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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Kitüntetések Pedagógus Nap alkalmából
Nyugdíjba vonult négy pedagógus
Kedves kis ünnepségről értesültünk és
láthattunk képeket, amelyet a nyugdíjba
vonuló négy helybéli pedagógus szervezett
búcsúzóul jelenlegi és már nyugdíjban lévő
kollégáinak.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével
Gémes László polgármester, aki munkájukat megköszönve egy-egy emlékplakettet
nyújtott át Huszka Lászlóné, Pólyáné Téli
Éva, Ternainé Kovács Anna, Vass Tibor
nyugdíjba vonuló pedagógusoknak.

a gyereket és ezt a hivatást, de éreztem már,
hogy eljött az ideje a pihenésnek is, és bár
nehéz búcsút inteni ennek a pályának, azért
örömmel adom át a helyet a fiatal kollégáknak.
- Most végre olyan dolgokkal is tudok
majd többet foglalkozni, amikre munka
mellett eddig csak kevés időm jutott, ilyen
például a varrás és a kertészkedés. Ugyanakkor szeretném kihasználni azt is, hogy
mostantól több lehetőségem lesz pihenni.

A Szegvári Napló ugyanazt a kérdést tette
fel mindannyiójuknak:
- Várták-e már, hogy eljöjjön ez az idő, amikor a több évtizednyi munka után a megérdemelt pihenés időszaka következhet?
- Milyen terveik vannak a nyugdíjas évekre?

Pólyáné Téli Éva
- Nem számoltam a napokat, hogy vége
legyen, mert szerencsésnek mondhatom magam, hogy olyan munkám volt, amit örömmel, szeretettel tudtam végezni. Bár rengeteg időt és energiát fektettem a tanításba,
de a gyerekekkel való törődés ugyanakkor
feltöltött. Sok-sok élmény és emlék kötődik az elmúlt évekhez, sokkal több jó, mint

Huszka Lászlóné
- Igen, nagyon vártam. Nagyon szeretem

Szakály Dezső:
Tanító vagyok
Tanító vagyok, magyar tanító.
Másnak nem sokat mond ez a két szó,
de nekem minden. Maga az élet.
Múlt, jelen, jövő. Biztos ígéret
arra, hogy népem mellett állhatok,
és dolgos embereket formálhatok.
Embert, alkotót, aki víg s szabad,
szenet fejt, tervez, szánt, vet és arat,
házakat épít, gyógyít, muzsikálálnoksággal, rosszal, bajjal perbe száll.
Embert, ki Úr lett a Világ fölött,
s ember maradt az emberek között.
Tervem csak egy van, állandó s örök:
-ha a nap süt rám, ha a menny dörögvetni a magot, a gazt irtani,
az ifjú embert úgy tanítani,
ege, ha borul vagy ha kiderül,
szeresse honát „rendületlenül”!
Ez az én tervem, hitvallásom is.
Esküt tettem rá, és azt tartom is.
Egy nemzedéknek fogom a kezét,
figyelem féltőn az ütőerét.
Egy nemzedéknek, mely mint a szökő ár
újra, szebbre tör, s emberségre vár.
Ha szíve dobban, azt is érzem én.
Ha könnye csordul, az is az enyém.
Örömét, búját osztva viselem,
így, csak így teljes az én életem.
Érettük élek, érettük halok,
mindenkor, mindig tanító vagyok.

Folytatás a 3. oldalon
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Családi események

Megemlékezés

2018. június
(Összeállította: Váradiné Szép Tünde
anyakönyvvezető)
Házasságkötés: Purgel Mátyás Csaba, Kontra utca 7/a szám alatti lakos és Szőke Edina,
Kórógy utca 32. szám alatti lakos; Vincze Csaba és Kis Jennifer Szegvár, Árpád u. 5. szám
alatti lakosok; Tóth László, baksi lakos és Kún
Tímea, Táncsics M. u. 43. szám alatti lakos;
Pósa István Mátyás, Rákóczi u. 31. szám alatti
lakos és Puskás Nikolett, Dr. Bartucz L. u. 31.
szám lakos.

„Voltak még terveid, nem készültél menni,
de elvették életed, nem tudtál búcsúzni.
Csendben mentél el, örök csendre leltél,
szívemben azóta mély fájdalom él.
A te csillagod fent ragyog az égen,
utat mutat nekem a gyász sötétjében.
Légy boldog ott, ahova mentél,
nem haltál meg, Te csak álmodni mentél.
Oly drága voltál nekem,
hogy azt nem pótolja semmi,
lelkem sebeit nem gyógyítja senki.”

Borka Ferencné

Születések: A születési adatokat a
Délmagyarország napilapban közöltek alapján
írjuk le. 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.

Köszönetnyilvánítás

halálának 2. évfordulóján.
Szomorú szívvel gondol rá
szerető férje

Hirdetés

„Nem hal meg a szeretet
Nem múló az emlékezet
Élni fogsz Te szüntelen
Szerető szívünkben.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk

„Tanácsadó & Segítő Iroda” nyugdíj melletti vállalkozásomhoz társakat keresek. Adótanácsadó, ügyvéd, gépkocsivezető, befektető
stb.
Tevékenységi kör: ingatlan ügyek, ingatlan
örökösödési ügyben, ismeretlen helyen tartózkodó személy felkutatása, műtárgyak jogtisztaságának vizsgálata.
Kapcsolatfelvétel
kizárólag
kartyavar@gmail.com.

Halálesetek: Kórógyi Antalné Bihari Julianna, Szentesi u. 13. (87 év); Pataki János Imre,
Táncsics M. u. 23. (74 év); Pusztai János Gábor,
Farkas utca 5/a (94 év); Csurgó Imre, Szentesi
u. 12 (75 év); Sinka Balázsné Dants-Gál Rozália, Kántor u. 4. (89 év)

Pusztai János Gábor

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, részvétüket bármilyen formában kifejezték,
s ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló családja

e-mail:

Köszönetnyílvánítás

Dr. Mészáros Imre

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk

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.

Kórógyi Antalné
Bihari Julianna

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, és fájdalmunkban
velünk éreztek.
A gyászoló család

Újabb közösségi
beszélgetés
Szeretettel hívunk, várunk minden kedves
szegvári érdeklődőt a Művelődési Házba

július 30-án hétfőn
este 18 órakor
kezdődő beszélgetésre.
Választott témák: A szegvári turisztikai
lehetőségek és a közterületek szebbé tétele
Vendégünk lesz ismét Harangozóné
Pálnok Orsolya „Cselekvő közösségek”
szegvári mentora.
Puskásné Halál Ágnes

FELHÍVÁS!
Tisztelt Szegvári Lakosok!
Azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulunk Önhöz/Önökhöz, hogy segítsenek
összeállítani egy helyi adatbázist arról,
hogy kik és milyen témában írtak Szegvár településről szakdolgozatot, hos�szabb terjedelmű kutatási anyagot. Az
adatbázist baranyvera@gmail.com, vagy
puskasnehagi@gmail.com címre kérjük
eljuttatni július 25 ig.
A levélben fel kell tüntetni a szerző nevét, a szakdolgozat pontos címét, megjelenés idejét, esetleg rövid 3-8 mondat tartalmi összefoglalót a téma választásával
kapcsolatosan.
Köszönjük, hogy segítségünkre vannak
helyi értéktárunk bővítéséhez.
Kérdés esetén forduljanak bizalommal
Kosztolányi Sándorné és Puskásné Halál
Ágnes közösségfejlesztőkhöz.

Megemlékezés
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugodalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint egy pillanat,
de emléked szívünkben örökre megmarad.”
Fájó szívvel emlékezünk

id. Joó Ferenc
halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja
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Az 1. oldal folytatása

rossz dolog. Úgy érzem megbecsültek, s ezt
köszönöm a munkahelyemnek, jelenlegi és
volt igazgatóimnak, kollégáimnak, tanítványaimnak és szüleiknek, valamint a szegvá-

a nap volt aktív munkásságom utolsó napja.
A nagy örömben üröm is lesz, mert augusztus közepétől mindig vártam a becsengetés
napját, akkora már hiányzott a gyerekek zsi-

Felsőőrön
jártunk
2018.június 2-án a Szötyke néptánc csoport meghívást kapott Felsőőrre Ausztriába Néptáncfesztiválra.

ri embereknek és a Polgármester úrnak.
- Biztosan nem fogok unatkozni, rengeteg dolog van, amit évek óta parkolópályára
tettem idő hiányában, de nagyon éreztem a
hiányát. Több időt szeretnék fordítani a családomra, barátaimra, nagyon sok elmaradt
dolgot kell pótolni, rendszerezni otthon is.
Szeretnék nyelvet (nyelveket) tanulni. Nagyon szeretek olvasni, utazni, új dolgokat
megismerni, megtanulni, remélhetőleg lesz
rá elég időm és lehetőségem.
A mozgás nagyon fontos számomra, talán így elég időt tudok fordítani arra, hogy
rendesen felkészüljek az úszóversenyekre,
többször tudok futni, túrázni, vagy más
sportokat kipróbálni. Nyár végén Masters
Úszó Európa Bajnokság lesz, melyen szeretnék jól szerepelni.
A Szentesi Delfin ESC titkáraként, a szenior versenyek szervezőjeként nagyon sok
feladatom lesz ezután is. A Magyar Szenior
Úszók Országos Szövetségének alelnökeként is sok tennivalóm van.
Biztosan fogok még dolgozni is, hogy mit,
ez még a lehetőségektől függ. Egy biztos,
hogy időben jóval kevesebbet, mint az előző
néhány évtizedben, de ugyanolyan odaadással, mert másképp nem érdemes.
Ternainé Kovács Anna
- Négy évtizednyi munka után már nagyon vártam, de szinte ólomlábakon járt az
idő, nagyon lassan teltek a napok. Június 20án a megszokottnál is nagyobb örömmel indultam dolgozni, mert papírforma szerint ez

bongása, ami most is hiányozni fog.
- Nincsenek nagy terveim, csupán a
„nagy” családom segítése és a lehető legtöbb időt az unokáimmal tölteni, nagyon
repül az idő és hamar felnőnek a gyerekek.
Terveim között szerepel még a hímzés tudásom felelevenítése, mert nagyon régen volt a
kezemben hímzőtű, pedig szeretek hímezni,
különösen a keresztszemest.
Vár rám néhány darab könyv is, amit nagy
lázzal elkezdtem olvasni, de nem sikerült a
végére érnem - majd most.
Köszönöm a Szegvári Napló Szerkesztőjének a lehetőséget és kollégáimnak a kedves kis műsort.
Vass Tibor
- 1976 januárjában kezdődött. Szentesi fiatalként nem gondoltam, hogy Szegvárhoz
fog kötődni az életem. Több mint 42 évet
tanárként egy közösségben dolgoztam. Pályám során sok nagyszerű munkatársat, szülőt, gyereket ismertem meg. Tanítványaim
sikeres életéhez remélem egy mozaiklapot
én is hozzátettem. A szép emlékeket megőrzöm.
- Az előttem álló éveket a környezetem
szépítésével, kirándulással, unokák nevelésével, szórakoztatásukkal szeretném tölteni.

A felsőőri néptánccsoport már bemutatkozott Szegváron, tavaly a Borfesztiválunkon. A közönséget elvarázsolták
a burgerlandi táncok. Idén visszahívást
kaptunk, hogy részt vegyünk a saját fesztiváljukon. A barátság Felsőőrrel 2 éves,
van egy helyi házaspár, aki rendszeresen
jár Szegvárra, voltak a Borfesztiválunkon,
otthon elmesélték a élményeiket, és megkerestek, hogy szívesen bemutatkoznának
nálunk a következő borfesztiválon. Ezt a
megkeresést mi nagyon pozitívan fogadtuk, és szeretnénk hagyományt teremteni
belőle.
Felsőőr (Oberwart) Ausztriában található kisváros, Szombathelytől 35 km-re.
A felsőőri fesztivál apropóját az adta,
hogy a Néptánccsoport a Die Ungarische
Volkstanzengruppe Oberwart 55 éves
fennállását ünnepelte. Kis csoportunk
kora reggel indult útnak, hogy 4 tánccal
színesítse az ausztriai Néptáncfesztivált.
A fesztivál 2 blokkból állt, 2 helyi egy
szombathelyi és a szegvári táncosok mutatkoztak be.
Nagyon szívélyes fogadtatás várt bennünket. Megérkezéskor ebéddel vártak.
Délután 4 órakor kezdődött a műsor. A
közönség kalotaszegi, mezőföldi, nyírségi, felső-tisza vidéki és jászsági és
burgerlandi táncokat láthatott. A vastaps
nem maradt el. Az este táncházzal végződött.
Másnap reggel egy röpke városnézés
után indultunk vissza Szegvárra.

Mindnyájuknak hosszú, boldog nyugdíjas
éveket, jó egészséget kívánunk!

Élményekkel gazdagon, már a Borfesztivál Néptánc programját szervezve vis�szahívtuk a csoportot, amit szívesen fogadtak.

A szerkesztőség

Vajda Gabriella
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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
Szentes Kistérségi Központi Ügyelet
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-7087183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon:
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon:
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!
Fogászat
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
július 9-13. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
július 16-20. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
július 23-27. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
júl. 30-aug. 3. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
augusztus 6-10. 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. 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.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)
Polgármesteri Hivatal
telefonszáma: 06-63-364-800
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 Szolgálat
Telefonszáma: +36-30-230-2205
Posta nyitva tartása
hétfő		
8-12
kedd		
8-12
szerda		
7-12
csütörtök		
8-12
péntek		
8-12

12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
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 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 1417 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
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Kitüntetések a Magyar Egészségügy Napja
alkalmából
Az egyik legnemesebb hivatás az
egészségügyben dolgozóké – mondta Farkas Sándor a térség országgyűlési képviselője, a szentesi Dr.
Bugyi István Kórház Semmelweisnapi ünnepségén, ahol szegvári embertársaink is kitüntetést kaptak.
Az egészségügyben végzett lel-

kiismeretes, fáradhatatlan munkája
elismeréseként kitüntetésben részesülteket a következő képeken láthatjuk:

Gergely Ferencné Pusztai Klára

Kosztolányi Ferencné Ágoston Julianna

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, munkájukhoz további sok
sikert, jó egészséget kívánunk!

Kitüntetések
Pedagógus Nap
alkalmából
Pedagógus Nap alkalmából rendeztek ünnepséget Szentesen, ahol kitüntetést kapott két
szegvári pedagógus.
Tankerületi elismerést kapott Halász Ottóné
tanító, fejlesztő pedagógus, aki az alsó tagozaton végez kiemelkedő oktatói-nevelői munkát.
Részt vesz iskolája pályázataiban. Kimagasló
tudással, szakmai elhivatottsággal rendelkezik. Tanulói szép eredményeket értek el a
Kazinczy és a helyesírási versenyeken a tanév
folyamán.
Kitüntetést kapott Szatmári József a Boros
Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola
matematika szakos tanára, aki folyamatosan
képezi magát, kiemelkedő szakmai felkészültséggel rendelkezik. Iskolájában mindig számíthatnak rá minden területen, nemcsak a matematika oktatásban. Az érettségi eredmények
magas szintű felkészítő munkáját bizonyítják.
Kitüntetésükhöz szívből gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
A szerkesztőség

Szabóné Ágoston Mónika

Tűzsér Sándorné Rácz Mária

A szerkesztőség

Felsőőrön jártunk

XXXI. évfolyam 7. szám

6. oldal

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-án 14:00 órakor tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes. Határné Bottyán Erika és Puskásné
Halál Ágnes képviselők jelezték távolmaradásukat.
A Polgármester elmondta, hogy a két ülés között
történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről tájékoztató nem lett kiküldve. Elmondta, hogy a templom előtti parkoló építése hamarosan befejeződik.
Az óvodánál a konyha tető alatt van, az iskolánál az
ablakcsere megtörtént. Az útfelújítások hamarosan
elkezdődnek.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülésén tudomásul vette a polgármester két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
1. napirendi pont: A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.09.) ör. módosítása
Gémes László polgármester ismertette az első
napirendi pontot. (2. sz. melléklet) Mivel az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta megkérdezte
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökhelyettesét
mondja el a bizottság véleményét.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta,
hogy elfogadásra javasolják az önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét a bizottság véleményéről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság szintén elfogadásra javasolja a módosítást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
2. napirendi pont: 2017. évi költségvetési beszámoló
Gémes László polgármester elmondta, hogy
mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. (3. sz.
melléklet) Megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét a beszámolóval kapcsolatban.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes felolvasta
a Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök által leírt
bizottsági véleményt. (4. sz. melléklet)
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, és annak
végrehajtásáról.
3. napirendi pont: 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Gémes László polgármester elmondta, hogy
mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést.(5. sz.
melléklet) Megkérdezte az Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési jelentést.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta,
hogy a Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az ALÜR Számviteli Tanácsadó és
Kereskedelmi Betéti Társaság Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor személyes közreműködésével
2017. évben Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
intézményeinél és a Szegvári Közös Önkormányzati
Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves összefoglaló jelentést
elfogadja.
4. Napirendi pont: Beszámoló a Kurca-parti Óvoda munkájáról
Gémes László polgármester felkérte az Oktatási
Bizottság elnökét mondja el a bizottság döntését az
előterjesztéssel kapcsolatban. (6. sz. melléklet)
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a
Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló beszámolót.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Kurca-parti Óvoda munkájáról készült
beszámolót elfogadta.
5. napirendi pont: Beszámoló a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról
Gémes László polgármester felkérte az Oktatási
Bizottság elnökét mondja el a bizottság döntését az
előterjesztéssel kapcsolatban. (7. sz. melléklet)
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a
Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót.
Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény munkájáról készült beszámolót
elfogadta.

6. napirendi pont: Társadalmi szervezetek támogatása 2018., + Medicopter Alapítvány
Gémes László polgármester elmondta, hogy ezt
az előterjesztést mindkét bizottság tárgyalta. (8. sz.
melléklet) A sporttámogatásokkal kapcsoltban megkérdezte a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes közölte,
hogy nem tettek javaslatot, a képviselő-testületre
bízzák a döntést.
Gémes László polgármester megkérdezte az Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a sportegyesületek
támogatását a tavalyi összegekkel javasolják.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében sport szervezetek támogatására 1.660.000 Ft
keretösszeget különített el. A forrás felosztásáról az
alábbiak szerint határozott:
Szervezet neve
1. Futball Club Szegvár
Sportegyesület
2. Szegvári Diáksport
Egyesület
3. Szegvári Kyokushin
Karate Dojo SE
4. Szegvári Tekézők
Sportegyesülete
Sport támogatás összesen:

Támogatás összege
500.000 Ft
500.000 Ft
260.000 Ft
400.000 Ft
1.660.000 Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások folyósításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Gémes László polgármester a társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatban megkérdezte a
Pénzügyi és Oktatási Bizottság tett-e javaslatot?
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes közölte,
hogy nem tettek javaslatot a támogatás felosztására.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök felolvasta bizottság javaslatát, milyen összegű támogatásokat javasolnak.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására 1.100.000 Ft keretösszeget különített el. A
forrás felosztásáról az alábbiak szerint határozott:
Szervezet neve
1. Bazsa Mári Népdalkör
2. CSA-VAR GO Szabadidő
Egyesület
3. Díszítőművész Szakkör

Támogatás összege
60.000 Ft
30.000 Ft
40.000 Ft
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4. Dobbantó Néptáncegyüttes
250.000 Ft
5. Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások
Jövőjéért Alapítvány
80.000 Ft
6. Fuszulyka Természetet- és Kultúrát Kedvelő
Nyugdíjasok Klubja		
60.000 Ft
7. Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesületének Szegvári Csoportja		
110.000 Ft
8. Szegvári Polgárőr Egyesület
100.000 Ft
9. Szegváriak Szegvárért
Közösségfejlesztők Egyesülete
100.000 Ft
10. Szegváriak Tájékoztatásáért
Alapítvány
50.000 Ft
11. „Szép Öregkor” Nyugdíjas
Egyesület
60.000 Ft
12. Belevaló Klub
40.000 Ft
13. Rövidpálca Kör
40.000 Ft
14. Jövő Tehetségeiért Alapítvány
Vackor Családi Napköziért
20.000 Ft
15. Szegvár Nagyközség Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete
60.000 Ft
Egyesületek, alapítványok
támogatása összesen:
1.100.000 Ft
Gémes László polgármester rátért az egyházak,
segélyszervezetek támogatására. Megkérdezte az
Oktatási Bizottság javaslatát.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a Kisboldogasszony Plébániának
600.000 Ft, a Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportjának 400.000 Ft támogatást javasolnak.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében egyházak, segélyszervezetek támogatására
1.000.000 Ft keretösszeget fogadott el. A forrás felosztásáról az alábbiak szerint határozott:
Egyházak,
segélyszervezetek neve
Támogatás összege
1. Kisboldogasszony Plébánia
600.000 Ft
2. Római Katolikus Egyházközség
Karitász Csoportja
400.000 Ft
Egyházak, segélyszervezetek támogatása
összesen:
1.000.000 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatások folyósításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Gémes László polgármester a Medicopter Alapítvány kérelmével kapcsolatban (9. sz. melléklet) megkérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta,
hogy a Pénzügyi Bizottság nem foglalt állást a támogatás összegének tekintetében. Véleménye szerint állami feladat a mentőhelikopteres szolgáltatás
támogatása.
Gémes László polgármester kifejtette, hogy korábbi években az önkormányzat támogatta az alapítványt. Szegvár Önkormányzata nem olyan volumenű, hogy településen kívüli alapítványokat is tudjon
támogatni. Elsősorban a helyi társadalmi szerveze-
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tek támogatása a cél. Megkérdezte az Oktatási Bizottságot tárgyalták-e az alapítvány támogatását?
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen beszéltek erről,
de arra a megállapításra jutottak, mivel nincs erre
elkülönített összeg tervezve, nem javasolják a támogatást.
Gémes László polgármester rámutatott, hogy az
önkormányzat jelenlegi költségvetése nem teszi lehetővé a támogatást.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat a
Medicopter Alapítványt támogatásban nem részesíti.
7. napirendi pont: DAREH Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést. (10. sz. melléklet)
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányzata a Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét
tájékoztassa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodást a Társulás Elnökének felhívására aláírja.
8. napirendi pont: 2018. évi igazgatási szünet elrendelése
Gémes László polgármester ismertette az előterjesztést. (11. sz. melléklet) Mindkét bizottság
tárgyalta, megkérdezte az Oktatási és a Pénzügyi
Bizottság vezetőjét a bizottság döntéséről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta a bizottság elfogadásra javasolta a 2018. évi
igazgatási szünet elrendelését.
Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes elmondta,
hogy a Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta az igazgatási szünet elrendelését.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete a
2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
Gémes László polgármester nyílt, egyéb előterjesztésként megemlítette három újfalusi utca felújítását. A Bercsényi és Jaksa János utcával kapcsolatban
elmondta, hogy a volt szennyvíz kivitelezővel sikerült úgy megállapodni, hogy az önkormányzat adná
a daráltbetont, ők kiszállítanák és bedolgoznák. Az
árajánlat szerint utcánkét 744.271 forintba kerül. Az
Arany János utcával kapcsolatban elmondta, hogy a
szennyvízberuházás kivitelezői sávos helyreállításra
voltak kötelezve, de ez a helyreállítás tönkre ment.
A kivitelezővel tárgyalást folytatott, mely szerint
az utca teljes szélességében le lenne aszfaltozva. Az

önkormányzat adná az aszfaltot a PROBART Kft.
pedig elvégezné a munkát. Az árajánlat szerint az
anyagköltség 11.194.040 forint lenne, a munkadíj
1.509.316 forint, ami a kő ideszállítását és bedolgozását jelenti. Az aszfaltozást ingyenesen megcsinálják, az még kb. 5.000.000 forint lenne. Fizetési
könnyítést kapott az önkormányzat, mely szerint
6.000.000 forintot szeptember 30-ig kell befizetni, a
fennmaradó összeget pedig a munka elvégzése után.
Úgy gondolja, hogy ennél olcsóbban nem lehet utat
építeni. Megkérdezte van-e kérdés?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy az árajánlatot az a Kft. adta, aki a
szennyvíz beruházás után végezte az utak helyreállítását, ami nem igazán sikerült. Mi a garancia a
munka minőségére? Továbbá milyen forrást tud erre
biztosítani az önkormányzat? Hiszen a költségvetésben 8.000.000 forint van betervezve utak karbantartására, melyet a központi költségvetés biztosít,
viszont az árajánlat jelentősen meghaladja ezt. Az
utak kátyúzására honnan lesz fedezet?
Gémes László polgármester a garanciával kapcsolatban megjegyezte az út egész szélességének az
aszfaltozása a garancia, hiszen a sávos helyreállítás
nem jó megoldás, ez bebizonyosodott. De a szennyvíz beruházás pályázata, csak ilyen helyreállítást tett
lehetővé. Az önkormányzat a központi költségvetésből 8.000.000 forintot kap útfelújításra, de ennél
többet is lehet ráfordítani. Jelenleg ezt megengedheti
magának az önkormányzat. A kátyúzás a közmunkaprogram része, külön soron van tervezve összeg a
költségvetésben.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte a
polgármestert adjon tájékoztatást arról, hogy milyen
vastagságban készülnek az útfelújítások.
Gémes László polgármester az Arany János utcával kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi útburkolatot ki kell egyenlíteni 0,20-as kővel 2-5 cm-es
vastagságban és erre fog kerülni 5 cm aszfalt. Az
aknafedeleket felemelik az út szintjére. A másik két
utcában az önkormányzat gréderrel kivágja a tükröt,
ebbe kerül a darált beton, ami hengerelve lesz. Ha
marad alapanyag a Móra Ferenc utcában lévő utat is
megcsinálják.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy a kivitelezővel kötendő szerződés a képviselő-testület előtt történik?
Gémes László polgármester elmondta, hogy nem,
mivel a jövő héten kezdenék a munkát. De szívesen
elküldi a szerződés másolatot a testületi tagoknak az
lesz benne, hogy ki kéri, és mit kér, mennyiért.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy nem magára a szerződésre kíváncsi, inkább arra, hogy milyen garanciát vállal a kivitelező.
Gémes László polgármester elmondta, hogy minden útépítésnek alapja a garancia, ettől az önkormányzat sem fog eltekinteni. Az Arany János utcánál lehet garanciát kérni, hiszen a másik két utcában
útalap fog készülni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte milyen széles lesz az út?
Gémes László polgármester elmondta, hogy az
Arany János utcában 3,5 méter a jelenlegi útburkolat
is a másik két utcában 4-4 méter.

Folytatás a 11. oldalon
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HIT VILÁG
„A világ
szeretetből van”
Június 26-án Częstochowában, a Fekete
Madonna-kegykép előtt imádkoztak magyar
zarándokok Székely János szombathelyi megyéspüspök vezetésével. A pálos kolostorban
kiállítás nyílt magyar képzőművészek alkotásaiból, melyek a Szűzanya és a magyarság kapcsolatát ábrázolják.

A częstochowai kolostorban nyílt tárlaton
megtekinthető 55 alkotás még a 2014-2015-ös
Mária-évben készült; Mária és a magyarság
kapcsolatát jelenítik meg textíliában, szobrokban, festményeken. A magyar szórványközösségeknek szánt kiállítás célja a nemzet megmaradását jelentő keresztény hit és nemzeti
értékrend felmutatása, a Boldogasszony-kép
újrafogalmazása, kanonizálása és beágyazása
a közösségek mindennapi életébe.
A nap során a kegykép előtt imádkoztak a hívek. … Székely János megyéspüspök az imádságon kiemelte: nagy szüksége lenne a világnak csillogó szemű emberekre, akik nemcsak
pénzt keresnek, hanem tudják, hogy életük

egy nagy katedrális építésének része. A világ
szeretetből van, és mi is arra születtünk, hogy
megtanuljunk szeretni és beléphessünk Isten
végtelen szeretetébe.
Egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van
azzal az éltető titokkal, amelyből született. Az
európai kultúra haldoklik, mert elveszítette
kapcsolatát Istennel, aki az élet forrása. Elutasítja az evangélium fényét. Kevesebb a házasság, kevesebb gyermek születik. Sokan nem
is értik, hogy mi a szép abban, hogy az egész
életüket odaajándékozzák valakinek – mondta
Székely János, aki példaként állította a magyar
és a lengyel történelem kiemelkedő alakjait,
akik életükkel, hitükkel tanúságot tettek Isten
iránti szeretetükről. Példaként idézte Szent
László királyunkat, akinek édesanyja lengyel
volt, és Szent II. János Pál pápát.
A szombathelyi főpásztor megemlékezett
Boldog Brenner Jánosról is, akinek Isten iránti
szeretetét példaként állította a hívek elé. Ilyen
szeretetre van szüksége családjainknak, papjainknak, a világnak. Ezt a kincset esdje ki
számunkra a Boldogságos Szűz Mária, Lengyelország és Magyarország királynője – zárta
gondolatait Székely János.

Sarlós Boldogasszony
ünnepe
Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Magyarországon régi szokás szerint
július 2-án ünnepeljük Szűz Mária látogatását Erzsébetnél. Mivel ezekben a napokban kezdődnek az aratási munkák, és
a katolikus magyarság minden munkáját a
Szűzanya oltalma alatt végezte, ezért Sarlós Boldogasszonynak nevezték el az ünnepet… Magyarországon a 15. századtól
vált Sarlós Boldogasszony tiszteltté, majd
a barokk időkben teljesedett ki.
Sarlós Boldogasszony áldott állapotában
a várandós édesanyák oltalma. Hazánk
északi vidékein az ünnepen fölvirágoztak

egy széket, és a ház elé állították, hogy ha
arra járna a „nehézkes Mária”, legyen hol
megpihennie.
Az ünnep jellegzetes magyar neve –
Sarlós Boldogasszony – nem függ össze
az eredeti egyházi elnevezéssel – Szűz
Mária látogatása Erzsébetnél – hanem az
aratás kezdetére utal. Sarlós Boldogas�szony napján az aratók misét hallgattak,
mialatt szerszámaikat a templom falához
támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi
ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet,
majd hazatértek ünnepelni, és másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.
Az aratás a parasztember életében és
munkájában a legnagyobb események
egyike volt, amelyre még a gépesített
munkatechnika korszakában is bizonyos
áhítattal és komolysággal készült. Az élet,
vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek
a hívek.

Tippek szentektől
a lustaság és a
halogatás legyőzésére
Napjainkban különösen sok tényező forgácsolja szét az embert, eszközök – kis túlzással – tucatjai csábítanak minket, próbálják
elterelni a figyelmünket arról, amit éppen
csinálnunk kellene. Sms, e-mail, esetleg valamilyen értesítés érkezik, és mi úgy érezzük,

A hálás ember ismeri fel, milyen gazdag. Aki elégedetlen, követelőző, mindig azt látja, amije nincs. A hálás azt, amije
van, és egy hálaadó imádság olyan „leltár”, amely elégedetté teszi az embert. A hálaadás a saját hitünket is megerősíti.
Cseri Kálmán
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rögtön reagálnunk kell. És még ha igyekszünk
is ellenállni, és erőnket megfeszítve, fogunkat
összeszorítva csak azért sem nézünk rá a kijelzőre, akkor is magára vonta a figyelmünk
egy jelentős részét, és kizökkentett az addigi
tevékenységünkből.
Állítólag Bosco Szent János gyakran emlegette az egyházatyáknak tulajdonított mondást: „A lustaság minden bűn anyja.” Amikor nem összpontosítunk célunkra, amikor
akaraterőnk elszáll, és megadjuk magunkat a

9. oldal
kisebb egységekre, részfeladatokra, fázisokra.
Kövesd Szent Ferenc tanácsát: haladj apránként.
Legyél fegyelmezett!
„Ahhoz, hogy égve maradjon a lámpásunk,
olajat kell tennünk bele” – mondta Kalkuttai
Teréz anya. Ha minden tevékenységhez kidolgozunk egy ütemtervet, ha beosztjuk az időt,
és állhatatosan betartjuk, az segít, hogy fegyelmezettek legyünk, és ne essünk a lustaság
csapdájába.
Legyél kitartó!
„Légy türelmes mindenkihez, de leginkább
magadhoz” – tanácsolja Szalézi Szent Ferenc.
Ne adj teret az elbátortalanodásnak, csüggedésnek. Tégy úgy, ahogy a nagy sportolók
szoktak: ha valami nem sikerül, próbáld meg
újra, és ne add föl, amíg el nem éred a célodat.

tétlenségnek, bár éppen tennünk kellene valamit, akkor talán valóban kitárjuk az ajtót más
gyengeségeknek, bűnöknek is, amelyek alig
várják, hogy felhívják magukra a figyelmünket.
A lustaság ellentéte a szorgalom, állhatatosság, felelősség. Gyakran könnyebb legyőzni a
lustaságot, mint gondolnánk: a létfontosságú
első lépés maga a döntés, hogy harcolni fogunk ellene.
Szögezd le, mik a céljaid, és állíts fel fontossági sorrendet!
„Tartsd meg a rendet, s a rend megtart téged” – talán ebben a formában a legismertebb
Szent Benedek jó tanácsa. Gondoskodj róla,
hogy rendben, rendezetten, rendszeresen csináld a dolgokat, és akkor a rend is gondoskodni fog rólad. Tűzz ki napi, heti, éves, illetve
egész életre szóló célokat magad elé. Dolgozz
rajtuk rendszerességgel, rendezetten, és ha azt
látod, nem éred el őket, értékeld újra a dolgokat, és vagy változtass a hozzáállásodon, vagy
tűzz ki új, esetleg reálisabb célokat.
Oszd meg, és uralkodj!
„Kezd azzal, ami szükséges, folytasd azzal,
ami lehetséges, és egyszer csak rájössz, a lehetetlen is elérhető” – fogalmazta meg Assisi
Szent Ferenc. Oszd fel a nagyobb feladatokat

Iktasd ki a figyelmedet elterelő tényezőket!
II. János Pál pápa azt mondta, a zavaró tényezők külsők és belsők egyaránt lehetnek.
Ha a bensődben van valami zavaró, elterelő
tényező, akkor inkább megeshet, hogy gyengének bizonyulsz, amikor valami külső zavaró
tényezővel találod szemben magad. A zavaró
tényezőkkel, figyelemeltereléssel szemben
határozottan, egyértelműen kell fellépni. A
figyelmünket elterelő tárgyakat, tényezőket el
kell távolítani a környezetünkből, és nem engedni, hogy a kíváncsiságunk, az emlékeink
vagy a képzeletünk félrevigyen.
Ne terheld túl magad feladatokkal!
„Keresd azt, ami elegendő, és ne vágyjál
többre. Ami ezen túl való, az szorongást, aggódást szül, nem megkönnyebbülést; lenyom
téged, nem felemel” – fogalmazta meg Szent
Ágoston. Ha túl sok munkát vállalunk magunkra, az valójában inkább rontja a hatékonyságunkat. Már a tudomány is bebizonyította, hogy a multitasking (több tevékenység
egyszerre végzése) nem működik. Csinálj inkább csak egy dolgot, de azt rendesen, mint tíz
dolgot rosszul.
Legyél nagylelkű másokkal!
Avilai Szent Teréz szerint „a tökéletes szeretet ereje az, hogy megfeledkezünk a saját
boldogságunkról, azért, hogy boldoggá tudjuk
tenni azokat, akiket szeretünk”. Amikor kevesebbet gondolunk magunkra, és többet a körü-

löttünk élőkre, az cselekvésre indít bennünket,
és segít legyőzni a lustaságot, tehetetlenséget.
Mindent a maga idejében!
„Tégy mindent szeretetből és a szeretet érdekében, használd ki a jelen pillanatot, és ne
aggodalmaskodj a jövő miatt” – mondta Szalézi Szent Ferenc. A szeretet a legnagyobb erő,
amely le tudja győzni a félelmeket. Gyakran
a – kudarctól, az erőfeszítésektől, az elköteleződéstől való – félelem áll a halogatás hátterében. Cselekedj ma, szeretetből!
A pihenés viszont nem lustaság
„A pihenés nem semmittevés: ilyenkor
olyan tevékenységekkel szórakoztatjuk magunkat, amelyek nem igényelnek nagy erőfeszítést” – írta Josemaría Escrivá de Balaguer,
az Opus Dei alapítója. Nem szabad összekeverni a jól megérdemelt pihenést a lustasággal.
Szükségünk van időre, amikor örülhetünk
például a céljaink elérésének, és amikor feltöltekezhetünk energiával – hogy majd ismét
neki tudjunk látni a tennivalóknak.
Forrás: Magyar Kurír

HÍREK – ESEMÉNYEK
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik május végén a katolikus körben
tartott lelkigyakorlaton részt vettek, a háttér
munkákat végezték, és természetbeni adományukkal támogatták. Isten fizesse vissza mindenkinek százszorosan!
Július 22-én vasárnap, kivételesen délelőtt
11 órakor lesz a szentmise.
Augusztus 6. Urunk Színeváltozása, szentmise este 18 órakor lesz.
Július, augusztus a szabadságolások, lelki
töltekezés ideje. Egyházközségünk alkalmazottai is lelkigyakorlatra mennek. Tisztelettel
kérjük megértésüket, ha éppen az irodai ügyfélfogadás szünetel, vagy a szentmise időpontjában változás történik. Sürgős esetben
tájékoztatás lesz az elérhető ügyintézővel kapcsolatban.
A kirándulni, nyaralni, lelkigyakorlatra indulóknak testi, lelki felfrissülést kívánok!
Rozgonyi Mária

Életünk abban a pillanatban kezd véget érni, amikor szótlanok maradunk azon dolgokról,
amik igazán számítanak. – Martin Luther King
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„Távolodóban” – Búcsú
Kányádi Sándortól
A déli harangszóval érkezett a szomorú hír,
hogy 2018. június 20-án: meghalt Kányádi
Sándor. A költőre és az emberre emlékezünk…
- Akinek verseit a Szegvári Napló hasábjain is
gyakran olvashattuk.

Kányádi Sándor: Távolodóban
távolra még ellát a szem
de a közeli apróságok
már a betűk is megkívánnak
félkarnyújtásnyi távolságot
és ködösül a távol is
heggyel az ég egybemosódik
és kezded el-elhagyogatni
fontosnak vélt vinnivalóid
süllyedőben emelkedőben
látod a foszló láthatárt is
osztogasd szét amid maradt
ingyen is átvisz ha ki átvisz

… Erdélyi ember volt, székely ember. A Hargita megyei Nagygalambfalván született, ott is
nyugszik majd. Otthon, abban a földben, melyről ezt írta: „ez itt a föld / a föld nekem”…
Kányádi Sándor az igazat kereste „könyörtelen”, ez volt a kenyere, és konok volt, az egyenes beszéd, csak az volt neki szép; a boldogság
tört szárnyú madarát tartotta a tenyerében,
és tudta, hogy neki kell azt fölrepítenie. De
meghallotta a rügybe hervadt álmok sírását is.
Kút akart lenni, „utas-itató”, vagy diófa, rigó,
rigófütty. Volt mondanivalója „a nyíló nárciszmezőkről például”, „az alkonyi szélben riadtan
lobogó hegyi füvekről”, hegyekről és folyókról,
égről és földről, és „a szerelem végtelen napéjegyenlőségeiről” is…
S a hite? Konok volt ebben is, a hithez való
ragaszkodásban. „nekem a hit régen is hit volt
/ s mert hit volt / az életet is hittel éltem / hagyjatok meg hát engem / ebben a balga hitben”
– kéri egyik versében. Egy kérdésre válaszolva pedig így fogalmazott: „Az Úristenen kívül
mindenben kételkedni kell, mert csak a jóhiszemű kételkedés viszi előre a világot.”
Kételkedett ő is, önmagában is. Már az új
évezredben íródott a Szelíd fohász című vers,
melynek szelíd kérdése és szelíd kérése ezen
a napon különösen érvényes: „nem marad-e
sziklára hullt / magokként vajon terméketlen /
mit egy hosszú életen át / a jövendőnek elvetettem // tudom sokat eltékozoltam / abból mit
rámbíztál sokat / de azért ne tagadd meg tőlem
/ holtomban se áldásodat”…
Legyen boldog a nyugalma és örök az emléke itt a földön!
Fotó: Thaler Tamás
Borsodi Henrietta/Magyar Kurír

s hátra ne nézz kiket szeretsz
a maguk útján nem utánad
mendegélnek akaszd a fára
üresen maradt tarisznyádat

Grecsó Krisztián:
Kortárs
Hogy írni muszáj, azt gyerekkorom óta tudtam. Botor sorok a magányról és a vágyról, jönnek, muszáj őket leírni, olyan jó, mint az ölelés,
elfeleded közben, hogy vagy, hogy fáj. De hogy
irodalom is van, és amit írok, annak ahhoz köze
van, mert benne van abban az irgalmatlan nagy
vájlingban, amelybe a magyarul írott sorokat –
legyenek azok bár olyan kutya rosszak, mint az
én verseim – gyűjti az Örökkévaló, arról nekem
akkoriban senki sem szólt. De így legalább erős
kezdés volt, talán a lehető legerősebb, egy életre
meghatározta a kortárs irodalomhoz, az élő írókhoz való viszonyomat.
Merthogy előtte nem tudtam róla, hogy vannak. Nekem senki sem mondta, hogy az irodalom
nem a múlt zavaros magánügye, halott emberek
cicomája, én úgy gondoltam rá, mint valami tűrhető, néha érdekes játékra, ami már repedt, divatjamúlt és poros.
A rendszerváltáskor kezdtem a gimnáziumot,
amikor minden kinyílt, fellélegzett, és gazdátlan
is lett. Az egyetlen esemény, a könyvhét, ami talán szembe jöhetett volna velem, szinte megszűnt,
a vidéki programok egyik pillanatról a másikra
eltűntek, oda lettek a standok, a dedikálások, nem
volt se könyvheti lista, sem új címekkel telezsúfolt könyvesbolti kirakat, és akik akkor éltek,
el is felejtették, még emlegetni sem emlegették,
hogy valaha volt ilyen. Ezért egy olyan átlagosan
tájékozatlan, az önsajnálattal birkózó gimnazistának, mint amilyen én voltam, fel sem tűnt, hogy
efféle program létezne. Azt nem tudtam, hogy az
erősebb lelkű könyvtárosok akkoriban sem adták
föl, legalább találkozókat szerveztek hébe-hóba,
és ha akkor még röstellték is (azóta ez egészen

természetes), megkérték az írót, hozzon szatyorban a könyvéből, majd Gizike a kölcsönzőpultnál
árulni fogja.
Másodikos gimnazista voltam, öntudatos
nagyfiú, már elolvastam egy színdarabot (Bánk
bán), és már írtam is egyet (A szeretet apostolai).
Írói öntudatom jóval erősebben duzzadt, mint a
szorgalmam meg a tehetségem, de legalább szerencsém volt.
Azon a kora tavaszon a városi néptáncegyüttes,
melynek én is szangvinikus és feltűnően tehetségtelen táncosa voltam, Csíkmadarasra utazott.
Mi voltunk az első magyarországi csoport a Hargitának abban a kis falujában: imádtak minket és
mi rajongtuk őket. Előttem meg kitárult egy világ. Nekem addig senki sem mondta, hogy másfél
millió magyar ember él ott, hogy ott található a
mennyország. A házigazdáimnál nem volt sem
vezetékes víz, sem iható pálinka (tiszta szeszből
kotyvasztották a heti adagot a sparhelton), de akkora szívük volt, mint a Gyilkos-tó, és mindennel
elhalmoztak, erőn fölül, amijük csak volt. Amikor látták, hogy a könyvek érdekelnek, beengedtek a tisztaszobába.
Ott történt meg az első találkozás. Egy öreg,
szakadt könyv, minden ajánló vagy fül nélkül,
egy szürke, csúnya tömb, bizonyosan a távoli
múlt egy még távolibb darabja, de unatkoztam,
nem tudtam aludni, hát levettem, és megszólított.
Valami Kányádi. Olvastam, és bizseregni kezdett
a gyomromban a magyar mondat. Ez a Kányádi
meg én egymásra találtunk.
„Akik elmentek közülünk, nem voltak közénk
valók, / mert ha közénk valók lettek volna, nem
mentek volna el.”
Lázas lelkesedéssel, habzsolva, mohón olvastam a könyvet, magoltam a versszakokat. Vala-

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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mitől más volt, izgalmas, és bármilyen régi is,
valamiért új, nem olyan írás, mint amilyeneket
otthon találtam a polcon, ha kerestem ott valamit
egyáltalán.
Nagy dolog volt az a könyv, drága holmi, becses kincs. Azok a jó emberek mégis nekem adták.
Alig néhány hónapra rá sétáltam Csongrád platános nagyutcáján, tavasz volt, sőt inkább kora
nyár, a lombalagútból csak néhol kéklett a viharsarki ég, és én megláttam. Nem akartam hinni
a szememnek. Először arra gondoltam, tévedés.
Vagy talán emlékműsor. Megálltam, dobogott a
szívem, elolvastam még egyszer. Nem, nem azt
írják, hogy valamelyik magyar tanár, aki közepesen vagy jól szaval, elmond majd néhány verset.
És nem is azt, hogy emlékeznek rá. Hanem, hogy
ő a könyvheti vendég.
Ezt nem értettem. Az íróság legfontosabb feltétele, hogy az illető halott legyen. Azután ismerik
fel a valamijét, a tehetségét, géniuszát, ez fontos,
csak miután meghal, akkor a nagyemberek vagy
kik, ezt sem érteni tisztán, megsajnálják, és népszerű lesz, és akivel addig a kutya sem törődött,
az egyszerre híres lesz, utcákat neveznek el róla.
És különben is, ez az egész nem lehet. Én őt ismerem, olvasom, tudom kívülről a verseit, olyan
nincs, hogy akit olvasok, az él, és ide jön.
Bementem és megkérdeztem. Egészen sután.
Nem emlékszem, mit mondtam, de kiderült a kérdésből, hogy nem értem, mi történik itt, és nem
hiszem el, hogy a Kányádi Sándor nevű ürge él.
Nem nevettek ki, csak fegyelmezetten mosolyogtak rajtam, és megnyugtattak. Akkor hallottam
először azt a szót, kortárs.
Különös izgalommal tévelyegtem haza, mint
aki valami alapvető titkot tudott meg, talán önmagáról, olyat, amit rajta kívül mindenki tudott,
csak ő nem. Mint egy felszarvazott férj vagy egy
örökbe fogadott gyerek, akinek az élete legfontosabb sejtése, titka mások közügye, olyan nyilvánvaló, hogy már pletykának sem elég kiadós.
Én akartam író lenni, és nem tudtam róla, hogy
az irodalom él.
Az egész gimi helyett lázban égtem. A táncos
lányok műsorral készültek a Fekete-pirosra. Szavaltak, és közben kopogták cipősarokkal a széki
ritmust.
Oldalt álltam, tátottam a számat, ha olyat olvasott fel, amit tudtam, motyogtam vele. Éppen
olyan volt, mint amilyennek elképzeltem. Meséből jött, és meséket ismert. A nagyterem úgy
megtelt, hogy még a könyvespolcok között is tömeg állt. Azóta sem láttam író-olvasó találkozón
sírni embereket.
Azóta, ha arra járok, és ha tehetem, az Arany
János utcában, a metrómegállóban leülök a padjára, és arra a gimnazista fiúra gondolok, akinek
sejtelme sincs, hogy az a világ, amire ő úgy vágyik, és amiről azt hiszi, hogy a múlt délibábja
csupán, a maga kisstílű, szomorú, irigy, mégis
fényes, felemelő és örök valóságában létezik.
Megjelent a Vasárnapi Hírek 2017. február
18.-i számában
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkérdezte, hogy padka készülni fog-e?
Gémes László polgármester elmondta a padkázást az önkormányzat fogja megoldani. Elmondta,
hogy problémát jelent a létszámhiány. Jelen pillanatban még hat embert tudnának foglalkoztatni a Falufejlesztő Kft.-nél.
Tóth Péter képviselő megkérdezte mikor kezdődik
a kátyúzás? Szerinte ésszerűbb lenne a gyűjtő utak
rendbetétele.
Gémes László polgármester úgy gondolja, hogy
a nyár elején elkezdődhet. Elmondta, hogy a Kórógy
utca egy részének aszfaltozása folyamatban van, a
tegnapi napon megtörtént az út kiegyenlítése. A
víztorony utcájában a csapadékvíz elvezetéséhez a
házak felöli oldalra csöveket helyeztek el az út alá és
átkötötték a másik oldalra. Az út le lesz aszfaltozva
120 méter hosszan. A Kontra utcának a végén van
egy 60 méternyi lapos szakasz, ami ki lesz egyenlítve. A jövőben is igyekezni fognak az egybefüggő
aszfaltozás megvalósítására. A Bercsényi és Jaksa
János utcák útfelújításával kapcsolatban megjegyezte, nem kellene elszalasztani a kedvező lehetőséget.
A Hunyadi utcával kapcsolatban elmondta, hogy be
van adva egy pályázat. A kastély előtti útszakasz felújítása július hónapban fog kezdődni.
Tóth Péter képviselő elmondta, hogy tudomása
szerint a Táncsics Mihály utcában egy szakaszon
a lakosok összefogásával megvalósult a kátyúzás.
Megkérdezte, hogy erre más utcában lakóknak is
van lehetősége?
Gémes László polgármester tájékoztatta, hogy
az Esze Tamás utcában is kátyúztak az ott lakók.
A martaszfaltot, az emulziót és az úthengert az önkormányzat biztosította mindkét utca esetében. A
Kórógy utcában lakók is megkeresték kátyúzással
kapcsolatban. Elmondta, hogy bármelyik utcának
biztosítja az önkormányzat a martaszfaltot, az emulziót és az úthengert.
Tóth Péter képviselő javasolta, hogy valamilyen
fórumon hozzák ezt nyilvánosságra.
Gémes László polgármester véleménye szerint
a testületi ülésről készült Kurca Tv-ben megjelenő
felvétel már a nyilvánosság tájékoztatását jelenti. Továbbá a facebook-on is többen tudomást szereznek a
lakossági összefogásról. Megkérte a képviselőket, ha
támogatják a Jaksa János, Bercsényi és Arany János
utcában az útfelújítást a mellékelt árajánlat alapján,
(12. sz. melléklet) kézfeltartással jelezzék.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Probart Kft. (6760 Kistelek, Kossuth u. 88.) mellékelt árajánlatát elfogadja
és a Jaksa János utca 800 négyzetméternyi útfelületének felújítását bruttó 744.271 Ft, a Bercsényi utca
800 négyzetméternyi útfelületének felújítását bruttó
744.271 Ft, az Arany János utca 2.320 négyzetméternyi útfelületének felújítását bruttó 16.133.262 Ft
vállalkozói díj összegért megrendeli.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az
útfelújításhoz mindösszesen szükséges 17.621.804
Ft-ot a 2018. évi költségvetés tartalékából biztosítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-

tert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy a központban lévő vízelvezető árkot
rendbe kellene tenni, megoldva a csapadékvíz elvezetését. Úgy gondolja, hogy el van dugulva, mivel
már megjelentek a békák, a békalencse, lassan a nád
is kihajt.
Gémes László polgármester szerint, amíg a víznek nincs szaga, addig nincs gond. Ígéretet tett arra,
hogy megnézik, mi okozza, hogy nem folyik el a víz.
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség van egy pályázat beadására.
A klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra
vonatkozik a pályázat. Eszközbeszerzésre is ad lehetőséget, napelemmel működő utcabútorok beszerzését teszi lehetővé. Padok beszerzésére gondoltak,
amelyek usb-töltővel rendelkeznek. A Kossuth téren
szeretnék elhelyezni ezeket, ahol bárki igénybe vehetné. Továbbá a pályázat még lehetőséget biztosít
tanulmányi versenyek, rendezvények, workshop-ok
szervezésére, média kampány lebonyolítására. Utófinanszírozott a pályázat, de 100%-os támogatottságú, és előleg igényelhető.
Gémes László polgármester szerint a fiatalabb
generáció, aki ezeket az eszközöket használni tudná.
A megvalósítással a központ modernizációja létrejönne.
Tóth Péter képviselő megkérdezte milyen összegű a pályázat?
Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a pályázat
összege 11,5 millió forint. Eszközre 20% fordítható.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megjegyezte, hogy ezek az eszközök ki lennének téve a
rongálásnak.
Gémes László polgármester szerint Szegvár nem
a rongálásokról híres. Elmondta, hogy ez egy lehetőség, mely tulajdonképpen nem kerül pénzbe az önkormányzatnak. A képviselőkre bízza, hogy élnek-e
ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Kérte, aki egyet ért a
pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő
testülete a „KEHOP 1.2.1 – Helyi klímastratégiák
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” című pályázat beadása mellett
dönt.
- A projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálási programok megvalósítása Szegváron
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos
címe: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: hrsz. 331
- A felhívás száma: KEHOP 1.2.1
- A projekt összes költsége: 11.500.00 Ft
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 11.500.00 Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő és forrásai: saját forrás 0 Ft
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt
támogatás összege: 11.500.000 Ft
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Trianon rockopera
a Hősök terén
- szegvári
közreműködőkkel
Nagyszüleink, szüleink emlékére,
akik nemzedéke nem hagyta
kialudni a lángot
(Koltay Gábor és Koltay Gergely)

„Valahol aláírtak valamit, valahol megalkottak
valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy
nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre.
Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával
kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével vágtunk, a magunk vérével öntözött, irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket. Tudjuk: miért.(…) a régi Magyarország nincsen többé! „
A rockopera tartalmáról, alkotóiról és közreműködőiről
A Trianon rockopera személyes történeteken és
emlékezéseken keresztül, megzenésített versek,
költemények, dokumentumok felhasználásával, az
érzelmekre és az értelemre gazdagon motiváltan
mutatja be azt a közel 100 évet, amelyben a diktátum
következményeivel a magyarságnak együtt kellett
élnie. A mű zeneszerzője a több mint 4 évtizede alakult Kormorán együttes alapító-vezetője, szerzője,
több rockopera, musical és filmzene komponistája,
Koltay Gergely. A zenemű hangzásvilágát alapvetően a szimfonikus hangszerelésű folk-rock zenei világ
jellemzi. A szövegkönyvet emlékezések, dokumentumok, költemények, megzenésített versek segítségével a produkció rendezője, Koltay Gábor állította
össze.
A zenemű arra helyezi a hangsúlyt, hogy milyen
okok vezettek a trianoni döntéshez, és a mindenkori magyar társadalom hogyan reagált erre. A rockopera 4 tételből áll. Az első a Milleniumtól az első
világháború végéig az előzményeket foglalja össze.
A második tétel a Trianont követő revíziós politika
célkitűzéseit mutatja be, amelyek szinte teljes körű
társadalmi támogatottságot élveztek az 1938-1941
közötti területi visszacsatolásokig. Ez a törekvés, a
két világháború között Magyarország politikai viszonyait alapvetően befolyásolta. A harmadik tétel,
az 1945 utáni évtizedekről szól, ahol egyrészt 1947ben újra megpecsételték a 27 évvel korábbi döntést,
másrészt pedig – valamifajta hamis internacionalista
megközelítésből – a politikai közbeszédben Trianonról hallani sem lehetett, mondván, csak bajt okozunk
a határon túli magyarságnak. A negyedik tétel, az
1989-90-es rendszerváltozás Trianon-hangulatát
idézi meg, s jut el 2010-ig, amikor az Országgyűlés
a Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló törvényt elfogadta. Ez lehetővé tette a ,,határok feletti nemzetegyesítés” fogalmának valódi tartalommal történő
kiteljesítését, hogy elősegítse a határon túli magyarság teljes körű életlehetőségeinek kibontakozását és
az egymás mellett élő népek, nemzetiségek közös
fejlődését, a nyugathoz való felzárkózását.
A zeneműben közreműködő színészek, énekesek: Varga Miklós, Vadkerti Imre, Kalapács József,
Makrai Pál, Sipos Imre, Lakloth Aladár, Ruttkay Laura, Benkő Péter, Varga Klári, Palcsó Tamás, Rudán
Joe, Fehér Nóra, Bodnár Vivien, Kuczmann Ágnes,
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Varga Szabolcs, Varga Vivien, Szentgyörgyváry
Laura, Cservenák Vilmos, H. Varga Tamás, Kereki
Anna, Kincses Károly, Szántó Szandra, Szilvássy
János, Valázsik Péter és még sokan mások.
Közreműködtek továbbá a Turay Ida Színház és a
komáromi Magyarock Dalszínház művészei, a Doktor László koreográfus vezette, több táncegyüttesből
összeállított 150 fős felnőtt és gyerek táncos csapat
– köztük mi Dobbantósok 7 párral –, az Udovecz
György vezette katonai hagyományőrzők, a Csongrádi Csaba vezette artisták, valamint a Ferenczi János vezette lovasok. Az előadás látványos eleme a
darabban feltűnő korabeli hintók, szekerek, autók,
motorok és harci járművek, valamint a világítás és
pirotechnikai effektek.
Annak a közel húszezer nézőnek – akik megtisztelték jelenlétükkel az előadást – a produkció számot
adott mindazoknak a történelmi tapasztalatoknak
a megismeréséről, a tanulságok számbavételéről,
amelyek feldolgozása elengedhetetlenül szükséges
a tovább lépés lehetséges irányainak, módozatainak
kimunkálásához, egy korszerű, sohasem mások ellenére való, hanem saját magunk lelki épülését szolgáló nemzettudat kialakításához.
2018. június 22-23-án az ország legszebb szabadtéri színpadán, a Hősök tere övezte szoborcsoport
előtt felépített díszletrendszerben táncolhatott a néptáncegyüttesünk néhány tagja, népszerű színészek
és énekesek, valamint több 100 közreműködővel
együtt.
Nagy izgalommal indult útnak a csapat június
17-én vasárnap Budapestre az egy hetes próbára. A
próbák megkezdése előtt három alkalommal járt nálunk Doktor László művészeti vezető és koreográfus
a táncokat betanítani. Egy alkalommal Makón volt
táncpróba, ahol már több településről több néptánccsoporttal együtt próbáltuk el a táncokat. Már akkor
megkedveltük egymást és azokat a zenéket, melyek
nem autentikus népzenék, hanem pl. Kalapács Józsi,
Kormorán együttes zenéi voltak.
Június 18-án a Hősök terén megkezdődtek a próbák. Reggel 9 órától éjszaka fél 11-ig próbáltunk
4 napon át. A táncos csapatból kerültek ki többen
statisztaszerepekbe, melyek igen mély benyomást
keltettek bennünk. Szinte teljesen átéreztük apáink,
nagyapáink helyzetét, pl. zsidó üldözöttként, mikor
a történelem során bántalmazták, vagy meghurcolták őket. A fárasztó próbák, a hőség ellenére igyekeztünk magunkból a lehető legjobbat kihozni. A
táncostársakkal, színészekkel, énekesekkel együtt
töltött idő nagyon közvetlenül zajlott.
Az egész előadás felemelő érzésekkel töltött el
bennünket, a szívünk csordultig volt izgalommal,
olyannyira, hogy könnyekkel teli szemmel vonultunk le a színpadról az előadás végén.
Úgy érezzük, hogy a produkció mondanivalóját magunkévá tettük, és hisszük, hogy ez segített
nekünk is jobban megérteni TRIANON történetét.
Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk egy ilyen
monumentális eseménynek, melynek minden pillanatát a szívünkben őrizzük egy életen át.
A Dobbantó néptáncegyüttes rockoperában szereplő tagjai büszkén képviselték Szegvárt ebben a
produkcióban és szívesen ajánlják mindenkinek,
mert a történelmi ismeretek felelevenítésén, az emlékezésen túl a zenés produkció közös gondolkodásra
hívja a jóakaratú, a nemzet megmaradásáért, közösségünk felemelkedésért tenni akaró honfitársainkat.
A Dobbantó néptáncegyüttes nevében Csurka
Nándor és Szűcs Máté
Forrás: Kós Károly: Kiáltó szó
Trianon rockopera – szövegkönyv

A kút
„Canis merda” azaz „kutyaürülék”. Nem
erről van szó. Többről van szó. Tisztességes szegvári magyar Anyák, Nagymamák
megalázásáról van szó. Ugyanis. Legalább
három artézi kút működik községünk belterületén. Nagyon jó, hogy működik, mert
innen hordják a szegváriak a legjobb minőségű ivóvizet háztartásaikba.
Egy tiszteletre méltó szegvári özvegyasszony, több jól nevelt gyermek édesanyja, még több jól nevelt unoka nagymamája, könnyeivel küszködve mesélte, hogy
a környékükön nem kutya, hanem ember
(ha lehet annak nevezni) piszkított bele
egy ilyen kútba. A hölgy, hányingerrel
küszködve, de a környék tisztes polgáraira gondolva, akik onnan hordják a vizet,
mert jobb mint a vezetékes, mint mondta
„lemostuk a gyalázatot”.
„Imre! Mit tegyünk?” Végiggondoltam
ezt a „gyalázatot” és a következőkre jutottam. Mint kutyatulajdonos és jogász
a kutyákat felmentem! Semmi közük az
esethez. Mint rendvédelem-történettel foglalkozó kijelenthetem, hogy ez nem rendőrségi, nem polgárőri munka. Ez besúgói
hatáskör, ha szabad így fogalmaznom. Sajnos elfajultak a dolgok.
A régi, jó informátorok még mindig
azzal foglalkoznak, hogy kinek „osztályidegen” a származása stb... A régi „csendőrvilágba”, ahol kutyába sem nézték őket,
keményen dolgoztak, „figyeltek és jelentettek” nem politizáltak, nem ökörködtek,
hanem csúsztak másztak, gyűjtötték a bűn
üldözéséhez elengedhetetlen, megbízható
információt.
Ma is ez kellene, hogy legyen az életcéljuk. Ezzel szemben? Az egyik nagy
pofával dicsekszik, hogyan ütött pofon
két tisztességes, cukrászdában beszélgető
hölgyet, a másik még nagyobb pofával dicsekszik, hogyan csinált vak bombariadót.
Nem ez lenne a dolguk. Csúszni-mászni és
gyűjteni az infót, ki sz...t a kútba és jelenteni a polgárőrnek...
Kedves anyuka, nagymama! Ennyit tudtam az üggyel kapcsolatban. A vizet továbbra is hordom (egy másik artézi kútról)
mert jobb mint a vezetékes és nem lehet
eladni hol ennek, hol annak. Többet nem
írok ebben a témában, mert nem szeretném, ha okozója lennék a szegvári sz...r
forradalmának...
Kedves főszerkesztő! A Szegvári Napló
leközölheti. Kizárólag a Szegvári Napló.
Dr. Mészáros Imre
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FALUNAP 2018. augusztus 18-20.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata az idén is megszervezi a Falunapi Fesztivált, mely 2018.
augusztus 18-20-ig kerül megrendezésre a sportpályán.

A program a következő
Augusztus 18.

Csongrád Megyei Vadásznap a Csongrád Megyei Vadászkamara szervezésében.
Főzőverseny, focimérkőzés, íjászat, légpuska lövészet, kézműves foglalkozás, kürtös bemutató,
trófea és preparátum kiállítás, kutyás bemutató.
Ingyenes vadétel kóstolás mindenki számára.
18.00-20.00
Hőlégbalon bemutató
19.00-20.00
Ébredés zenekar műsora
20.00		
zenél a Music Café zenekar

Augusztus 19.
Erős emberek
jelenik meg)
14.00-17.00
21.00		
22.00		

bemutatója az egész nap folyamán (a részletes program az augusztusi számban
lovagoltatás
SZTÁRVENDÉG: a Kredenc zenekar
Diszkó

Augusztus 20.
10.00		
11.00		
10.00		
13.00		
15.00		
15.30		
16.00		
17.00		
17.30		
18.00		
19.00		
20.00		
20.45		

futó verseny
karate bemutató
baráti-családi főzőverseny
lovas felvonulás Kórógyszentgyörgytől a sportpályáig
vérnyomásmérés, cukormérés, arcfestés, fánk, kürtős kalácssütés
NRG Tánciskola növendékeinek bemutatója
Csigaduó koncert – gyermekműsor
Szilver TSE táncbemutatója
Dobbantó néptáncegyüttes fellépése
Ünnepi műsor, kenyérszentelés, kitüntetések átadása
SZTÁRVENDÉG a Desperado együttes
SZTÁRVENDÉG: az ABBA SISTERS
Ajándéksorsolás

21.00 		
21.15		

zenél a békéscsabai Reláció zenekar

Tűzijáték

Ugráló vár, kirakodóvásár, büfé mindhárom napon!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szegvár Nagyközség Önkormányzata

2018. július

A szegvári kastély
„A megye háza”. Így hívták százhatvan
éven keresztül a szegvári kastélyt. Ez az
épület lett Szegvár szellemiségének bölcsője.
A megye székhelyének Szentesre kerülése
óta gondot okoz a patinás épület hasznosítása. Ezzel kapcsolatban a kastély múltjára,
Szegvár hagyományaira épülő, átfogó, hasznosítási terv vázlatát adom közre a Szegvári
Napló olvasóinak. Kérem, gondolják végig!
Az önkormányzat pedig minden kapcsolatos
döntése előtt kérje ki a szegvári lakosság véleményét. Demokratikus államban ez így működik, nem csak felső, de alsó szinten is.
Meggyőződésem, hogy a Szeg(vár) térségében honfoglalásunk óta virágzó „vesszős
mesterség” elsorvasztása, a Weiss Manfréd
család által alapított Szegvári Kendergyár
leépítése, a Szegvárt és Derekegyházát ös�szekötő kisvasút megsemmisítése után, a két
templom mellett (a rendkívül értékes Szentgyörgyi-kápolna is eltűnt), csak a kastély
maradt, amely Szegvár egykori közigazgatási
és szellemi nagyságát őrzi, jelenlegi fejlődésképtelen állapotában is.
Javaslatom, bárki legyen a következő polgármester, programjának legfőbb pontja a
rendszerváltás óta elnyert pályázati pénzek
felhasználásának, az értékesített ingatlanok (például kisgazda székház) vételárának,
felhasználásának felülvizsgálata kell, hogy
legyen. Meggyőződésem, hogy az ilyen
vizsgálódás eredményeként, akár bíróság bevonásával is olyan összegekhez jutna Szegvár, amely ismét a fejlődés útjára tenné településünket.
A pénzügyi feltételek ezzel meg is lennének teremtve. Teljesen mindegy, hogy állami
vagy magán tulajdonban van/lesz a kastély, a
lényeg az, hogy törvényes legyen és funkciói
hosszú távra biztosítottak legyenek szolgalmi
és egyéb jogokkal.
A kastély hasznosítása hagyományőrző
módon:
1./A Dóczy-kastély maradványait nem
„dugdosni” kell, hanem a lehetséges mértékben rekonstruálni. Szakértőknek javaslom
megkeresni: Dr. Vörös Gabriella muzeológust, Ká Nagy Sándor építészt.
2./ A megyei börtönben sínylődő szegénylegényeknek emlékszoba.
3./Festőiskola. Szegvár természeti és személyi adottságai, a hódmezővásárhelyi, alföldi festőhagyományok lehetővé teszik egy,
a nagybányaihoz hasonló jelentőségű iskola
kialakítását. Ennek a pontnak az elbírálását
nem lehet dilettánsokra bízni, ezért javaslom
felkérni Lázár János képviselő urat a kérdés
megvitatásában részt venni.

15. oldal
Jelentős problémát vet fel, hogy állítólag
katasztrófavédelmi objektum létesítésére pályázott Szegvár. Ez logisztikai központ vagy
operatív központ lenne? Helyi, megyei vagy
országos szintű, hatáskörű szerv idetelepítéséről lenne szó? A biztonsági előírások hogyan korlátozzák a szabadabb szellemű festőiskola kiteljesedését? stb.
Fordítva is. Egy szabadtéri rock koncert
zavarná a katasztrófavédelem munkáját, mert
a katasztrófavédelmi készenlét nem ismeri a
hétvégi pihenő, koncertező napokat, stb.
4./Országos logisztikai központ kialakítása
a szociális nővérek részére.
5./ A megyei földhivatal Szegvárra helyezése elméletileg lehetséges. Felvillantaná
Szegvár egykori közigazgatási nagyságát.
(Dr. Nóbik István zseniális javaslata.) Azon
bukott meg, hogy a jól képzett megyei szakemberek nem akartak Szegvárra költözni. A
katasztrófavédelmi központ pályázat elkészítésekor készült-e ilyen jellegű felmérés? (Bár
Szegváron is vannak jó felkészültségű tűzoltók: Tégla Ferenc, Banka Pál, Bárány József
és mások…) Azért mégis át kellene gondolni.
Pályázzunk, pályázzunk, de nem mindegy,
hogy mire (festék, tégla, stb.) és főként Szegvár, nem pedig Szentes és Fábiánsebestyén
részére…
6./ Vendég lakrész a Károlyi-család alkalmilag idelátogató tagjainak, így adózva a
család pozitív szerepének, amelyet Szegvár
fejlődése érdekében tettek. Ez nem változtat
azon a tényen, hogy a szegvári kastélyt nem
gróf Károlyi Sándor pénzén építették, de tény,
hogy az építkezésre szánt pénzt gróf Károlyi
Sándor kezelte. Elnevezések tekintetében „A
megye háza”, „Károlyi-kastély” és „Szegvári
Kastély” elnevezések közül ez utóbbit javaslom használni.
Mészáros Imre

Értékrendszerek
A kunyhója előtt ült az édesapa. A lemenő nap sugarai aranyba burkolták a falut.
Körülötte gyermekei ragyogó szemekkel
hallgatták a történetet, amit mesélt. Az európai turista elérzékenyülve szemlélte ezt
az idillt. Majd megpillantotta a kapu mellett
álló kaptafát, amely mellett ár, kalapácsok és
szögesláda feküdt.
- Bocsánat, ha megzavarom, Ön ugye suszter? – szedte össze nyelvtudásának morzsáit
az idegen –, de van a hátizsákomban egy pár
cipő, meg kellene talpalni…
Ez utóbbi tényt már inkább mutogatással

közölt a felnéző férfivel.
- Jól meg is fizetném! – tette még hozzá.
Az a szakember rutinjával vizsgálta meg a
leválni készülő talpat, majd beszólt a kunyhóba:
- Asszony, mennyi pénzünk van még?
Időbe telt, amíg elcsitult az érmék alig hallgató pengése és megjött a válasz:
- 17 pezetánk van.
Kezét széttárva, megértő sajnálkozással
fordult a suszter az idegenhez:
- Legyen olyan jó, jöjjön vissza három nap
múlva. Ugye megérti, ha még ennyi van,
a pénzkeresésnél fontosabb dolgokkal kell
hogy foglalkozzam! …
És gyermekeihez fordulva folytatta a történetet…
A turista egy pillanatig arra gondolt, nem
lenne-e jó helyet cserélni a suszterral. Aztán
lassan továbbment.
Forrás: Kötőjeles történetek 50.o.

Házi pingpong
versenyről
2018. 05. 31-én 32 fő nevezett az intézményben megrendezett házi pingpong versenyre.
Felső tagozatos diákok, 5-6-7-8. osztályos tanulók vettek részt az eseményen. Sok mérkőzés a harmadik meccsen dőlt el, ami a hasonló
erősségű ellenfelek erejét jelezte. A dobogós
helyezettek éremdíjazásban részesültek.
Eredmények:
5-6. osztályos lányok:
1. Pécsi Fanni – 5. osztály
2. Huszti Henrietta – 5. osztály
3. Bereczki Barbara – 5. osztály
4. Farkas Nikolett – 6. osztály
7-8. osztályos lányok:
1. Kovács Kamilla – 7. a osztály
2. Dancsik Fanni – 8. a osztály
3. Szabó Boglárka – 8. b osztály
4. Szűcs Amina – 8. a osztály
5-6. osztályos fiúk:
1. Szabics Ákos
2. Bajzák Richárd
3. Héja Gábor
7-8. osztályos fiúk:
1. Fábrik Martin – 7.a osztály
2. Lakatos Adrián – 7.a osztály
3. Ajtai Róbert – 7.a osztály
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Vass Tibor

16. oldal

XXXI. évfolyam 7. szám

Az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkot
látogatták meg a Régész Tábor lakói
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