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Juhász Gyula: 
Március idusára

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!
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Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

személyesen elérhetők hétfőn 15-
17 óra, valamint csütörtök 16-18 
óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes meg-
emlékezést, stb. a művelődési 
ház munkatársai is fogadnak. 

Családi események
2019. február
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Pocsorák Péterné Gila Pi-

roska, Bercsényi u. 12. (91 éves); Magyar 
Tibor László, József A. u. 11. (63 éves); 
Tulipánt Ferencné Szarvas Veronika, Al-
kotmány u. 26/A (69 éves); Czibulya Pálné 
Bacsa Anna, Rákóczi u. 18/B (87 éves); 
Puskás László, Régiposta u. 47/A (88 éves).

Születés: Csányi Józsefnek és Horváth 
Juditnak JÓZSEF, Vida Zsoltnak és Gé-
mes Anitának DORKA.

LAPZÁRTA
2019. március 28. (csütörtök) 

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az új-
ságot és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.
com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Hogy az Édesanya milyen drága kincs,

Azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer, márványt, 

kincset, palotát,
Csak egyet nem kaphatunk kétszer: 

Szerető Édesanyát!”

Fájó szívvel és őszinte szeretettel gon-
dolunk drága Édesanyám

Csatordai Sándorné
szül. Bihari Mária

halálának 2. évfordulóján.

Örökké gyászoló leánya és családja

Megemlékezés
„Nem fogjuk már elgyengült kezed, 

Nem simítjuk őszülő fejed, 
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 

Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

Köszönjük, 
hogy ő lehetett a mi Édesanyánk!

Szeretettel emlékezünk Édesanyánk, 

Szabó Barnabásné
szül. Deák Erzsébet

halálának 7. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, barátoknak, is-
merősöknek, munkatársaknak, szom-
szédoknak, akik drága szerettünk

Magyar Tibor
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek. Fájdalmunkat részvé-
tükkel enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Pünkösdre elkészül! 
A határidő előtt átadta a látványterv 

alapján megálmodott táncospár szo-
bor 1:5 arányú makettjét a szobrász, 
Lantos Gyöngyi, aki férje Máté István 
hosszantartó betegsége miatt vette át a 
munkát. 

Ez a minta az alapja az emberléptékű 
bronz táncospár megalkotásának. 

Ha csak cigánygyerekek nem potyog-
nak az égből, fogalmazott mosolyogva 
a szobrászművész asszony, Pünkösdre 
elkészül.

***
Több mint negyvenezer forintot 

fizetett be a központi ABC a szobor 
alap számlájára. A pénz az  üzlet-
ben kihelyezett adománygyűjtő 
perselyben gyűlt össze, a vásárlók 
jóvoltából.

A gyógyszertárból, hasonló kö-
rülmények között közel hatvanezer 
forint keletkezett.

A gyűjtés folyamatos. Már csak 
a kisebb fele hiányzik a szobor árá-
nak.

Antal Péter

Megemlékezés
„Csak egyetlen perc volt, egyetlen pillanat,

egy élet omlott össze ezalatt.
Gyertyát gyújtunk Érted, égjen a szeretetért,

a Veled töltött minden pillanatért!
Ragyogj kicsi láng, vidd, hogy még fáj.

Talán örökre így marad,
az idő bárhogy is halad.

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.”

Szomorúan emlékezünk
Vigh Dezső 

halálának 12. évfordulóján.

Szerető felesége és családja
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Önkéntesnek lenni nem annyit jelent, 
hogy ingyen dolgozom, ez annál sok-
kal több. Aki önkéntes munkát végez, 
szabadidejének egy részében megoszt-
ja tudását, tapasztalatait egy szerinte 
fontosnak tartott cél érdekében. Te-
vékenysége erősíti a közösség tagjai 
között a szolidaritást, a bizalmat és az 
összetartozás érzését. 

Az önkéntesség megtanít több szem-
szögből figyelni a világot, lehetőséget 

teremt új kapcsolatok, ismeretségek 
kiépítésére. Az ilyenkor szerzett élmé-
nyekkel gazdagodunk, a tapasztalato-
kat később hasznosíthatjuk. Egy ren-
dezvénynek közösség összekovácsoló 
ereje van, ha a közösség részt vesz az 
előkészületekben, mindenki saját ere-
jéhez mérten. Minél összetartóbb egy 
közösség, annál inkább képes fejlődni 
a település. 

Önkéntesség – 
Hogyan tegyünk mi is településünk fejlődéséért 

CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület

Morfondírozok
Megújult a Kurca híd, a hideg fém 

korlát kitúrta helyéről a műemlék-
jellegű fekete-fehér beton korlátot, 
amely még a 20. század első felétől 
idilli (békés, nyugodt), falusi 
hangulatot idézte. Közel s távol ritkán 
látható hasonló „műtárgy”, amely a 
vizek falvának egyediségét nyújtotta.

Az előzetes információk szerint 
az önkormányzat visszatelepíti a 
régi beton korlátokat, de arról nem 
beszéltek, hogy a helyére beépítik a 
fémkorlátot.

MIÉRT!
Szerintem a célnak a régi beton is 

megfelelt?!
ÉBRESZTŐ!
Várhatóan májusban kezdődik a 

főutca burkolatának felújítása. A 
Kórógy hídnál is még meg van a beton 
korlátunk.(Most még csak lemeszelni 
kellene, ismét szép lenne.)

DE MEDDIG?!
Néhány hónapig vagy néhány 

(további) évtizedig?
És ez településünk kulturális 

örökségének része.
Mint azt gyakran tapasztalhatjuk 

valamit megszüntetni, bezárni, 
eltüntetni, kiszedni, kivágni napok, 
legfeljebb hetek kérdése. Újat 
létrehozni, régit pótolni, azonban 
hónapokat, éveket, fák esetében 
évtizedeket jelent.

Kérem azokat a lokálpatriótákat, 
akik a fentiekkel egyetértenek, tenni 
akarnak, és tenni tudnak, lássanak 
munkához.

300 méter már elveszett, 140 méter 
még MEGMENTHETŐ. 

Dr. Antal Péter
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók 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 használha-
tó!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
március 4-8. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 11-15. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
március 18-22. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 25-29. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
április 1-5. 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)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

Ügyfél fogadása
Hétfő 8.00-12.00  12.30-16.00 
Kedd 8.00-12.00  12.30-16.00 
Szerda  8.00-12.00
Csütörtök  8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek  7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

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 Szolgá-
lat 
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
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő   8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
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, polgár-
őr)

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

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis 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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

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.

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 átalakítás miatt 
zárva

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077

Hasznos tudnivalók!

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb március 20.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda

Legközelebb: április 3.
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Farsangi Bál
Elrepült egy év, ismét farsangi mu-

latságra készültek a Fuszulyka Nyug-
díjas Klub tagjai. Hetekkel a rendez-
vény előtt elkezdődött a szervezés. 
Meghívó, plakát, műsor megszerkesz-
tése, az ebéd, a vendéglátás, a tombo-
la, stb., minden aprónak tűnő feladat 
kiosztása, felelősök kijelölése.

Ennek az alapos előkészítésének 
köszönhető, hogy a február 23-án fél 
11-re érkező több mint 200 vendéget 
szépen megterített asztal várta, névje-
gyekkel a tányérokban, hogy a helyet 
foglalás is zökkenőmentes legyen.

Vigh Károlyné Magdi klubvezető 
köszöntötte a vendégeket, kiemelve a 
társklubokat, a vezető személyisége-
ket. Majd Gyömbér Ferencné nyug-
díjas jegyző vette át a szót, aki a téli 
jeles ünnepekről beszélt, majd felkon-
ferálta a műsorszámokat.

A műsor a vendéglátók szenior 
örömtáncaival, a szegvári Bazsa Mári 
Népdalkör, a Magyar Nóta Klub da-
laival kezdődött, majd Borsi Balázs a 
tiszaföldvári klub vezetője egy meg-
ható, komoly verset mondott, folyta-
tódott Zöldi Lászlóné tekerőlant játé-
kával, egy vidám jelenettel, legvégül 
a rendező klub őrült karnevál koreo-
gráfiájával fejeződött be. A produkció 
végén a színpadon táncolók lejöttek a 
közönséghez sorban felkérve egy-egy 
vendéget, máris a fél terem táncra per-
dült. Jelképesen ezzel kezdődött a bál.

A finom marhapörkölt ebédet min-
denki nagyon jó étvággyal fogyasztot-
ta, majd a klubtagok által készített sü-
temények, és bor is került az asztalra. 
Az ebéd mellé a tiszaföldvári Gajdos 
Edit énekelt.

A zenész húzta a talpalávalót, szinte 
mindenki felállt, és mulatással, tánc-
cal folytatódott a vigalom, sötétedésig.

Pihenésként megtekinthettük az elő-

csarnokban kiállított – Szabó Sándor 
György által készített – intarzia-alko-
tásokat.

A rendezvény sikeréhez a sok támo-
gató anyagi felajánlása is hozzájárult:

Szegvár Nagyközség Önkormány-
zata,

Kisbolt – Dobainé Kovács Mária
Hunor Coop
Virág Mánia Virágüzlet
Gazda bolt – Ménesi Imre
Mini virágbolt – Kukovecz Márta
Goods Market

Érdi zöldséges – Érdi Martina
Levendula Gyógynövénybolt és Re-

formház – Újvári Ágnes
Antal Péter gyógyszerész
Szenténé Kávai Mária

Kedves kis mulatságban volt ré-
szünk, jó kedvvel, ismerősökkel be-
szélgetve, énekelve, táncolva telt el ez 
a télvégi szombatunk.

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

Gémes László polgármester üdvözöl-
te a megjelenteket, megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. Megkö-
szönte a képviselőknek, hogy az eredetileg 
február 14-re tervezett testületi ülés időpont 
változását elfogadták. 

1. napirendi pont: Az Önkormányzat és 
intézményeinek 2019. évi költségvetése

Gémes László polgármester megkérdez-
te az előterjesztőt, van-e kiegészítése?

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, hogy az előterjesztés (2. 
sz. melléklet) 2. oldal 2. bekezdésében 2018. 
szerepel, ezt 2019-re kell javítani. A 3. olda-
lon az utolsó előtti bekezdésben OEP sze-
repel ezt NEAK-ra kell javítani. A 6. oldal 
tetején a létszámkeret 71 fő, ez helyesen 68 
fő. A 25. oldalon az utolsó oszlop 2018. terv 
helyett 2019. tervre módosul. A 26. oldalon 
a 9. mellékletben az utolsó előtti sorban he-
lyesen Falufejlesztő Kft-nek kell szerepel-
nie. 

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök 
tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
bizottság a módosításokkal elfogadásra ja-
vasolta a 2019. évi költségvetést. 

Gémes László polgármester megjegyez-
te, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
véleményezte az előterjesztést.

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető felolvasta a bizottság véleményét. (3. 
sz. melléklet) 

Gémes László polgármester elmondta, a 
könyvvizsgáló asszony említette, hogy elő-
zetes hatásvizsgálatot kell készíteni. Ez el is 
készült és a mai napon kihirdetésre kerül. 
(4. sz. melléklet) 

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a könyvvizsgáló asszony elkészítette a 
könyvvizsgálói véleményét a 2019. évi 
költségvetéssel kapcsolatban. A Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság ülésén részt vett a tes-
tületi ülésre sajnos nem tudott eljönni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, az előterjesztésben az szere-
pel, hogy az állami támogatás tekintetében 
az egyéb szociális támogatások összege 
tízmillió forinttal csökken. Mit jelent ez a 
település számára?

Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, hogy ez a keret fedezi az 
összes adható segélyt, a lakhatási támoga-
tástól kezdve a temetési segélyig. Valamint 
a szociális feladatok ellátását a házi gon-
dozást, szociális étkezést, idősek ellátását. 
A tanyagondnoki szolgálatra kapott nor-

2019. február 13-án 13:00 órakor tartott nyílt üléséről
matíva nem fedezi az összes kiadást. Ezek 
kiegészítésére is szolgál ez a normatíva. A 
Kincstár sajnos nem tudott érdemi választ 
adni a csökkenés okára, hiszen adóerő 
képesség nem változott. Segélyt viszont 
ugyanúgy tud majd az önkormányzat adni 
a rászorulóknak. 

Gémes László polgármester felkérte a 
képviselőket, ha egyetértenek a két bizott-
ság véleményével és egyetértenek az önkor-
mányzat és intézményeinek 2019. évi költ-
ségvetésével, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 
döntött Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendeletéről az önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről.

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik az 
önkormányzat rendkívüli önkormányzati 
támogatásra benyújtandó pályázata. (5. sz. 
melléklet) 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény 3. számú mellélet I. 10. pontja 
Önkormányzati fejezeti tartalék (a további-
akban 3. számú mellélet) támogatási igényt 
nyújt be a helyi önkormányzatok működő-
képessége megőrzését szolgáló 2019. évi 
kiegészítő támogatásra, amennyiben a fenti 
törvényi előírásoknak év közben megfelel.

Gémes László polgármester megkérdez-
te a képviselőket, van-e valakinek kérdése 
véleménye. „Az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteket bemutató táblázata 
2019-2022. évre” előterjesztéssel kapcsolat-
ban? (6. sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte, 
aki egyetért a határozati javaslattal, kézfel-
tartással jelezze.

Határozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 29/A. § szerint a helyi ön-
kormányzat évente, legkésőbb a költség-
vetési rendelet elfogadásáig határozatban 
állapítja meg az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályiról szóló 353/2011. (XII.30.) kor-
mányrendeletben meghatározottak szerinti 
saját bevételeinek, valamint a Magyaror-
szág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegét.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat az 
alábbiak szerint határoz az adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele-
zettségek alakulásáról a költségvetést köve-
tő három évben. (táblázat ezer Ft-ban)

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésébe építse be a 2019. évre vonatkozó 
adatokat.

2. napirendi pont: Kurca-parti Óvoda be-
iratkozási rendjének meghatározása

Gémes László polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság elnökét a bizottság döntéséről.

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra java-
solta az előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Gémes László polgármester kérte, aki 
elfogadja a Kurca-parti Óvoda beiratkozási 
rendjének meghatározását, valamint a be-
iratkozásról szóló hirdetmény a határozati 
javaslat szerint, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 
működésével kapcsolatban az alábbi dönté-
seket hozza:

1.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pont-
ja alapján az intézmény általános felvételi 
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időpontjai, amikor helyben, személyesen 
lehet beiratkozni:

- 2019. április 24. (szerda)
- 2019. április 25. (csütörtök)
A beíratás helyszíne: Kurca-parti Óvoda 

Szegvár, Hunyadi J. u. 25.
A képviselő-testület a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-a 
alapján a beiratkozás idejéről és módjáról 
szóló hirdetményt a melléklet szerint elfo-
gadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy intézkedjen a hirdetmény közzé-
tételéről az önkormányzat és az intézmény 
honlapján.

A képviselő-testület felkéri az óvodave-
zetőjét, hogy a beiratkozást bonyolítsa le. 
A beiratkozás eredményéről tájékoztassa a 
képviselő-testületet a 2019/2020-as nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározása végett. 

2.) A képviselő-testület a Kurca-parti 
Óvoda heti és éves nyitvatartási idejét a kö-
vetkezők szerint határozza meg:

- hétfőtől - péntekig minden nap 6.30-
17.00 óráig tart nyitva.

- éves szinten zárva tart: augusztus 1-31. 
napjáig.

3. napirendi pont: Gémes László polgár-
mester szabadság ütemezése

Gémes László polgármester megkérdez-
te az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye? (8. sz. mel-
léklet) Nem volt.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/C. § (1) és (2) bekezdése alapján Gémes 
László polgármester 2019. évi 32 nap sza-
badságának ütemezését az alábbiak szerint 
hagyja jóvá:

2019. február 7-8. 2 nap
2019. március 18-22. 5 nap
2019. május 2-3. 2 nap
2019. június 24-28. 5 nap
2019. július 22-26. 5 nap
2019. augusztus 5-14. 9 nap
2019. szeptember 3-6. 4 nap
Összesen: 32 nap

A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a szabadság igénybe vétele 
során a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) be-
kezdése alapján járjon el.

4. napirendi pont: Gémes László polgár-
mester éves cafetéria keretének jóváhagyá-
sa

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság egyetértett az éves cafetéria kerettel. 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése? 
Mivel nem volt, kérte, aki egyetért az éves 
cafetéria kerettel, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/A. § (1) bekezdése és 225/L. § (1) be-
kezdése alapján Gémes László polgármes-
ter cafetéria juttatásának éves keretösszegét 
2019. évre az önkormányzati választásra 
tekintettel időarányosan bruttó 166.580 Ft-
ban határozza meg.

A képviselő-testület Gémes László pol-
gármester éves cafetéria juttatásának igény-
bevételére, az azzal való elszámolásra és 
visszatérítésre a Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal Közszolgálati Szabályza-
tának vonatkozó részletszabályait rendeli 
alkalmazni.

5. napirendi pont: A Szegvári Falufejlesz-
tő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit kft. könyvvizsgálati szerződése

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a jelenlevőket, hogy a Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság elfogadta az előterjesztést. (10. 
sz. melléklet) Megkérdezte van-e valakinek 
kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a felelős személye vál-
tozott, de a szerződés egy teljesen új könyv-
vizsgálati szerződés. Hogyan érinti ez az 
eddigi szerződést? A mostani szerződés 
hosszabb lesz, vagy nem? Mivel a régi szer-
ződés még nem járt le.

Berkeczné Csák Andrea megbízott 
jegyzői feladatok ellátásával megbízott 
igazgatási osztályvezető elmondta, hogy 
hosszabb lett egy évvel.

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 
hogy személyi változás történt. Eddig Gaj-
dáné Szatmári Mária volt a könyvvizsgálat 
elvégzéséért felelős, a jövőben Huber Ad-
rienn lesz a felelős ugyan úgy az Econo-
Ráció Kft. képviseletében. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy mindezt érti, az a kér-
dése, hogy az előző szerződés öt éve lejárt-e 
már?

Berkeczné Csák Andrea jegyzői felada-
tok ellátásával megbízott igazgatási osz-
tályvezető tájékoztatta, hogy nem járt le az 
öt év. Azt történt, hogy az előző szerződés 
már nem érvényes, mivel Gajdánné Szat-
mári Mária ügyvezető kilépett az Econo-
Ráció Kft-ből és új vezetője lett a cégnek. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a cég ugyan az maradt.

Gémes László polgármester egyetértett 
ezzel, de megjegyezte, hogy a könyvvizs-

gáló személye is változott. Mivel a személy 
változik módosítás szükséges. A könyv-
vizsgálat nem csak céghez kötött, hanem 
személyhez is. 

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete, mint a Szegvári Falu-
fejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság egyszemélyes tulajdonosa a Szeg-
vári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosította:

Az Alapító Okirat VIII. fejezet 4. pontja 
helyébe az alábbiak lépnek: „A társaság ne-
gyedik könyvvizsgálójaként a Szegvári Fa-
lufejlesztő Nonprofit Kft. 2022. december 
31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó 
egyszerűsített éves beszámoló elfogadásá-
nak időpontjáig, de legkésőbb 2023. május 
31. napjáig az Econo-Ráció Gazdaságszer-
vezési és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (rövidített név: Econo-Ráció 
Kft; cégjegyzékszám: 06-09-002594, szék-
hely: 6726 Szeged, Udvarhelyi u. 32. szám, 
vezető tisztségviselő: Huber Adrienn ügy-
vezető) könyvvizsgálót választotta meg. A 
társaság nevében a könyvvizsgálat elvégzé-
séért személyében felelős: Huber Adrienn 
(kamarai tagsági szám: 007398) könyvvizs-
gáló.”

A képviselő-testület a könyvvizsgálatra 
vonatkozó könyvvizsgálati szerződést elfo-
gadja. A könyvvizsgáló díjazását a szerző-
dés aláírásának napjától kezdődően üzleti 
évenként 360.000 Ft + áfa összegben álla-
pítja meg. Felhatalmazza a Kft. ügyvezető-
jét annak megkötésére.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete, mint egyedüli tag fel-
hatalmazza és egyidejűleg kötelezi az ügy-
vezetőt, hogy a jelen módosítással érintet-
ten az egységes szerkezetű alapító okiratot 
elkészíttesse, illetve az alapító okirat módo-
sításával kapcsolatos intézkedéseket megte-
gye.

6. napirendi pont: SZEKMI 2019. évi ren-
dezvényterve

Gémes László polgármester megkérdez-
te van-e kérdés az előterjesztéssel kapcso-
latban? (11. sz. melléklet)

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, várható-e hogy a múzeum 
szakmai irányítását muzeológus lássa el?

Pöszmet Zsolt intézményvezető tájékoz-
tatta, hogy nyolc órában van muzeológus, 
de mivel a múzeum nyitva tartása idősza-
kos, napi négy órát tesz ki, besegít a műve-
lődési házban. Illetve a baba múzeum és a 
szélmalom is hozzá tartozik. Nem indokolt 
a múzeum napi nyolc órás nyitva tartása.

Gémes László polgármester megjegyez-
Folytatás a 13. oldalon
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HIT VILÁG

„A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő…” (Lk 6,45)

Anselm Grün: 
Ünnepek és 

szokások, amelyek 
megszépítik 

életünket
Folytatjuk a fenti címmel januárban meg-

kezdett sorozatunkat. Március 6-án Hamva-
zószerdával kezdetét vette a nagyböjti idő. 
Ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódva osztjuk 
meg a szerző és mások gondolatait a kedves 
Olvasókkal. 

„Ember emlékezzél porból vagy és por-
rá leszel!” – „Térjetek meg és higgyetek az 
Evangéliumban!” – felszólítással figyelmez-
tet bennünket az egyház Hamvazószerdán, 
hogy tekintsünk önmagunkba, tartsunk bűn-
bánatot, böjtöt. 

„Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak. 
Amikor Jézus erre buzdít, akkor elsősorban 
a magamutogatástól óv, nehogy kifelé akar-
junk böjtölőnek tűnni, hanem befelé. A böjt 
nem a külvilágnak szól, hanem a Mennyei 
Atyának, aki a rejtekben is lát. S ha így van, 
akkor miért is lennénk komorak?

Ha Atyánkért böjtölünk, akkor mi ok vol-
na a szomorúságra? A böjt ugyanis Istenhez 
visz közelebb. Ezért kellene szomorkod-
nunk? A böjt vonzás, vonzódásból fakadó 
törekvés az Isten felé. Ilyenkor nyilván nem 
üresedünk, hanem telítődik a lelkünk. Lehet, 
hogy a gyomrunkban keletkezik némi hiány-
érzet, de mi ez ahhoz a telítettséghez képest, 
amelyet az Úr közelsége, közeledése nyújthat 
nekünk!

Aki vonakodik a böjttől, az még nem fogta 
föl, hogy a belső vonzás sokkal többet jelent, 
mint a külső. Nem mérlegelte még, hogy a 
világ kínálta örömök nyomába sem léphet-
nek annak a belső örömnek, amelyet az Úr 
közelsége jelent. Még nem mérte föl a kettő 
közti különbséget. Amikor Jézus böjtölés-
re buzdít, akkor erre a belső életre, a belső 
értékekre irányítja a figyelmünket. A böjt-
nek épp ez az értek, hogy figyelmünket a 
külsőről a belsőre tereli. A böjt tehát nem a 

konyhában dől el, hogy mit eszünk vagy mit 
iszunk. Ezeket a pogányok keresik…

A böjt a szív dolga, nem a gyomoré. Hová 
törekszem, mi a fontos, ki a fontos nekem. 
Ez mutatkozik meg a böjtömben.” – Kocsis 
Fülöp/MRM, 2019. március

A böjt Isten iránti szeretetünk kifejezése. 
A lemondásnak önmagában nézve kevés ér-
telme van, célját csak akkor éri el, ha pozitív 
tartalmat hordoz: a cél nem a kevesebb súly 
vagy az egészségesebb test, hanem negyven-
napos lelki méregtelenítés, melynek végén 
Istenhez kerülünk közelebb.

„Egyre több ember próbálja meg a böjtöt, 
amit az Egyház korábban szigorúan a Húsvét 
előtti és a Karácsony előtti időre írt elő…

Sok formája van a böjt gyakorlásának a 
nagyböjtben. A böjtöt is tehetjük ünneppé, 
szertartássá. Kijelölhetjük a pénteket böjti 
napnak, egy olyan napnak, amikor mértéket 
tartok szórakozásban, beszédben, az evés-
ben, esetleg csak gyümölcsöt fogyasztok, 
teát iszok. A vacsorát helyettesítsük egy ün-
nepi teázással. Gyújtsunk meg egy gyertyát, 
figyelmesen készítsük el teánkat legyen az 
gyógytea vagy gyümölcstea. Hallgassunk 
valami szép, felemelő zenét, vagy egyszerű-
en csak legyünk csendben. Élvezzünk min-
den pillanatot, minden korty teát. Ebben a 
csöndes nyugalomban nem gyötrelmesnek 
fogjuk érezni a böjtöt, hanem a béke, a sza-
badság egyik módjának.”

Anselm Grün

Karácsondi 
Mihály: 

Mire való a böjt?
A mai modernnek mondott világunkban 

sok olyan értéket, hagyományt megkérdő-
jeleztek már, amit elődeink természetesnek 
és kézenfekvőnek tartottak. Ezek közé leg-
inkább a vallásos hagyományok és szokások 
tartoznak. Ezért van az, hogy kevesebb a 
keresztelő, a templomi esküvő, az elsőáldo-
zás vagy a bérmálás. Ezek közé illeszkedik a 
nagyböjti szent időszak megtartásának meg-
kérdőjelezése, s nemcsak az Egyházon kívül 

állóknál, hanem a magukat egyébként val-
lásosnak tartó embereknél is. Tapasztaljuk, 
hogy a nagyböjt önmegtagadása, csendes el-
vonultsága már a vallásosabb embertársaink 
körében is értetlenséget vált ki. A böjt pedig 
eleve elutasítást is kap a legtöbb embernél.

Érdemes tehát feltenni a címben megfo-
galmazott kérdést: mire való a böjt?

A vallásos, hívő embereknél ez a kérdés 
abban nyilvánul meg, hogy megkérdezik: ha 
nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán nem 
eszek húst, azzal teljesítettem a böjti elő-
írást? A hitetleneknél ez másként hangzik: 
miért ne ehetném azt, ami jólesik?

Mindkét esetben egyértelműen arról van 
szó, hogy nem értjük a böjt lényegét és mi-
értjét. Mai, önzéstől túltengő világunkban 
nehéz is megválaszolni meggyőzően ezt a 
kérdést, mert amíg sokkal többet törődünk 
magunkkal mint másokkal, a testünkkel 
mint a lelkünkkel, a pillanatnyi teendőkkel, 
mint a hosszú távú, sőt örökkévaló igazsá-
gokkal, addig értelmetlen beszélni róla, hi-
szen mindig is érthetetlen marad a böjt igazi 
lényege. Mert mi az is az igazi böjt?

A böjt igazi célja nem az éhezés, nem is a 
fogyókúra vagy egyéb egészségügyi okok – 
ami miatt a mai ember is hajlandó böjtölni 
–, hanem az Istenre figyelés és a lelki meg-
újulás. A böjttel kifejezzük, hogy most nem 
az egyéni, személyes vágyaink a legfonto-
sabbak, hanem az Istenünk. a fontos benne a 
lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésé-
vel, s a bűnbánat kifejezése. A böjt az Isten-
nel való mélyebb kapcsolat kialakításának 
természetes alkotóeleme. Időt ad a hívőnek, 
hogy Istenre összpontosítson, hogy nagyobb 
odaadással imádkozzon.

Mindez azt is jelenti, hogy nem az ételtől 
való tartózkodás a lényege a böjtölésnek, ha-
nem a lélek felemelése, erősítése, az Istennek 
való odaadottságunk növelése, egyszóval az 
Istenszeretet. Mert szeretjük Istent, ezért 
készek vagyunk a test kívánságait vissza-
szorítani annak érdekében, hogy közelebb 
kerüljünk hozzá, hogy szorosabb kapcsolat-
ban legyünk vele, hogy figyelmesebbek le-
hessünk szavára.

Lemondás nélkül nem lehet eredménye-
ket elérni. Aki művészi fokon játszik egy 
hangszeren, naponta több órán át gyakorol. 
Társai játszanak, szórakoznak, ő pedig ül és 
„gyötri magát”. Ez néha öröm neki, néha va-
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Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim! Tegyetek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, 
hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló. (1Kor 15,58)

lóban gyötrelem, de a cél érdekében vállalja, 
és megéri. Ugyanez az élsportolók sorsa is: 
a győzelem érdekében kész önmagát megfé-
kezni, akár testi szenvedést is vállalva.

A böjt lényege, hogy valamilyen földi célt 
félretesz az ember egy időre, hogy a meny-
nyeiekre figyeljen. Az ideig valót feladja az 
örökkévalóért. A test követelelőzését figyel-
men kívül hagyja, és a lelkével foglalkozik. 
Önmagát megtagadja, és másokkal törődik. 
S miközben így valamiről lemarad, sokkal 
többet kap. Istenben lesz gazdag, ahogy Jé-
zus mondta (Lk 12,21), és utána mindent 
jobban bír, többet tud adni másoknak, mert 
ő maga lesz mássá. Ezért a böjt áldássá vá-
lik a házasságban, a családban, az egész 
társadalomban is, de kihat az egészségre, a 
teljesítményünkre, mondhatnánk az egész 
emberségünkre.

Mindebből azonban az is következik, hogy 
a böjtnek nem egyetlen, sőt talán nem a fő 
módja az ételtől (leginkább a hústól) való 
önmegtartóztatás, hanem ezernyi más lehe-
tőség is van. Amellett, hogy nagyböjt pén-
tekjein megtartjuk az előírásokat: 14 éven 
felül nem eszünk húst pénteken és hamva-
zószerdán, 18 és megkezdett 60 év közöttiek 
pedig csak háromszor étkeznek egyszeri jól-
lakással, emellett ezer más módját találjuk a 
böjtnek.

Valaki, miután körbenézett a társaságon, 
nem mondott el egy viccet, mert az az egyik 
jelenlévőnek rosszul esne. Pedig sikere lett 
volna, ha előadja. Valaki lemondott arról, 
hogy visszakapja a kölcsönadott pénzét, 
mert megtudta, hogy akinek adta, nagyon 
rossz helyzetben van. Valaki egy várva várt, 
ajándékba kapott értékes hangversenyjegy-
gyel a zsebében elment költöztetni egy isme-
rősét, mert azt cserbenhagyták a segítői. A 
böjtnek számtalan lehetősége van. Böjt min-
den ki nem mondott bántó szó, böjt minden 
meg nem torolt sérelem, böjt az, ha másnak 
kedvezek, s én mondok le valamiről ennek 
érdekében.

Ebből következik, hogy a gyerekek, de 
még a betegek is tudnak böjtölni. A nagy-
böjti szent idő újabb és újabb alkalmakat 
ad kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és 
idősebbeknek egyaránt, hogy a szeretet és a 
jóság cselekedeteivel kimutassák Isten iránti 
ragaszkodásukat, lemondjanak saját igénye-
ikről csak azért, hogy másoknak jót tegye-
nek, örömet szerezzenek, s ezzel Istent jól 
szolgálják.

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a böjt 
– természeténél fogva – nem kényszer. Sőt! 
Itt az ideje, hogy megtanuljunk mindannyian 
önként, értelmesen, céltudatosan, örömmel 
böjtölni. Úgy, ahogyan az Isten szerint he-
lyes. Itt az ideje, hogy őszinte, tiszta szere-
tetből böjtöljünk!

Forrás: 
A Mária Rádió Magazin 2019. március

Stella Leontin atyára 
emlékezünk

„Nem fejmosásra, hanem lábmo-
sásra van szükség ebben a világban”

Stella Leontin atya, a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony-bazilika plébáno-
sa 2019. február 15-én a Mennyei Atya 
házába költözött. Leontin atya sok-
sok évvel ezelőtt Szegváron is tartott 
lelkigyakorlatot, amelyet a mai napig 
szívünkben őrzünk – biztosan vannak 
még, akik emlékeznek Rá.

A Magyar Kurir a lelkipásztort, az 
embert bemutató írással emlékezett 
meg Róla, a következőkben ebből idé-
zünk részleteket:

Harminchat éves papi szolgálatára 
visszatekintve a derű, az osztatlan fi-
gyelem, a nyugalom és a nyitottság 
légkörében beszélgettünk. Egy olyan 
ember vallott magáról, aki sugároz-
za a belső tüzet. Leontin atya tudta, 
hogy „nem fejmosásra, hanem lábmo-
sásra van szükség ebben a világban”. 
Ezt üzeni papszentelési jelmondata 
is: „Hittel, mely a szeretet által tevé-
keny”…

Vannak keresztek, de ez nem azt 
jelenti, hogy a Jóisten elhagyott ben-
nünket. Nincs lezárva az életünk, újra-
kezdhető” – mondja Leontin atya, aki 
nem titkolja, őt sem kerülték el a lelki 
megpróbáltatások. Bár életében nem 
voltak nagy kanyarok, megrázó tragé-
diák, de „csillagtalan éjszakák” igen. 
A lelkivezetőt gyakran kérdezik, mi-
ként lehet átélni ezeket a helyzeteket. 
„El kell fogadni a lassant, tűrni kell, 
és felfelé is tekinteni, nem csak előre. 
Mindezt annak tudatában, hogy „bol-
dog, aki várja a hajnalt”. A mennyor-

HÍREK – 
ESEMÉNYEK

Március 1-től a Plébánia ügyfélfogadási 
ideje változik! Csak kedd és csütörtök dél-
előtt 9-11 óra között lehet hivatalos ügye-
ket intézni. Halaszthatatlan sürgős esetben 
szentmise után a sekrestyében. Megértésü-
ket köszönjük!

Március 6. Hamvazószerda, a Nagyböjt 
első napja, az esti szentmisében 18 órakor 
hamuszentelés, hamvazás. (Hamu az előző 
évben virágvasárnap szentelt barka elége-
téséből készül.) A hamvazás emlékeztet a 
belső magunkba nézésre, megtérésre. Ham-
vazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap, 
háromszori étkezéssel, egyszeri jó lakással. 
Nagyböjt péntekjein tilos hús tartalmú ételt 
fogyasztani, nem lehet mással helyettesíteni.

Nagyböjtben szerdán és pénteken este a 
szentmise előtt keresztutat végzünk, Jézus 
szenvedéstörténetét átelmélkedve.

Március 19-én Szent József, a Boldogsá-
gos Szűz jegyese ünnep. Az ünnepi szentmi-
se este 6 órakor kezdődik.

Tesz–Vesz Tavasz, (kerti munkálatok) ter-
vezett időpontja március 23. Templomkert 
és környéke rendbetétele, tavaszi munkála-
tok! Tisztelettel várjuk azokat, akik szívesen 
részt vesznek ebben a munkában.  Szerszá-
mot mindenki hozzon magával.

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 25-26-
27-én (hétfő, kedd, szerda), 6 órakor kez-
dődő szentmisében lesz. A lelkigyakorla-
tos elmélkedéseket Perlaki György atyától 
hallhatjuk, aki Nagyszénásról jön el közénk. 
Gyóntatás a szentmise előtt fél órával, illet-
ve a szentmise alatt. A befejező napon lesz 
a Szentkenet ünnepélyes kiszolgáltatása a 
templomban. Ezúton is szeretnénk kérni a 
testvéreket, hogy aki szeretné felvenni, majd 
iratkozzon fel az erre a célra kitett füzetbe.

Március 25. Urunk Születésének Hírül-
adása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) fő-
ünnepe. A szentmise 18 órakor kezdődik. 
Ez a szentmise lesz lelkigyakorlatunk első 
napja.

Kérjük azokat a testvéreket, akiknél a 
barka kezd nyílni, és fel tudják ajánlani, 
időben szedjék le hűvös helyen tárolva, el 
tudják hozni majd virágvasárnapra. Min-
denki támogató segítségét köszönjük!

Rozgonyi Mária Folytatás a 10. oldalon
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a 9. oldal folytatása

Modern palántanevelő 
épült: számítógép 

vezérli a locsolást, a 
fűtést és a világítást 

is a szegvári 
komplexumban

Szegvár – Korszerű, a jövő 
igényeinek megfelelő palántanevelő 
komplexumot épített a szentesi Árpád 
Agrár Zrt. Szegváron. Borús időben 
is olyan feltételeket biztosíthatnak a 
palántáknak, mintha odakint sütne a 
nap.

– A palántanevelő komplexumunk 
másfél hektáros üvegházból, valamint 
anyagraktározásra, a palánták 
szállítás előtti pufferozására alkalmas 
csarnokból áll. A második ütemben 
egy 7500 négyzetméteres fóliaházat 
is építünk, ahol szabadföldre kerülő 
növénypalántákat nevelünk majd. 
Magunk között ezt csak edzetőnek 
hívjuk. Reményeink szerint március 
végére elkészül ez az objektum is 

– tudtuk meg Oltyán Istvántól, az 
Árpád Agrár Zrt. palántanevelési 
ágazatvezetőjétől.

Az Árpád Agrár Zrt. az új 
beruházásokra 1,3 milliárd forintot 
fordított. A megvalósításhoz pályázati 
forrást is nyertek, ami kevesebb mint a 
bekerülési költség 50 százaléka.

Az új, palántanevelő üvegházban 
a legmodernebb technológiákat 
alkalmazzák. Hasonlóan a 
többi üvegházukhoz, itt is 
geotermikus energiával fűtenek. 
Az új palántanevelőben azonban 
a hőmérséklet beállítását, illetve a 
szellőzést klímakomputerrel vezérlik, 
amely növényfajok szerint teremti 
meg az ideális hőmérsékletet és 
páratartalmat. Emelhető fejfűtésre is 
lehetőség van az üvegházban, amelyet 
a többméteres magasságból akár a 
talajtól számított 50 centiméterig le 
tudnak hozni. 

– A világításunk is rendkívül korszerű. 
A régebbi palántanevelőinkben 
működő világításhoz képest 
akár kétszeres fényintenzitást is 
biztosíthatunk a növényeknek. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
számítógép-vezérléssel mérjük a kinti 
fényeket. Borús, ködös időben ehhez 
képest a komputer idebent az elvárt 
fényt biztosítja a fejlődésben lévő 
növényeknek. A korszerű világításnak 
köszönhetően, tapasztalatunk 
szerint, a palánták hamarabb „készen 
lesznek”. Ugyancsak automatizált az 
öntözőberendezésünk is.

A palántanevelőben több más 
gép is segíti a munkát, például a 
kőgyapotkocka-áztató, amelynek 
segítségével mindegyik kockába 
megfelelő és azonos mennyiségű 
tápanyag jut, így minden kis palánta 
egyformán „startol”. Láttunk egy 
palántaszétrakó gépet is. Amikor a 
palántáknak már nagyobb élettérre 
van szükségük, akkor használják 
a berendezést, amellyel 6-8 ember 
munkáját spórolják meg, akik közben 
más munkafolyamatot végezhetnek.

Az új szegvári üvegházban 
paprika- és kígyóuborka-palántákat 
nevelnek, idén a tervek szerint milliós 
nagyságrendben. Céges szinten pedig 
több mint 30 millió palánta előállítása 
a terv. 

Kovács Erika
Délmagyarország 

KÖZFORGALMÚ 
CSOMÓPONT 
LÉTESÍTÉSE

Szegvár Kossuth tér 
– Dózsa György u. 

– Hunyadi J. u. csomópontban

A sokat emlegetett körforgalom 
kivitelezésének megkezdése – 
párhuzamosan a településünkön áthaladó 
főút felújításával – elérhető közelségbe 
került. 

A Polgármester úrtól kapott 
információk szerint ez év április 
végén-május elején megkezdődnek a 
munkálatok. Kérdésemre, hány fát kell 
kivágni az útépítés miatt, megnyugtató 
választ adott: mindössze egy juharfa 
esik áldozatául a korszerűsítésnek. Majd 
hozzátette, a Kossuth téren elhelyezkedő 
park megújításakor azt is pótolni fogják. 

A képen a közforgalmú csomópont 
műszaki rajza látható

Dr. Antal Péter

szágot két kulcs nyitja: a szeretet és a 
szenvedés. Jézus mindennek adott ér-
telmet” – mondja. Beszél az erőforrá-
sairól is: a szeretteiről, a rá bízottakról, 
a csendről, a zenéről, az irodalomról, 
tavaszi reggelek, őszi délutánok, havas 
esték örömeiről…

Legyen a környezetünk szép, harmo-
nikus és bensőséges, hiszen az Egy-
háznak kulturális és nevelő küldetése 
is van. De a közösség a legfontosabb… 

„Egy közösség létszáma sokszor 
papfüggő is. Magunkat kell megszeret-
tetnünk ahhoz, hogy rajtunk keresztül 
az ügyet, a Jóistent is megszerettessük 
az emberekkel – mondja Don Bosco 
nyomán. A hogyant sem titkolja: „Mu-
tassunk őszinte érdeklődést az embe-
rek iránt. Hiszem, hogy mindig az a 
legfontosabb ember, akivel éppen be-
szélek, s a legfontosabb perc a mostani. 
A szeretet pedig a legnagyobb erő és az 
élet egyetlen értelme. Állandó igyeke-
zetem, hogy ma jobb legyek, mint teg-
nap voltam. A híveknek látniuk kell, 
hogy a papjuk törekszik az életszent-
ségre. A többi már Isten dolga.”

Egy jobb világ
Gyakran panaszkodunk a kegyetlen, 

nehéz időről. Ez nem segít semmit. Ko-
runk azért rossz, mert rosszak az embe-
rek, akik itt élnek. A világ sorsát nem az 
égből vagy a pokolból irányítják, a dön-
tést a Földön hozzuk.

A jobb világ nem pottyan az égből, ne-
künk kell kiépíteni azt. Fontos a jóság, 
a segítőkészség, a szív és a barátság. A 
pénz, a hatalom mellékes.

Kezdeni is csak egy helyen lehet: ön-
magadnál. El kell vetni a régi embert és 
meg kell újulni, és mindezt erőszak nél-
kül.

Egy kutya tulajdonosa elhatározta, 
hogy nem eteti az állatot mindenféle fi-
nomságokkal, hanem csak a megszokott 
étellel. Kanállal akarta megetetni a ku-
tyát, de ez nem sikerült, ezért mérgében 
eldobta a kanalat. Csodálkozására a ku-
tya jó étvággyal nyalta le róla a maradék 
ételt.

Mindent a maga módján, egyszerűen, 
módszeresen és nem kapkodva.

Szőke János: 
A mosolygó Isten c. kötetből
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Diákvilág
Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap. Szeretnék 
Önöknek beszámolni a februári iskolai 
eseményekről.

Szabó Virág 6. b osztályos tanuló Ket-
ten című novellája megjelent a Holnap 
Magazinban. Gratulálunk!

Bendegúz-Tudásbajnokság első félév 
eredményei, helyezései:

2. osztály
Csák Lilla környezetismeret arany
Fazekas Csanád matematika arany, 

környezetismeret arany
Köteles Nóra matematika ezüst
Mihály Szabina környezetismeret 

arany
Tajnai Máté matematika arany
3. osztály 
Farkas Lilla irodalom, szövegértés 

bronz
Tajnai Dániel matematika ezüst
4. osztály
Szatmári Egon környezetismeret arany
Szlapák Nóra környezetismeret arany, 

irodalom-szövegértés arany
5. b osztály
Gyenes Noel matematika bronz
6. a osztály
Szlapák Dániel természetismeret 

arany, történelem arany
Ügyesek voltak mindannyian!!! Gratu-

lálunk nekik!

Február 14-én iskolánk 70 felső tago-
zatos tanulója (6-7-8 osztály) Hódmező-
vásárhelyen járt. Köszönet az Időspirál 
Élményközpontnak, hogy részt vehettek 
gyermekeink azon a rendezvényen.

Farsangi Suli-bulit szerveztünk febru-
ár 15-én a Művelődési Házban. Délután 
15-17 óráig az alsósok karneválja volt, 
17-20 óráig pedig a felsősöké. Az alsósok 
csak egyéni jelmezesek voltak, a felső-
ben valamennyi osztály produkciót adott 
elő. Sok szülő vett részt ezen a délutá-
non, süteményt is lehetett vásárolni. Na-

gyon jól éreztük magunkat. Szervezők 
voltak: Lukács Istvánné, Rozgonyiné 
Szabó Mária.

Az alsó tagozatban sor került a vers-
mondó versenyre. A következő eredmé-
nyek születtek.

1-2.osztály
1. Pálinkó Áron 2. oszt.
2. Csák Lilla 2. oszt.
3. Bánfi Zoltán 2. oszt.
Felkészítőjük: Papné Benkő Mónika
3-4. osztály
1. Sipos Noel 4. oszt. Felk: Laskovicsné 

Ágoston Sarolta
2. Szenczi Enikő 4. oszt. Felk: 

Laskovicsné Ágoston Sarolta
3. Csikós Márk Marcell 3. oszt. Felk: 

Lukács Istvánné
Különdíjat kapott Horvát Krisztina 3. 

oszt. tanuló Felk: Lukács Istvánné
Az 1. helyezett tanulók képviselték is-

kolánkat Szentesen a területi versenyen.
Gratulálunk valamennyi helyezettnek!

Korcsolyázni vittük a gyermekeket 
Szentesre a jégpályára. Valamennyi diák 
ingyenesen mehetett be és használhatta 
a jégpályát. A DSE anyagilag támogatta 
a belépést.

Köszönet érte!
Lukács Istvánné
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Grecsó Krisztián: You Can Call Me Al
Nem tudom, melyikünk agyából 

pattant ki a műsor ötlete, hogy nőnap 
ürügyén produkáljuk magunkat a lá-
nyoknak. Csak hárman voltunk fiúk az 
osztályban, egyharmad esélyem van rá, 
hogy én találtam ki, de nem esküdnék 
meg rá. Az biztos, hogy nekem tetszett 
legjobban az idea, dédelgettem, ter-
vezgettem, és márciusra biztos voltam 
benne: a szavalás nem lesz elég. Nem 
vagyunk már az általános iskolában, ko-
moly férfiak lennénk, bő fél éve gimna-
zisták, és az azért mégiscsak más. A terv 
konkrét volt és nagyszabású: zenés kul-
túrműsorral készülünk, és lopunk vala-
honnan virágot. Igen, huszonvalahányat, 
csúnyán megdézsmálunk egy éppen 
erőre kapó tavaszi kiskertet, ami ronda 
dolog, de a cél, ugye, szentesít. A mi 
osztályunk „kiemelt énekes” volt, ami 
azt is jelentette, hogy kötelező volt a fu-
rulya, de mi még mutáltunk, és emléke-
im szerint furulyázásban sem jártunk az 
élen, az osztálygyakorlások alatt én leg-
többször csak az ujjaimat rakosgattam 
a hangszeren, nem fújtam bele levegőt, 
nem akartam megzavarni a viszonylag 
egységes hangzást. És Öcsi barátom sem 
gyakorolt nálam többet, Kodály Zoltán 
333 olvasógyakorlat című, számunkra 
akkor kevésbé érzékinek tűnő munká-
jának azon példányát, melyet ő bitorolt, 
nem csúfították szamárfülek.

Mégis tudtam, valahogy lesz muzsika. 
És mint rigorózus nőnapi műsorrendező, 
azt sem engedtem, hogy Öcsi barátom a 
Mamát szavalja el vagy az Anyám tyúk-
ját, csak azért, mert ezeket tudja fejből. 
Pedig megpróbálta kimagyarázni, de én 
kötöttem az ebet a karóhoz, hogy egyik 
sem passzol a nőnaphoz, bármennyire 
szeretné velem elhitetni, a Mama sem, 
hiába az anyák általában nők. A rend-
szerváltás éve volt, ezért amikor tanulás-
ra akartam kötelezni, azzal jött, hogy a 
nőnap a múlt csökevénye, elfújták az új 
idők új dalai, aztán, ahogy fogyott az idő 
„politikai nyomásra” engedtem a szigor-
ból. Nekem sem volt kedvem bemagolni 

a saját magam által rám osztott verset. 
Elég, ha felolvassuk a poémákat, az sem 
von le a műsor öreg érdemeiből, attól 
még lehetünk jók.

Öcsi barátom a Parasztkantátát akar-
ta elfújni, hiszen abban benne van az is, 
hogy „ím eljöttünk szép lányodért”, a 
lány szó pedig minden kétséget kizáróan 
kapcsolódik a nőnaphoz, arról nem be-
szélve, hogy azt legalább tudjuk. De én 
morogtam, hogy mindenki más szebben 
elfújná az osztályból, mint mi, ráadásul 
parasztfiúk vagyunk, minek ezt tovább 
hangsúlyozni. Ezt meg Öcsi kérte ki ma-
gának, Bach időtlen műve se a nőnapra, 
se a mi paraszti származásunkra nem 
utal, nincs benne semmi kockázat, de 
legalább se széna, se szalma.

A nagy napra aztán minden összedőlt. 
A kultúrműsor romokban. A verseskö-
teteket dacból ott hagytuk a kollégium-
ban („úgysem lesz már ebből semmi”), 
a virágokkal is gond akadt, ’90 tavasza 
későn ébredt, nőnapkor még hó volt, a 
csongrádi kiskertek megtagadták magu-
kat előlünk. Minden hiába. Végleg fel-
adtuk. Úgysem tudta senki, mit tervez-
tünk, nem éri őket csalódás.

De a nőkben működik egy titkos mű-
szer, egy membrán vagy egy másik szív, 
de az is lehet, hogy füle, szeme, orra van 
a lelkünknek, és mindent megéreznek 
Isten ege alatt. Különösen azt, amit a 
férfiak terveznek. A harmadik szünet-
ben már feltűnően csalódottak voltak 
az osztálytársaink, és egyre kihívóbban 
néztek ránk. „Na, mi van?” A negyedik 
óra alatt aztán ijedtemben megírtam 
életem első „kétszólamú” versét, a sé-
tálásról szólt, arról, hogy sétálnak a lá-
nyok, a világon semmi köze sem volt a 
nőnaphoz, és a sétát is csak azért erőltet-
tem benne, mert akkor az egyik szólam 
gyakran tudott ilyeneket mondani, hogy 
„surran-surran”, vagy hogy „egyet lép 
és kettőt aztán”. Szünetben kirohantunk 
a városba, hátha történik valami. Álmo-
dozva néztük a virágos kirakatát. Aztán 
az Ifjúsági téren megláttuk azt a kis zöl-

dellő rétet…
Biztosan volt már a miénkhez hasonló, 

zilált nőnapi műsor a világon. Az ének-
órára télikabátban beeső fiúk szavalá-
sa nem volt túlzottan megkomponált, a 
sétáról szóló, ráadásul kétszólamú vers 
borzalmas volt, mint valami katonai 
felvonulás, folyton ropogott: egy-kettő. 
Paul Simon You Can Call Me Al című 
dalát is játszották már mívesebben, mint 
mi akkor, ott, két furulyán. És sajnos a 
lopott hóvirágok egy részének is lehul-
lott a feje, ahogy vágtattunk velük vissza 
a gimibe.

De a lányok sírtak. És mi életünkben 
először megértettük, hogy vannak pil-
lanatok, amiket ha elszalasztunk, ma-
gunkról mondunk le.

Megjelent a Nők lapja 
2019. március 6-i számában

te, hogy a múzeumban van háttérmunka is, 
melynek ideje alatt a múzeum nem lehet 
nyitva. A falumúzeum napi négy órában 
tart nyitva, a babamúzeum és a szélmalom 
egyeztetett időpontban látogatható. 

Határné Bottyán Erika képviselő meg-
kérdezte, ha valaki megszeretné tekinteni 
a babamúzeumot a művelődési házban kell 
érdeklődni?

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmond-
ta, hogy a telefonszám a Szegvári Naplóban 
megtalálható, illetve a művelődési házban is 
lehet jelezni a látogatási szándékot. 

Lukács Istvánné alpolgármester meg-
jegyezte, hogy a 2019. évi rendezvényterv 
megjelenik a Szegvári Naplóban a sport-
rendezvényekkel kiegészítve. Így a lakosok 
nyomon tudják követni a rendezvények idő-
pontját. 

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, elfogadta és sikeres lebonyo-
lítást kívánnak. Megjegyezte, hogy a ren-
dezvénytervben a Tófesztivál időpontja té-
vesen jelent meg. A helyes időpont július 6.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 
Közművelődési Intézmény Vezetőjének 
előterjesztése alapján elfogadta a Művelő-
dési Ház, Könyvtár és Múzeum 2019. évi 
rendezvénytervét.

a 7. oldal folytatása
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Felújítják 
Szegvár főutcáját és a hidat is

Szegváron tavaly az intézmények 
felújításán dolgoztak, 2019 pedig 
az útépítéseké lesz. Idén táblától 
tábláig megújul a falu főutcájának 
burkolata, és egy körforgalmat is 
építenek a piactér környékén.

– Több nagy beruházás is zajlott 
tavaly a településünkön – mondta 
Gémes László, Szegvár polgármes-
tere. – A központi iskolánk teljesen 
megújult. Kicseréltük a nyílászá-
rókat, hőszigetelést kapott az épü-
let. Korszerűsítettük a fűtést is. 
A sportcsarnokunk is energetikai 
felújításon esett át. Ezekre a mun-
kákra a területi operatív pályázaton 
nyertünk több mint 200 millió fo-
rintot. Ehhez a pénzhez nem kellett 
önerőt tennünk. Csak azért tudtunk 
kijönni az összegből, mert önkor-
mányzatunknak van egy építőipari 
cége. Ezt egyébként in-house beru-
házásnak nevezik.

Az óvodára 2018-ban mintegy 
130 millió forintot költöttek. A 
gyermekintézményt bölcsődével 
bővítették. Az óvodai konyha ka-
pacitását is növelik – ez idén nyá-
ron készül el, hogy a gyermekek 
ellátása nevelési év közben zavar-
talan maradhasson. Az óvodára és 
az egyik iskolaépületre napeleme-
ket szereltek fel, hogy minimálisra 
csökkentsék az áramellátás költsé-
gét. A napelemeket rövidesen be-
üzemelik.

– Tavaly két nagy utcaszakasz 
burkolatát újítottuk fel itt, Szegvá-
ron. Az Arany János és a Hunyadi 
utcában is mintegy 800-800 métert 
aszfaltoztunk. Az elmúlt évben el-
készült a Tiszára vezető út és a híd 
felújítása is, ami 240 millió forintba 
került – folytatta a polgármester.

A közmunkaprogram segítségé-

vel a plébánia előtt rendbe tették 
a parkolót és a járdát. Az új iskola 
udvarán a kézilabda-szövetség se-
gítségével kültéri kézilabdapályát 
építettek.

– A központi játszótéren parkosí-
tottunk. Az elmúlt évben a püspök-
ség és az EMMI segítségével hozzá-
láttunk a katolikus kör felújításához 
is, ami március 31-ére készül el.

Idén tovább fejlődik Szegvár. – 
Nagy munka előtt állunk. A területi 
operatív program támogatásával a 
főutcánk a Kórógy-híddal együtt 
végig megújul. A beruházás része-
ként a piactér környezetében épül 
egy körforgalom is.

A munka közel félmilliárd forint-
ba kerül. A tervek szerint áprilisban 
lát hozzá a kivitelező, és még a nyá-
ron befejezi. Időjárástól függően, 
hamarosan kezdjük az egyik kül-
területi utunk, a Jakó út felújítását 
is. A Vidékfejlesztési Programon 
nyertünk rá 100 millió forintot. A 
közel 4 kilométeres szakasz erősí-
tett útalappal szórt, köves burkola-
tot kap. A Tiszai utat és a Híd utcát 
köti majd össze.

Ugyancsak ebben az évben az 
óvoda elé parkolót is építenek. A 
Magyar Falu programban pedig 
egyebek mellett belterületi utak, a 
kendergyártól a vasútállomásig ve-
zető járda, az orvosi rendelő és az 
önkormányzati bérlakások felújítá-
sára is pályáznak.

A többi polgármesterhez hasonló-
an Gémes Lászlót is megkérdeztük, 
indul-e ősszel a polgármester-vá-
lasztáson. Azt válaszolta, hogy pol-
gármesterként képzeli el a követke-
ző ötéves ciklust is.

Kovács Erika - Délmagyarország

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, mérkőzései

Cegléd (3234) – Szegvár (3136) 6 – 2
Pontszerzők: Rácz József, Szabics Krisz-
tián

Ifjúságiak
Cegléd (929) – Szegvár (1072) 0 – 4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Puskás Bence

Szegvár (3021) – Gyula (3051) 5 – 3
Pontszerzők: Szabó Gábor, Puskás Bence, 
Rácz József, Hajdú Zoltán, Szabics Krisz-
tián

Ifjúságiak:
Szegvár (807) – Gyula (986) 0 – 4

Szank (3266) – Szegvár (3341) 2 – 6
Pontszerzők: Szabó Gábor, Szabics Krisz-
tián, Fuvó Milán, Rácz József

Ifjúságiak:
Szank (997) – Szegvár (934) 4 – 0

Szegvár (3055) – Dynamo SC (3112) 1 – 7
Pontszerző: Hajdú Zoltán

Ifjúságiak:
Szegvár (920) – Dynamo SC (859) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt 

További mérkőzések:
Gázművek - Szegvár
03.09.10:00

Szegvár - Sajóbábony
03.24.10:00

BKV Előre - Szegvár
04.13.10:00

Szegvár - Bátonyterenye
04.28.10:00
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Az év „első” versenye!
 Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-

egyesület versenyzői 2019. február 17-én 
Budapesten léptek tatamira egy közel 150 
főt felsorakoztató országos versenyen.

Büszkeséggel tölt el, hogy egy „nehéz” 
időszak után megújult lendülettel és a régi 
időket idéző létszámmal tudtunk részt ven-
ni ezen az eseményen. A sportegyesületet 
16 fő versenyző képviselte csapat forma-
gyakorlatban, sorsolásos küzdelemben és 
superfight küzdelemben. A verseny a tava-
lyihoz hasonló precízen szervezett és meg-
rendezett volt.

Tanítványaim ezen a versenyen rengeteg 
érzelmi tapasztaláson érték el vagy nem 
érték el az áhított eredményt. Volt megle-
petésszerű, megérdemelt részgyőzelem és 
hidegzuhanyként érkező vereség, de fel kel-
lett állni a padlóról és újra nekivágni és még 
jobban teljesíteni. Nos, szerintem mindenki 
kihozta magából a legtöbbet. Mindenkiben 
volt tartás és akarat a jobb eredmény eléré-
sére. De nézzük egy kicsit részletesebben a 
nap eseményeit.

A megmérettetések a superfight küzdel-
mekkel kezdődtek, ahol egy érdekeltségünk 
volt Gémes Gergő személyében. Kihívója, 
mint mindig egy fejjel magasabb fiú volt. A 
mérkőzés alapján nagyon jól felkészül volt 
Gergőből. Tiszta, nyílt küzdelem volt, ami 
csak a hosszabbításban dőlt el Gergő javá-
ra. A győzelem mellett örültem tanítványom 
edzéseken begyakorolt mozdulatainak lát-
tán melyet, saját egyéniségével még maga-
sabb szintre emelt.

Csapat formagyakorlatokkal folytatódott 
számunkra ez a nap. Itt két csapatot ne-
veztünk. A juniorok csapatát Szabó Hédi, 
Korom Lili és Erdei Daniella alkotta. A 
lányoknak háromszor kellett bemutatni 
gyakorlatukat. Minden esetben, teljes össz-
hangban, koncentráltan mozogtak. Így tör-
ténhetett meg, hogy az első körben legyőz-
ték a végső győzelemre is esélyesnek tartott 
csapatot, akik végül a papírforma alapján 
mégis a dobogó legmagasabb fokára állhat-
tak a később bemutatott két hibátlan gyakor-
lattal. A mi csapatunk a második körben a 
„leggyengébbnek” tartott csapattal került 
szembe. Jött a hideg zuhany! A lányok kí-
vülről jól viselték a csalódást, de érezhető 
volt a belső összeomlás. Sok idő nem volt 
rágódni, mert újra ők következtek. Ebből a 
helyzetből kellett felállni és a lányokkal tu-
dásban egy szinten lévő csoporttal szemben 
megmutatni képzettségüket. És ezt a harcot 
nyerték (nyertétek) meg tanítványaim. Az 
összehasonlításban a bírók jobbnak látták 
ellenfelünket, de a szubjektív vélemények 
(és nem csak a minket kísérők) alapján a 

többség más eredményt várt. Amennyi-
ben ez így történt volna, ők nyerték volna 
a versenyt. A vereséggel viszont a negyedik 
helyre zuhantak vissza. Másik csapatunk a 
felnőttek között indult, igaz Suti Georgina 
a maga 11 évével nem tarozott ebbe a kate-
góriába, de így állt össze ez a team. Társai, 
Levendovics Andrea és Rácz Mária voltak. 
A kevés közös gyakorlás ellenére gyorsan 
összeszoktak és a két jól sikerült bemutató-
jukkal az ezüstérmet szerezték meg.

Ezután következtek a küzdelmek, ahol 
Ginát nem engedtem harcolni, mert korcso-
portjában nem találtak neki hasonló rutinnal 
rendelkező versenyzőt. Viszont a sorsolás 
következtében a 13-14 évesek közé osztották 
be. Itt viszont akkora testalkati és életkori 
érettségi különbségek voltak, hogy jobbnak 
láttam, ha ezt most kihagyjuk. Édesanyjá-
nak is ezt ígértem meg!

Korcsoportonként felfelé haladva első 
versenyes reménységeink következtek.

Károlyi Raulnak három mérkőzésben 
kellett megmutatnia jelenlegi felkészültségi 
állapotát. Kettőből győztesen került ki, de 
egyet viszont elveszített és így a második 
helyen végzett.

Őt Kovalcsik Ádám követte, aki szintén 
körmérkőzéses rendszerben küzdött. Ő egy 
győzelemmel és egy vereséggel ezüstérmes 
lett. A serdülő lányok korosztályában lépett 
tatamira Szabó Hédi és Zalatnai Viktória 
(Csongrád). A két külön súlycsoportban 
harcoló lánynak igen komoly feladat jutott. 
Míg, Hédinek az ellenfelek felkészültségé-
vel, addig Vikinek a testsúly és testmagas-
ság-különbségekkel kellett megküzdeni. 
Sajnos egyik lánynak sem úgy sikerült, 
ahogy azt szerintem tervezték, de én nem 
vagyok csalódott, mert mind a két esetben 
történt olyan, ami előrébb visz minket a si-
kerhez. Hédi esetében a gyengébb szereplé-
sének, hibáinak a felismerése, Viki esetében 
pedig a bátrabb harcmodor az akaratosság 
képviselése volt az előre lépés. Hédi negye-
dik, Viki harmadik lett. 

A serdülő és ifi fiúk között három ver-
senyzők várta, hogy tatamira hívják. Gémes 
Dénes és Kulcsár Gergő, Mindszent várost, 
Fodor Adrián, Szegvár nagyközséget képvi-
selte. Adrián elsődleges feladata volt, hogy 
bátran hosszú időn keresztül fenntartsa a 
kezdeményező magatartást. Vannak jelek 
rá, hogy ez menni fog, de még sokat kell 
gyakorolni. A másik két fiú még nem talál-
kozott versenyszituációban egymással és 
ezzel a helyzettel kellett valamit kezdeni. 
Ez Dénesnek sikerült jobban az Ő akara-
ta érvényesült. Dénes a másik ellenfelét is 
egyértelmű győzni akarásával, valamint a 

küzdelem alatt történt felismerésével (le tu-
dom győzni, ha mindent beleadok) utasította 
maga mögé. Ez Gergőnek nem sikerült. Dé-
nes első, Gergő harmadik lett.

Elérkeztünk a felnőtt kategóriákhoz. Örö-
mömre szolgált, hogy új küzdő versenyző-
ket is köszönthettünk ezen a megméretteté-
sen. A hölgyek könnyűsúly kategóriájában 
Levendovics Andi és Rácz Marcsi a dön-
tőben került össze. A kemény összecsapás 
csak a hosszabbításban dőlt el úgy, hogy 
egyszer sem kellett a bírónak megállítani 
a küzdelmet szabálytalanság miatt. Mar-
csi megpróbálta az utolsó másodpercekben 
maga javára fordítani a mérkőzést, de Andi 
erősebb technikái mélyebb nyomot hagytak 
a bírókban.

Egy súlycsoporttal feljebb Kulcsár Enikő 
kapott lehetőséget. A döntőben megmutat-
kozott az edzés hiány mind kondícióban, 
mind koncentrálásban. Enikő ezüstérmes 
lett.

Elérkeztünk a férfiakhoz. Itt, Deli Roland-
ra és Győri Dávidra várt nem kis feladat. 
Dávid ellenfelei ugyanis az övszíneket és 
az életkort tekintve nagyobb tapasztalattal 
rendelkeztek. Azonban Dávid ezt figyelmen 
kívül hagyva három ipponnal megnyerte a 
csoportját. Dávid ezekkel a sikerekkel egyre 
közelebb kerül az „A” kategóriás verseny-
zéshez.

Majdnem sikerült ez a bravúr Rolandnak 
is. Az Ő csoportja a súlycsoportokat tekint-
ve összevont volt. Ez azt eredményezte, 
hogy versenyzőnk a maga 86 kilójával a 
legkönnyebb volt csoportjában. Ellenfelei 
91, 113 és 120 kg-os jól megtermett harco-
sok voltak. Jól jött most Roland gyorsasága 
és egy másik stílusban szerzett tapasztalata. 
Két győzelemmel és egy vesztett küzdelem-
mel a második helyen végzett.

Március nagyon zsúfolt lesz számunkra. 
Szinte minden hétvégén versenyzünk, vagy 
egyéb próbák elé állítjuk magunkat. Lesz 
diákolimpia, horvátországi és szlovákiai 
verseny, valamint a hónap végén ismét ne-
kivágunk a Karate Maratonnak. Ezekről is 
természetesen beszámolunk majd.

Végül szeretném megköszönni a szülők-
nek az utaztatásban nyújtott segítséget, és 
edzőtársaimnak a felkészítést mind az edzé-
seken, mind pedig a versenyen.

Külön köszönet Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának, hogy a sportegyesület 
részére bocsájtotta az önkormányzat kis bu-
szát.

Erdei Sándor
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