár, aki megajándékozta olvasóinkat és 
bennünket szerkesztőket élettörténetével, 
benne hiteles korképpel, ismerős nevek-
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kel, rengeteg régi szegvári fotóval. Halá-
láig támogatta az újság kiadását anyagilag 
is. Éveken át közöltük írásait.

Kezdetektől fogva 800-1000 példányban 
jelent meg havonta a Szegvári Napló. A 
lapterjesztést, eladást a helyi boltok dol-
gozói végezték és végzik ma is. Nélkülük 
nem jutott volna el az olvasókhoz. A ha-
vonta egyszeri megjelenés elég korszerűt-
len, de a havi kétszeri megjelentetés nagy 
terhet jelentett, nem tudtuk vállalni. Ekkor 
már a hódmezővásárhelyi Norma Nyom-
dában készült a Napló. Ez úgy történt: mi 
itthon begyűjtöttük az írásokat, írtunk, 
lektoráltunk, elkészítettem a laptükröt 
A/4-es lapokra, (figyelembe véve a karak-
terszámot, fotók helyét, betű-típusokat, 
betű nagyságot stb.) az írásokat bejelöltem 
az eltervezett helyre, karakterszámát fi-
gyelembe véve, majd feltettem a hajlékony 
lemezre, amit a laptükörrel együtt elvittem 
a nyomdába, ahol a tördelővel még egyszer 
átbeszélve, előkészítette a lapokat nyomta-
táshoz. A nyomtatást követően néhány nap 
múlva mehettem a kész újságért. A haza-
hozott példányokat elvittem az árusító he-
lyekre. A legtöbb példányt, a harminc év 
alatt, mindig a központi ABC-ben adták el 
a bolti dolgozók 

A Norma Nyomda 1993 óta készíti, 
nyomtatja újságunkat. A nyomdaveze-
tő Rostás Pál és felesége Irénke nagyon 
precízen, pontosan végezték munkájukat. 
Ennek köszönhető, igen esztétikus az újsá-
gunk külleme. Ehhez hozzájárul a nyom-
dai tördelő, nyomdai előkészítő Miklós és 
Judit munkája, és persze a szerkesztők is.

A szerkesztőség teljesen ingyen dolgo-
zik 1988 óta. Az alapítvány vagyona éppen 
annyi volt, hogy a nyomdaköltségen kívül 
másra nem is futotta. Pénzbeli támogatást 
az önkormányzattól és helyi vagy környé-
ki vállalkozásoktól, magánszemélyektől 
kaptunk. (Ezekből a támogatásokból tud-

tuk megoldani, hogy néha több oldal szí-
nesben jelenjen meg.)

Újságunk szerkesztésekor mindig arra 
törekedtünk, hogy minél színesebb, érde-
kesebb legyen, minél több információt ad-
junk. Kezdettől fogva igyekeztünk rovato-
kat létrehozni, mert ezáltal egy bizonyos 
állandóságot, megszokottságot adunk az 
olvasónak. Népszerű a Családi események 
és a Hasznos tudnivalók rovat.

A lap mellékleteként jelentettünk meg 
falinaptárt, községtérképet, választási kü-
lönszámot stb. Igyekeztünk fényképpel il-
lusztrálni az írásokat, érdekesebbé, szem-
léletesebbé téve azt. 

Célkitűzésünkben szerepelt mindig a 
helytörténet, népélet megismertetése, fel-
tárása. Pusztai János Gábor és felesége 
Pusztai János Gáborné a szegvári hajdani 

tanyavilágban élt emberek életével, mun-
kájával, szórakozásaival, a parasztembe-
rek sokrétű tudásával ismertette meg az 
olvasókat, rögzítette írásban tapasztalatait, 
emlékeit, ismereteit. 

Gondot fordítottunk arra, hogy az olva-
sókhoz eljusson a helyi képviselő-testület 

minden határozata, a képviselők tevékeny-
sége. Nagyon régóta közöljük az ülésről 
készített teljes jegyzőkönyv kivonatát. 
Igyekszünk rendszeresen beszámolni a 
helyi eseményekről.

A jelenlegi szerkesztőség régóta dolgo-
zik együtt: Kosztolányi Sándorné, Szabó 
Irén, Zsadányi József, Piti Magdolna, Roz-
gonyi Mária, Szabó Judit, Váradiné Szép 
Tünde, Pólyáné Téli Éva, Lukács Istvánné, 
Erdei Sándor rendszeresen írják a Szeg-
vári Naplót. Mindig arra törekedtünk, ne 
csak a szerkesztőség tagjainak írásai jelen-
jenek meg, hanem minél több külsős ad-
jon le írást. Ez a törekvésünk megmaradt 
napjainkig

Érdekes, pontosabban furcsa, hogy új-
ságot, egyéb kiadványt senki sem alapí-
tott Szegváron, egészen az 1940-es évek 
végéig, amikor 1944-45-ben (az alapítás 
pontos időpontját nem tudjuk) megjelent 
a SZEGVÁRI MAGYAR ALFÖLD című 
hagyományos nagyságú két lapos újság. A 
kezünkbe került példány a IV. évfolyam 
247. szám Vasárnap, 1948. október 31. 
adatot tartalmazza. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy hetente jelent meg. Nem 
ismerjük a szerkesztőséget és a kiadót. Az 
viszont biztos, ez volt a közvetlen elődünk. 
Jelent még meg Szegvárral kapcsolatos 
más újság is, de az(ok) Mindszenten vagy 
Szentesen közös kiadásban.

A Szegvári Naplót nyílt lapnak indí-
tottuk, ami azt jelentette és jelenti szá-
munkra, hogy mindig az olvasó van a 
középpontban, az ő érdekeit, érdeklődését 
tartjuk szem előtt. Általában jó a kapcsolat 
a község társadalmi és gazdasági szférájá-
val. Természetesen addig, míg valamilyen 
bírálatot, kritikát nem közlünk, nem jelen-
tetünk meg.

A Szegvári Napló Online megjelenteté-
sével is foglalkozunk, gondolva arra, hogy 
a szegvári hírek, események távolabbra és 
több olvasó számára is olvashatók legye-
nek. Egyelőre próbálgatjuk az online szer-
kesztést. Jelenleg havonta 1200-1300-an 
látogatják honlapunkat. 

Köszönöm figyelmüket, olvassák to-
vábbra is a Szegvári Naplót.

A szerkesztőknek kitartást, sok témát, 
sok segítőt, sok olvasót kívánok a követke-
ző harminc évben.

Kovács Lajos ny. alapító főszerkesztő
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DIÁKVILÁGGondolatok, tapasztalatok  
a Tanítana-tanulna rendezvényhez

A fotókat Kerekes Mátyás készítette
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Gondolatok, tapasztalatok  
a Tanítana-tanulna rendezvényhez

Régóta dédelgetett álmunk meg-
valósítása volt a 2018. január 20-án, 
a szegvári művelődési házban meg-
rendezett Tanítana-tanulna rendez-
vény, ami reményeink szerint egy 
sorozat első eleme, egy folyamat 
kezdete, egy szívességkatalógus 
előfutára lehet.

Első témáink kiválasztásakor fő-
ként a fiatal felnőtteket, kezdő há-
ziasszonyokat szerettük volna meg-
szólítani, hiszen tapasztaljuk, hogy 
eltűnőben van a többgenerációs 
családmodell, viszonylag kevés al-
kalom, lehetőség kínálkozik a ház-
tartásvezetési ismeretek, praktikák 
átörökítésére, továbbadására. Ro-
hanó életmódunk mellett nincs idő 
megtanulni a néha fáradságos eljá-
rással készülő termékek, lakásde-
korációk, ételek elkészítését. Egyes 
tevékenységeket már csak néhány 
idősebb ismerős gyakorol, így fon-
tosnak éreztük ezek bemutatását, 
kipróbálását, megtanítását, tovább-
adását.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
rendezvény iránt érdeklődők élet-
kori megosztottsága széles skálán 
mozgott. Érdeklődésének megfele-
lően megtalálta kedvelt tevékenysé-
gét az egyedül érkező nagymama, 
a gyermekével érkező édesanya, 
fiatalok és idősebbek egyaránt. 
Nemcsak helybéliek, vidékről ér-
kezők is szívesen alkottak, kóstol-
tak. Különösen nagy örömünkre 
szolgált, hogy bár a szervezés során 
úgy gondoltuk néhány tevékenység 
iránt nagyobb lehet az érdeklődés, 
míg mások nem annyira népszerű-
ek, a résztvevők rácáfoltak erre, va-
lamennyi lehetőséget kipróbálták, 
megtekintették. Sokan beszámoltak 
arról, hogy nagyszüleiktől láttak 
utoljára hasonló mozdulatokat, de 
már nem volt alkalmuk megtanulni 

azokat. Receptek cseréltek gazdát, 
hiszen ahogy mondani szoktuk: 
„Ahány ház, annyi szokás.”

Tapasztaltuk, hogy az emberek 
várják a személyes megszólítást, 
kérdésünkre sokan felajánlották 
segítő szándékukat a szervezéshez, 
részvételüket újabb rendezvények-
hez. Jelezték, hogy ők mit taníta-
nának, vagy mit tanulnának szíve-
sen, értékes ötletekkel szolgálva a 
rendezvény folytatásához, kataló-
gusunk összeállításához. Többen 
megosztották velünk, hogy olyan, 
kiállításra alkalmas gyűjtemény-
nyel rendelkeznek (pl.: szalvéta, 
képeslap, kézimunka, stb.), amit ed-
dig csak saját családjuk, közvetlen 
környezetük ismert, s amit szívesen 
megmutatnának szélesebb körben 
is.

Köszönjük minden „tanítónak” 
az önzetlen munkáját, türelmét, se-
gítségét, azt, hogy tudásukat, egyé-
ni tapasztalataikat segítő szándék-
kal megosztották minden tanulni 
vágyóval. Reméljük további ren-
dezvényeink is hasonló érdeklő-
dést váltanak ki településünk lakói 
körében.

A szervezők nevében: 
Vigh Mária

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap. Szeretném tájé-
koztatni Önöket az iskolánkban történt ja-
nuári eseményekről.

A Szép Magyar Beszéd verseny területi 
döntőjére január 31-én került sor, Nagymá-
gocson, ahol iskolánkat sikeresen képvi-
selték: Czibulya Márk 5. o., Pécsi Fanni 5. 
o., Mayer Ágnes 7. o., Szabó Boglárka 8. o. 
tanulók. Felkészítőik: Kokovay Amarilla és 
Rozgonyiné Szabó Mária. 

Gratulálunk!
Kiosztottuk az értesítőket. Sok szép 

bizonyítvány talált gazdára. Megtartot-
tuk a féléves tantestületi értekezletet és 
a szülői értekezletekre is sor kerül a na-
pokban. 

Farsangi kézműves foglalkozást tartottak 
a Művelődési Ház dolgozói az alsó tagoza-
tos gyermekeknek. Sok szép álarcot készí-
tettek a kisiskolások. Köszönet érte!

Az alsó tagozatosok készülnek a farsang-
ra. Február 16-án délelőtt osztálykeretben 
kerül sor a jelmezes kavalkádra.

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

LAPZÁRTA
2018. február 28. (szerda) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: 
baranyvera@gmail.com

Telefonszám: +36-30-278-5640

Előfizetés
kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi 

a Szegvári Naplót, kényelmesebb, 
ha előfizet. Emellett kedvezményt 
is kap: az előfizetés 2018-ra csak 
1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul 
házhoz szállítják az újságot a meg-
jelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk 
postára adását. Ez esetben az elő-
fizetési díj 3000 Ft, amely a posta-
költséget is tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet 
minden hétfőn 15-17 óra között, 
valamint minden csütörtökön 16-
18 óra között.

Banki befizetéssel vagy átutalás-
sal a Szegvár és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél vezetett számlánk-
ra. Szegváriak Tájékoztatásáért 
Alapítvány 57200062-10003475-
00000000.
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Lovas 
programok

A Vangel tanyán az idén is várják a lo-
vagolni vágyókat a lovascsapat tagjai. 
Felkérésre táborokban, különféle ren-
dezvényeken lovagoltatást vállalnak. Bá-
lokon tombola felajánlásként ingyenes 
lovastábori részvételt, lovagolást ajánla-
nak fel.

Minden hónapban egy alkalommal 
Paci-partyt szerveznek az érdeklődőknek, 
amikor is ingyenesen körbelovagoltatják 
a programon résztvevőket. Ilyenkor nem 
oktatás folyik, hanem csak ismerkedés a 
lovakkal, lovaglással.

Február 24-én Lovas Farsang 14-16 óráig
Március 31-én Paci-party és Húsvét 
Április 28. Paci-party
Május 26. Paci-party és Gyermek és csa-

ládi nap a Vangel tanyán
Június 30. Paci-party és ügyességi ver-

seny – Összemérik tudásukat azok, akik 
rendszeresen lovagolnak.

Lovastábor: július 9-13-ig és augusztus 
6-10-ig.

Augusztus 25. Nyárzáró szalonnasütés a 
táborozók részvételével

Előre jelentkezés alapján hétvégeken 
van lehetőség lovagolásra.

A Szervezők

Gazdakör
Vida Mihály tulajdonában van az alább 

közölt fénykép. A szegvári gazdakör ala-
kuló ülése után készült ez a csoportkép. 
Sajnos nagyon kevés személy azonossá-
gát sikerült valószínűsítenünk. 

A szegvári könyvtárban Pöszmet Zsolt 
igazgató úrnál hagytunk egy jó minőségű 

számítógépes másolatot. Minden segítsé-
get örömmel veszünk. 

A Szegvári Gazdasági Népház 1931-
ben alakult.

Közreadja 
Vida Mihály és 

dr. Mészáros Imre

a Szegvári 
tornacsarnokban

2018. február 17. 
szombaton 9 órától

Minden érdeklődőt 
szeretettel vár 
az intézmény 
vezetősége!

MEGHÍVÁSOS TORNAVERSENY

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatár-
sai személyesen elérhetők hét-
főn 15-17 óra és csütörtökön 
16-18 óra között a művelődési 
házban. 

A könyvtár nyitva tartása 
alatt üzenetet, cikket, személyes 
megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogad-
nak. 
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MEGHÍVÓ

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, szeretettel és 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2018. március 15-én este

a Művelődési Házba és a Kossuth-szoborhoz
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 170. éves 

évfordulójának méltó megünneplésére

A Művelődési Házban:

17.00 órakor: Kiállítás nyílik nemzeti ünnepünk képes történelméből

17.30 órakor: Palotást táncol a Dobbantó Néptáncegyüttes
Ünnepi műsor március 15 tiszteletére. Előadják a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4.a-4.b osztályos 
tanulói
Felkészítő nevelők: Halász Ottóné, Ternainé Kovács Anna, Vassné 
Lucz Klára. 
A Dobbantó Néptáncegyüttes előadása, Felkészítő: Magyar Nóra és 
Magyar Imre

18.00 óra: Fáklyás menet a Kossuth-szoborhoz
A Kossuth-szobornál:
Ünnepi beszédet mond Gémes László polgármester úr (rossz idő 
esetén a Művelődési Házban)
Verbunkot táncolnak a Dobbantó néptáncegyüttes férfi tagjai (rossz 
idő esetén a Művelődési Házban)
Az Önkormányzat, a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a pártok, civil szervezetek képviselői elhelyezik a 
koszorúkat, a megemlékezés virágait
Kossuth nótákat énekel a Magyar Nóta Klub

18.30 óra: Pilvax teázó a Művelődési Házban

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség!

Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó tekecsapatunk 

eredményei, mérkőzései

11. forduló
Vilati Eger (3469) – Szegvár (3244) 8 – 0

Ifjúságiak:
Vilati Eger (1093) – Szegvár (1073) 4 – 0

12. forduló
Szegvár (3094) – Oroszlány (3226) 3 – 5
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Zsibók Zoltán

Ifjúságiak:
Szegvár (1017) – Oroszlány (992) 3 – 1
Pontszerző: Fuvó Milán

13. forduló
KÖFÉM (3324) – Szegvár (3131) 8 – 0

Ifjúságiak:
KÖFÉM (1008) – Szegvár (1061) 1 – 3
Pontszerző: Fuvó Milán

További mérkőzések

Szegvár – Sajóbábony
2018. 02. 11. 14:00 Vasárnap

Szegvár – Gázművek MTE
2018. 02. 25. 14:00 Vasárnap

Szegvár – Bátonyterenye
2018. 03. 04. 10:00 Vasárnap

Gyula – Szegvár
2018. 03. 10. 10:00 Szombat

Szank – Szegvár
2018. 03. 18. 10:00 Vasárnap

Kazincbarcika – Szegvár
2018. 04. 07. 14:00 Szombat

Szegvár – Fővárosi Vízművek
2018. 04. 15. 10:00 Vasárnap

Cegléd – Szegvári TSE
2018. 04. 21. 14:00 Szombat

Szegvár – Vilati Eger
2018. 04. 29. 10:00 Vasárnap
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