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55 ÉVES A DOBBANTÓ NÉPTÁNCEGYÜTTES!
Süti habbal, mese tánccal

A plakátokon e furcsa címmel hirdették a Dobbantó 
Néptáncegyüttes gálaműsorát. A helyszínen kiderült, 
hogy Szűcsné Ábrahám Mária és Csurka Nándor által 
írt mese köré építették a táncoktatók, Magyar Nóra és 
Csurka Nándor a műsort.

Az egészen kicsiktől a felnőttekig a korosztályuknak 
való koreográfiával, a kecskeméti Hírös zenekar mu-
zsikájára mutatták be miket tanultak, gyakoroltak az 

utóbbi hónapokban.
Fergeteges táncokat, fergeteges táncolókat láthattunk. 

Fantasztikus élmény volt. Méltó megünneplése az 55 
éves táncegyüttesnek. A táncosok jutalma pedig a ha-
talmas taps és az óriás torta, amit a történet végén a 
mesebeli Julis néni behozott a táncosoknak.

Kosztolányi Sándorné
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LAPZÁRTA
2019. június 27. (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 
„Ha tehetném, 

visszahoznám a régmúlt perceket,
ha tehetném, újra írnám a sorsod, 

de nem lehet!
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

nyugalmadat nem zavarja senki!”

Fájó szívvel emlékezünk

Pusztai János Gábor

halálának 1. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Addig vagy boldog, még van, 

aki szeret,
aki bajban megfogja a kezed.

S hogy milyen fontos is volt Neked,
csak akkor érzed, 

ha már nincs Veled.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston György

halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

Családi események
2019. május

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Mihály Márk András és 
Fehér Ágnes Szegvár, Nefelejcs utca 11. szám 
alatti lakosok; Dancsik János és Tomcsányi 
Borbála Rozália Szegvár, Kárász u. 21. szám 
alatti lakosok.

Halálesetek: Koszó György, Napkelet u. 
9. (54 éves); Gajda Etelka Franciska, Rákóczi 
u. 21. (85 éves); Miczki Pál, Rákóczi u. 6. (56 
éves); Mihály László, Nefelejcs u. 6. (76 éves).

Születések: Gyóni Krisztiánnak és Sztojka 
Szabinának OLIVÉR. Gyenes Ferencnek és 
Nádasdi Erikának ADÉL nevű gyermeke.

Megkérdeztük a 
polgármestert

Több helyen is erőgépek dolgoznak a köz-
ségben. Sokan csak találgatják, ugyan mi tör-
ténik? A Szélmalom környékén járók a fő utcai 
járda melletti építkezést látják. A Batthyányi 
utca sarkán lévő trafó környékén is munkála-
tok folynak.

Szeretnénk tájékoztatást kérni olvasóink 
számára arról, milyen beruházások folynak 
ezeken a helyeken!

Mikor kezdődik a fő utunk és a körforgalom 
építkezése?

Szegvár turbó fokozatba kapcsolt! Nemrégi-
ben fejeződött be a központi iskola felújítása, 
elkészült a kézilabda pálya a kultúrház udva-
rán, az óvoda felújítása is hamarosan befejező-
dik, de máris újabb fejlesztések indultak tele-
pülésünkön. 

Megkezdődött a napelempark építése az 
edzőpálya mögött, épül az autómosó a Szél-
malom előtti téren, a Hunor-Coop is felújítja a 
központi ABC-t. A bolt előtt új járda, parko-
ló és kerékpártároló lesz, ahol helyet kapott 3 
hársfa és egy szép virágágyás is. Ezt az Ön-
kormányzat építteti, az anyagot pedig a Hunor-
Coop finanszírozza.

Megkezdődött a Jakó út felújítása is, és ha-
marosan kezdődik a fő utca felújítása. A mun-
katerület átadása június 11-én lesz, majd ez-
után indulhat a munka.

Pályázatot nyertünk még az óvoda előtt par-
koló építésére, és a parkban digitális pad elhe-
lyezésére, aminek a fiatalok örülnek majd.

Ismét mozgalmas ez az év és remélem az el-
következendő esztendők is hasonlók lesznek, 
tervünk van bőven és a kormányzat is támo-
gatja majd a kistelepüléseket!

Köszönöm szépen a válaszokat.

Kosztolányi Sándorné

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. 

Köszönet mindenért 
Szeretnék köszönetet mondani uno-

kámnak Pálinkóné Tóth Zsuzsanna 
Mártának és unokavejemnek, Pálinkó 
Gábornak, hogy titokban megszervezték 
a 80. születésnapomat.

Köszönöm, hogy gyermekeim, uno-
káim, dédunokáim, testvérem és bará-
taim jelen voltak, és örök emléket adtak 
ennek a napnak.

Köszönet minden családtagnak és ba-
rátnak, akik segítségükkel hozzájárultak 
a meglepetéshez.

Köszönöm, hogy mindenki varázsla-
tossá tette ezt a napot, köszönöm, hogy 
örök emlékként él bennem tovább.

Köszönet mindenért!

Tóth mama

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb június 19.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda

Legközelebb: július 3.
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 25-én 16:00 órakor tartott nyílt üléséről

Gémes László polgármester üdvözöl-
te a megjelenteket. Külön köszöntötte dr. 
Sztantics Csaba jegyzőt, aki az önkormány-
zat munkáját fogja a jövőben segíteni. El-
mondta, hogy 2003-ban már dolgoztak 
együtt. Megköszönte, hogy elfogadta az ön-
kormányzat felkérését és segíti a települést.

Dr. Sztantics Csaba jegyző megköszönte 
a képviselő-testületnek, hogy pár hónapig 
közreműködhet tevékenységükben. A mun-
káltató polgármesterek hozzájárultak ah-
hoz, hogy elláthassa a jegyzői feladatokat, 
hiszen testületi ülést jegyző nélkül nem le-
het tartani. Öröm számára, hogy ismét részt 
vehet az önkormányzat munkájában. A tes-
tületi tagoknak jó munkát kívánt.

1. napirendi pont: A Szegvári Falufejlesz-
tő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
2018. évi mérleg beszámolója

Gémes László polgármester köszöntöt-
te a Kft. könyvelőjét, könyvvizsgálóját és 
ügyvezetőjét. Megkérdezte Gyömbér Fe-
renc ügyvezetőt, hogy a beszámolóhoz (2. 
sz. melléklet) van-e kiegészítése? 

Gyömbér Ferenc ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy munkaerőhiánnyal küsz-
ködnek. Kezdetben 60 fő közfoglalkozta-
tottal dolgoztak, jelenleg sajnos 20 főnél 
kevesebb a létszámuk. Ennek ellenére ered-
ményes évet zártak, köszönhető ez a nagy 
beruházásoknak. 

Gémes László polgármester megköszön-
te a kiegészítést. Elmondta, hogy a felada-
tok egyre szaporodnak, a Hunor Coop előtti 
járda, kerékpártároló és parkoló térkövezé-
sét is a Kft. fogja elvégezni. Az iskolánál a 
felújítás lassan befejeződik, az óvodánál év 
végére befejeződnek a munkálatok. Az óvo-
dánál parkolót kell még építeni, illetve ká-
tyúzni is kell. Az idén 1200 m2 utat tud épí-
teni az önkormányzat önerőből. A Magyar 
Falu Programban pályázni fognak további 
források elnyerésére. Megkérdezte, hogy a 
beszámolóval kapcsolatban van-e kérdése 
valakinek?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a beszámolóban az sze-
repel, hogy a nettó árbevétel jelentősen nőtt, Folytatás a 6. oldalon

az egyéb bevétel csökkent és nőttek a ráfor-
dítások. Kérdése, hogy miből tevődik össze 
a nettó árbevétel, illetve miért csökkent az 
egyéb bevétel és mi okozta ráfordítások nö-
vekedését?

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 
hogy a nettó árbevétel növekedése a két 
nagy beruházásnak, az iskola és az óvoda 
felújításának köszönhető.

Bárány Józsefné mérlegképes könyvelő 
tájékoztatta, hogy az egyéb bevétel tartal-
mazza a működési támogatást, melyet az 
önkormányzattól kap a Kft. Azért csökkent, 
mert jövedelmező munkákkal el volt látva a 
Kft. emiatt kevesebb támogatásra volt szük-
ség. A ráfordítás növekedésével kapcsolat-
ban elmondta, hogy az árbevétel mellett rá-
fordítás is keletkezik. Önmagában ezeket a 
számokat nem lehet nézni, csak valaminek a 
függvényében. Az árbevétel növekedésének 
függvényében lehet a ráfordításokat meg-
nézni.  Ezek alapján az arány csökken.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy az igénybe vett anyag-
jellegű karbantartás, ami 1.052.000 forint 
volt, mit takar? 

Bárány Józsefné mérlegképes könyvelő 
elmondta, hogy a munkagépek karbantartá-
sát jelenti.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy a beszámolóban szerep-
lő Katolikus Kör felújításából mennyi árbe-
vétel származott?

Gémes László polgármester felhívta a 
képviselő asszony figyelmét, hogy a Kato-
likus Kör felújítása már a 2019. év tervezett 
munkálatai között szerepel. 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 
hogy a plébánia 5.500.000 Ft-ot nyert pá-
lyázaton a püspökségtől, melyből a Kato-
likus Kör fűtés-korszerűsítését, nyílászáró 
cseréjét, homlokzat festését valósította meg 
a Kft.

Bárány Józsefné mérlegképes könyvelő 
megjegyezte, hogy ez a mérlegben nem sze-
repel, mivel ez a 2019. év munkálatai közé 
tartozik. 

Gémes László polgármester megállapí-
totta, hogy a Kft-nek 2018-ban sokkal na-

gyobb árbevétele keletkezett, mint az előző 
években. Köszönhető annak, hogy több be-
ruházást tudtak megvalósítani. Saját magá-
nak kitermelte a működési költségét, nem 
az önkormányzatot terhelte. Ennek köszön-
hetően az önkormányzat 2018-ban több utat 
és járdát tudott építeni. Megkérdezte, hogy 
van-e valakinek kérdése, véleménye?

Határné Bottyán Erika képviselő meg-
köszönte a Kft. ügyvezetőjének és dolgo-
zóinak a munkáját. A falut járva látja, hogy 
az elvégzett munkák minőségiek, példaként 
említette a parkolókat, a parkot, az orvosi 
rendelő előtti virágoskertet. 

Gémes László polgármester a minőségi 
munkával kapcsolatban megemlítette a ke-
rékpárutat, mely ugyanazzal a technológiá-
val készült, mint a parkolók, csak teljesen 
más felállással, a kezdeti években. Ígéretet 
tett arra, hogy a kerékpárutat újra fogják 
rakni, miután a nagy beruházások elkészül-
nek. 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 
hogy több mint egy éve kezdődött el az óvo-
dában a felújítás. A dolgozók felkészültek 
arra, hogy az építkezés ideje alatt mindig 
lesznek problémák. Megköszönte a Kft-ben 
dolgozóknak a munkához való hozzáállását 
és a precizitásukat. Nagy munka van még 
előttük, mivel most fog elkezdődni a kony-
ha felújítása. Javasolta, hogy májusban ki-
helyezett testületi ülést tartsanak az óvodá-
ban azért, hogy a testületi tagok láthassák az 
óvoda megszépülését. 

Lukács Istvánné alpolgármester megje-
gyezte, hogy kevés hasonló település van, 
mint Szegvár, ami ilyen nagyfokú fejlődé-
sen ment keresztül. Valamennyi intézmény 
megújult. A Kft. dolgozóinak gratulált az el-
végzett munkákhoz és jó egészséget kívánt. 

Gémes László polgármester megkérdezte 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vélemé-
nyét a beszámolóval kapcsolatban.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság köszönetét és 
elismerését fejezi ki a Kft. vezetőjének és 
munkatársainak. A bizottság támogatja a be-
számoló elfogadását. 
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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-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és 
ünnepnapon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és 
ünnepnapon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád 
Megyei Dr. Bugyi István Kórház 
Gyermekosztálya látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is 
használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
június 3-7. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
június 11-14. keddtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
június 17-21. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
június 24-28. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
július 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. 
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)

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 
Szolgálat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

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

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

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: 06-40/922-
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 
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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, 
Szélmalom, 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 
Csoportjának fogadóórája: minden héten 
csütörtökön délután 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 nyitva 
tartása
Hétfőtől – péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

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



5. oldal2019. június

Juniálison voltunk 
Fábiánsebestyénben
2019. június 1-én 7. alkalommal ren-

dezték meg a Juniálist a Kinizsi Park-
ban. Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselőnk hívta meg azt a 22 települést, 
amely Csongrád megye 3. számú válasz-
tókerületéhez tartozik.

A szórakozást, sportjátékokkal, szel-
lemi vetélkedőkkel, főzéssel vegyített 
programot készítettek elő a résztvevők-
nek.

A rutinosabb csapatok egyforma pó-
lóban, kis műsort produkálva (pala-
csintatánc, Ludas Matyi stb.) vonult fel 
a tribün elé, ahol röviden bemutatták a 
településeket. Jó lett volna ezt hallani, fi-
gyelni – ha nem fújta volna el a hangot a 
szél – mert később szükség lett volna rá. 
A több mint 1 órás megnyitó után kez-
dődtek a programok. A csapatok vezetői 
egy rövid tájékoztató után visszatértek a 
bográcsok, tárcsák mellé és eligazították 
tagjaikat: ki melyik feladathoz menjen 
majd.

A sportversenyen a fiatalabb korosz-
tály vett rész. Műanyag gömbben állva 
kellett focizni, egymást cipelni, és ha-
sonló ügyességi és erőnlétet igénylő fel-

Folytatás a 6. oldalon
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adatokban kellett helytállni. Mi, többiek 
a bogrács körül gyülekeztünk és men-
tünk, amikor kellett a feladatokat megol-
dani. Egy asztalt is fel kellett díszíteni a 
hozott anyagból. Egyszerű, de ízléses te-
rítékkel versenyeztünk. Közben hoztak 
egy kvíz kérdésekkel teli „paksamétát”, 
nekiláttunk a kérdéseknek. Jó lett volna, 
ha figyelünk a bemutatkozásnál, mert 
egy-két kérdésre a válasz megragadt vol-
na az emlékezetünkben. Volt azonban 
telefonos segítség – internet, vagy pol-
gármesterünk ismeretei, illetve ismerő-
sei révén. Minden kérdésnél bekarikáz-
tuk az általunk jónak ítélt választ. Aztán 
következett a települési totók sorozata. 
Szinte minden résztvevő város, község 
összeállított 13+1 kérdésből álló lapot, 
mely kérdések a település történetéről, 
földrajzi dolgairól, jelenlegi életéről szól-
tak. Sajnos ezt nem tudtuk előre, hogy 
ilyen kérdéssor is lesz. Kissé megijed-
tünk, amikor megtudtuk, hogy 15 perc 
alatt ki kell tölteni 15 totót. Próbáltunk 
párba állni szinte mindannyian és neki-
gyürkőztünk a kérdéseknek. Felkészülés 
nélkül vajmi keveset tudtunk. Mert ugye 
ki tudja azt fejből, hogy Derekegyházán 
hány bolt van, vagy hogy Felgyőn mi-
lyen korból származó leleteket találtak, 
hányan laknak tanyán Szatymazon, meg 
ehhez hasonlók.

Míg a kérdésekre vártunk, több mint 
fél órát, így nem láthattuk a sportos ver-
senyeket. Sőt még találgattuk, hogy az 
egyes, kettes vagy az x választ karikáz-
zuk be a Bagi-Nacsa műsor elejéről is le-
maradtunk. Közben még apró darabok-
ból kellett minél kevesebb idő alatt Nagy 
Magyarország térképét kirakni.

Mindezek ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat a ragyogó napsütésben a vala-
ha volt híres lovasbajnokságoknak helyet 
adó Kinizsi Parkban. Az eredményhir-
detésre várva beszélgettünk, sétálgat-
tunk, ismerőst kerestünk. 

A vándorkupát Felgyő vitte el, Dóc a 
2., Árpádhalom a 3. lett a települések 
versenyében. Szegvár 17. lett a 20 csa-
patból.

Kosztolányi Sándorné

A 3. oldal folytatása

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Falufejlesz-
tő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját 57.978 
eFt mérlegfőösszeggel és 6.782 eFt adózott 
eredménnyel, a közhasznúsági jelentéssel, a 
kiegészítő melléklettel, a Felügyelő Bizott-
ság beszámolójával és a független könyv-
vizsgálói jelentéssel elfogadta. 

A képviselő-testület elfogadta a Kft. 2018. 
évi munkájáról szóló szöveges beszámolót, 
továbbá a 2019. évi feladatokról, pénzügyi 
tervekről szóló írásos előterjesztést. 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki 
a Kft. ügyvezetőjének, minden dolgozójá-
nak, könyvelőjének és könyvvizsgálójának 
a 2018. évben végzett munkájáért.

Gémes László polgármester javasolta, 
mivel az ügyvezető igazgató bére már 4-5 
éve nem változott, a Képviselő-testület 
bruttó 50.000 Ft-tal emelje meg azt. Kérte a 
képviselőket, ha ezzel egyetértenek, kézfel-
tartással jelezzék.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Gyömbér Ferenc a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság Ügyvezetőjének díjazá-
sát 2019. május 1. napjától bruttó 400.000 
Ft-ban határozza meg.

2. napirendi pont: Beszámoló a Szegvári 
Egyesített Közművelődési és Muzeális In-
tézmény munkájáról

Gémes László polgármester ismertette a 
következő napirendi pontot. (3. sz. mellék-
let) Megkérdezte Pöszmet Zsolt intézmény-
vezetőt, van-e kiegészítése?

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmond-
ta, hogy mindent leírt a beszámolóban, 
nincs kiegészítése.

Gémes László polgármester megkérdez-
te van-e kérdés vélemény? Mivel nem volt 
megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság véleményét, hiszen tárgyal-
ták az előterjesztést.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnökhelyettes elmondta, hogy a bizottság 
elfogadásra javasolta a beszámolót.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Szeg-
vári Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény munkájáról szóló beszámolót és 
elfogadta azt.

3. napirendi pont: Beszámoló adóztatás-
ról

Gémes László polgármester megkérdez-
te a képviselőket van-e kérdésük, vélemé-
nyük az előterjesztéssel kapcsolatban? (4. 
sz. melléklet) Mivel nem volt, megkérte 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét 
mondja el a bizottság véleményét. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság eredményesnek 
ítéli a 2018. évi adóztatási feladatok ellátá-
sát. A képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a beszámolót.

Gémes László polgármester megjegyez-
te, hogy 13 év óta nem volt adóemelés a 
településen. Új adónem bevezetésére nem 
került sor. Az adós kollegák a helyzet ma-
gaslatán állnak, ezért eredményes a munká-
juk. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az adóztatásról szóló 
beszámolót elfogadja.

4. napirendi pont: intézményvezetői pá-
lyázat véleményezése

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt az előterjesztést már tárgyalta a 
képviselő-testület korábban. Az előző ki-
írást visszavonták, mivel technikai hibát vé-
tettek, ezért új pályázatot írtak ki. A pályá-
zatot újra véleményezni kell. Megkérdezte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság véleményét az előterjesztéssel kapcso-
latban. (5. sz. melléklet)

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsági 
elnökhelyettes elmondta, hogy a bizottság 
elfogadásra javasolta az előterjesztést.

Gémes László polgármester kérte a kép-
viselőket, ha elfogadják az intézményve-
zetői pályázatot és támogatják Víghné Né-
meth Ildikó intézményvezetői kinevezését, 
kézfeltartással jelezzék.

Határozat 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (4) bekezdése h.) pontja alap-

Az 5. oldal folytatása
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ján a Szegvári Forray Máté Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény-
vezetői (magasabb vezetői) pozíció betöl-
tésére beérkezett pályázattal kapcsolatosan 
alábbi döntését hozta meg. 

A képviselő-testület támogatja Vighné 
Németh Ildikó intézményvezetői kinevezé-
sét, az intézményvezetői megbízására tesz 
javaslatot.

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy döntéséről tájékoztassa a Hódme-
zővásárhelyi Tankerületi Központ Igazgató-
ját.

5. napirendi pont: Pályázat benyújtása a 
Magyar Falu program keretein belül orvosi 
rendelő felújítására

Gémes László polgármester megkérdez-
te, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény? (6. sz. melléklet)

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
kérdezte, hogy 2019-ben milyen lehető-
ségek várnak a településre a Magyar Falu 
pályázati rendszeren belül?

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a jelenlevőket, hogy pályázni lehet ravata-
lozó felújításra, közösségi tér kialakítására, 
belterületi utak, illetve járdák felújítására. 
Nagyon sok jogcím van, de úgy gondolja, 
hogy a felsoroltak a reálisak. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
kérdezte mit jelent a közösségi tér kialakí-
tása?

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy ez egy összetett pályázat. Az ön-
kormányzat nem tud pályázni erre, mivel 
mindegyik közösségi tér megvan. Olyan kis 
településekre vonatkozik, ahol a művelődé-
si ház, könyvtár nincs felújítva. 

Lukács Istvánné alpolgármester megkér-
dezte, bérlakás felújításra lehet-e pályázni?

Gémes László polgármester elmond-
ta, így, hogy bérlakás felújítás nem lehet. 
Szolgálati lakásépítés, felújítás van, viszont 
külön vállalás kell, hogy a háziorvos, vagy 
új háziorvos bizonyos ideig a településen 
praktizál. Nem nagyon vannak új házior-
vosok. Nem a pályázat elnyerése a nehéz, 
hanem a kötelezettség teljesítése. Megkér-
dezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vé-
leményét az előterjesztéssel kapcsolatban.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság támogatásra ja-
vasolta az előterjesztést.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 
keretén belül pályázatot nyújt be a Magyar 
Falu Program Orvosi rendelő, orvosi esz-
közök alprogramjában a 6635 Szegvár, Hu-
nyadi János utca 2. szám alatti orvosi ren-
delők (orvosi rendelők, fogorvosi rendelő, 
védőnői szolgálat) felújítására.

Pályázat benyújtására 2019. április 26. és 
2019. május 27. között van lehetőség. 

A pályázaton elnyerhető támogatási ösz-
szeg felújítás esetén: bruttó 30 millió forint. 
A támogatás mértéke az összes elszámolha-
tó kiadás 100%-a.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a pályázat benyújtására.

6. napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester elmondta, 

hogy az Európai Parlamenti választás Sza-
vazatszámláló Bizottságok póttagjait kell 
megválasztani. (7. sz. melléklet) 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) 
bekezdésének megfelelően az alábbi szeg-
vári lakcímmel rendelkező személyeket vá-
lasztja meg a Szavazatszámláló Bizottságok 
póttagjainak:

1. Berkecz Renáta, 6635 Szegvár, Mind-
szenti u. 96.
2. Csák Zoltán, 6635 Szegvár, Klapka u. 2.
3. Csuka-Kis Bernadett, 6635 Szegvár, 
Béke u. 9.
4. Horváth Ágota, 6635 Szegvár, Epres u. 
1/A.
5. Rehák Réka, 6635 Szegvár, Arany J. u.16.
6. Szabóné Forgó Jolán, 6635 Szegvár, Tán-
csics M. u. 31.

Gémes László polgármester ismertette a 
következő előterjesztést, mely céltartalék 
feloldása. (8. sz. melléklet) Elmondta, hogy 
a Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. kátyúzó gépet vásárol, ezért 
szükséges a céltartalék feloldása. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormány-

zat képviselő-testülete az önkormányzat 
2/2019. (II.09.) számú önkormányzati ren-
deletének 9. számú mellékletében tervezett 

céltartalékból 4.826.000 Ft felhalmozási 
célú támogatást biztosít a Szegvári Falufej-
lesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. részére kátyúzó gép vásárlásához.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy intézkedjen az előirányzat átvezetésé-
ről.

Gémes László polgármester ismertette a 
következő előterjesztést. (9. sz. melléklet) 
Elmondta, hogy erről a területvásárlásról 
már tárgyalt a képviselő-testület. A Jakó 
út felújításához kapcsolódik, régebben az 
áramszolgáltató ígéretet tett a kártalanítás-
ra, most viszont vállalta azt. 600.000 Ft-ért 
vásárol meg az önkormányzat a jelenlegi 
út melletti szomszédos szántóból egy sá-
vot, közel 1000 m2-t. Az áramszolgáltató 
írásban vállalta, hogy ezt az összeget meg-
téríti az önkormányzatnak. Testületi döntés 
szükséges a megvásárláshoz, mivel vagyont 
érintő. Megkérdezte, ezzel kapcsolatban 
van-e kérdés? Mivel nem volt kérte, aki 
egyetért azzal, hogy a Jakó út felújításához 
976 m2 földrészletet vásároljanak 600.000 
Ft összegben a határozati javaslat szerint, 
kézfeltartással jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonában álló Szegvár bel-
terület 0552 helyrajzi szám alatt nyilván-
tartott, kivett, saját használatú út művelési 
ágú, 9787 m2 területű ingatlan területét az 
önkormányzat megnövelje oly módon, hogy 
a Kocsis Pál 6600 Szentes, Drahos István 
utca 12. II/6. szám alatti lakos tulajdonában 
álló 0553/29 helyrajzi szám alatt nyilván-
tartott, szántó művelési ágú, 156467 m2 
területű ingatlanból 976 m2– földrészletet 
600.000 Ft-ért adásvétel jogcímén az ön-
kormányzat megvásárolja, majd telekalakí-
tási eljárás keretében telekhatár rendezéssel 
a megvásárolt területet az úttal összevonja, 
és a változást az ingatlan-nyilvántartásban 
kérelmezze átvezetni.

A Képviselő-testület meghatalmazza a 
polgármestert a földrészlet megvásárlásáról 
és a telekhatár rendezésről szóló szerződés 
aláírására, valamint a jogügylethez szüksé-
ges valamennyi intézkedés megtételére.
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HIT VILÁG

„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, 
hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.” (Ef 3,16-17)

Anselm Grün: 
Ünnepek és szokások, 
amelyek megszépítik 

életünket
Folytatjuk a fenti címmel januárban meg-

kezdett sorozatunkat. Hogyan ünnepeljük 
Pünkösd napját, hogyan segít az ünnep éle-
tünk megújításában, erre néhány gondolat a 
szerzőtől:

Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünne-
peljük, aki heves szélvészként érkezett, és 
kiűzte a hajlékukból a félénk apostolokat a 
városba, hogy hirdessék az embereknek Jé-
zus feltámadását és a Lélek kiáradását. Pün-
kösd ma is mozgásba hozza az embereket. 

Három képet kínál a Biblia Pünkösdről: 
ez Lukács evangéliumában a szélvész, ami 
lelkesíti és bátorítja a tanítványokat. És a 
láng, amely újra a Szentlélek tüzével tölt el 
bennünket, ha már kiégtünk, s amely me-
legít és átváltoztatja nyelvünket, hogy ért-
hetővé válik mihelyst beszélni kezdünk. A 
János evangélium a forrás képét használja a 
Szentlélek leírásához.

Pünkösdi szertartásunk, amelyet újra 
és újra elvégezhetünk: álljunk ki a szélbe 
(mostanában igen gyakran megtehetjük). 
Gondoljunk arra, hogy Isten Lelke átfúj raj-
tunk vagy éppen gyengéden megsimogat. 
A Szentlélek szeretne ma is megtapasztal-
hatóvá válni. Mi is megtapasztalhatjuk Őt, 
ha elgondoljuk, hogy az Úr átjárja az egész 
világot. Így a szélben mindent kiűzhet, ami 
elporladt, elhasználódott és friss lélekkel 
tölthet el bennünket. A Szentlélek Isten 
gyengéd szeretete, amely lágyan simogat 
úgy, ahogy a szél gyengéden megérint ben-
nünket.

Egy másik pünkösdi gyakorlat lehet: 
gondolkodjunk el azon, hogy a Szentlélek 
lángja bennünk van. Még ha kiégettnek is 
érezzük magunkat, a hamu alatt ott van a 
Szentlélek lángja. Engedjük, hogy ez a 
láng átjárjon bennünket, megtisztítson, ki-

égessen belőlünk minden felesleges dolgot. 
Tisztítsa meg ez a láng gondolkodásunkat, 
beszédünket, amely az isteni tűz által érthe-
tővé válik, amely megérinti a környezetünk-
ben élő emberek szívét. 

És a harmadik pünkösdi rituálénk: figyel-
jünk meg egy forrást a természetben és gon-
doljunk arra, hogy bennünk is forrás árad. 
Felfrissít, meggyógyít, megtisztít bennün-
ket. Elképzelem, hogy lelkem mélyén ez a 
forrás árad, mindig bennem van. Csak elég 
gyakran el vagyok vágva tőle, mert rárakó-
dott a gondok és a félelmek egy rétege. Pün-
kösd idején ezzel a belső forrással szeretnék 
érintkezésbe kerülni és általa megerősödni.

A csíksomlyói 
pápalátogatás 

kulisszái mögött
A csíksomlyói pápalátogatást sokan csak 

a televízión keresztül követhettük nyomon. 
Most egy kis ízelítőt olvashatunk a történelmi 
látogatás hátteréről, kulisszatitkairól, szemez-
getve a sajtóban megjelent írásokból:

Június 1-je szakadó esővel indult, és sár-
tengerben dagonyázva kellett a Nyeregbe, a 
szentmise helyszínére felkapaszkodni. Volt, 
akinek az esőköpenyt levetve egy szál ingben 
kellett „színt vallania” az ellenőrző szervek 
előtt, mit visz magával. Megpróbáltatott min-
den zarándok – de meg is tartatott. A pápavá-
rás közös rózsafüzére alatt már elállt az eső, a 
köd is elkezdett felszállni, az óriáskivetítőkön 
pedig csupa mosolygó arcot lehetett látni, sen-
ki nem tűnt elgyötörtnek. Sem az egész éjjel 
utazók, sem a gyalog vagy biciklin, többnapos 

zarándoklat nyomán ideérkezők. Még a szer-
vezők sem. Pedig az előző, az utolsó előkészü-
leti nap kemény próbának vetette alá a főegy-
házmegyei szervezőket.

Már korábban kiderült, a pápai miseruha 
hátán a pápalátogatás logójának magyar felira-
tát el kell takarni. A helyszínen és a képernyőn 
mégis – vagy pont ezért – nagy elégtétel volt a 
mitra és miseruha összhangját látni. Jó volt a 
teológushallgatók, azaz a kispapok liturgikus 
szolgálatának összehangoltságát, fegyelme-
zett és gyakorlott összhangját tapasztalni, mi-
után előző este még személyesen követhettük 
végig, mi mindent kellett szinte utolsó percben 
hozni, elhelyezni, előkészíteni, elrendezni… 

Csíksomlyóra Marosvásárhelyről érkezett a 
pápa, az előzetes terveket áthúzta az időjárás, 
nem lehetett kockáztatni a helikopteres uta-
zást. Kiemelten értékelendő, hogy miközben 
kisebb formátumú egyéniségek lemondják a 
rossz időjárás miatt a programjaikat, a pápa 
minden nehézség ellenére vállalta így is, hogy 
eljöjjön Csíksomlyóra! Ha fáradtnak látszott a 
szentmise alatt, azért volt… Nem könnyű ár-
kon-bokron, szakadó esőben, nyolcvanévesen 
körbeutazni a világot.

A szentmisét követően a csíksomlyói kegy-
templom melletti Jakab Antal Tanulmányi 
Házba tért be megpihenni, ebédelni a Szent-
atya.
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„Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 
Ne oltsátok ki a Lelket.” (1Tessz 5,16-19)

HÍREK – ESMÉNYEK
Kisboldogasszony Egyházközség

Júniusban minden este a szentmise előtt 
17.45-kor litánia van, Jézus Szentséges Szíve 
tiszteletére.

Június 9. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek ki-
áradásának ünnepe, az Egyház születés napja. 
Az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik.

Június 10. Pünkösd másodnapja, szentmise 9 
órakor kezdődik.

Június 16. Szentháromság vasárnapja, szent-
mise 8:30-kor kezdődik.

Június 20-án (csütörtök) plébánosunk, And-
rási Elemér atya áldozópappá szentelésének 10. 
évfordulóját ünnepli. Az ünnepi szentmise 18 
órakor kezdőik. Szeretettel hívja, várja közsé-
günk apraját-nagyját a szentmisére, és az azt 
követő agapéra. 

Adjunk hálát együtt az elmúlt évek kegyelme-
iért, és kérve további életére a jó Isten áldását.

Június 23. Úrnapja, kora reggel elkészülnek az 
Úrnapi sátrak, és a körmenetben a Szentségi Úr 
Jézus megáldja községünket. A szentmise 8:30-
kor kezdődik.

Június 28-án Jézus Szentséges Szívének ünne-
pe, a szentmise 18 órakor kezdődik.

Rozgonyi Mária

Találkozott a tanulmányi ház személyzeté-
vel, a Karitász-önkéntesekkel, kedves, közvet-
len találkozás volt ez, mint ahogy az is, amely-
nek során a tanulmányi ház folyosóján, illetve 
az udvaron találkozott a csíksomlyói pápalá-
togatást előkészítő főegyházmegyei bizottság 
tagjaival (köztük László Attila székelyudvar-
helyi plébánossal), akiknek megköszönte az 
előkészítő munkát. Volt, akinek gratulált, volt, 
akitől imát kért, mindenkivel kezet fogott és 
mindenkit személyre szabottan szólított meg, 
emlékül egy-egy rózsafüzért ajándékozva a 
főegyházmegyei szervezőknek. 

A folyosón ott állt egy fiatal házaspár is 
apró kisbabával, és közelről láthattuk, meny-
nyire kedves, barátságos Ferenc pápa, nem-
csak keresztet rajzolt a kisgyerek homlokára, 
de meg is puszilta, és ragyogott az arca, a 
szeme. Mert Ferenc pápa leginkább az emberi 
találkozásokat szereti, a Nyeregben elmondott 
homíliája is a sebek fel- és beismerése mellett 
arra biztatott, hogy merjük kipróbálni a sze-
mélyes kapcsolatokat, közeledést, merjünk 
ennek érdekében kockáztatni, és valahogyan 
elindulni azon az úton, amin, tetszik, nem tet-
szik, végül is együtt kell járnunk.

A reggeli köd, nedves hideg és szakadó eső 
teljesen eltűnt, napfényes, meleg időben haladt 
végig Ferenc pápa Jakubinyi György érsek kí-
séretében, jókedvűen, a Jakab Antal Tanul-
mányi Ház udvarán, hogy az őt onnan tovább 
szállító autóba szálljon.

A pápával együtt utazó nemzetközi újságíró 
csapat egyik újságírója így összegezte a kollé-
gái tapasztalatát: „A nemzetközi újságírók ál-
talában arra figyelnek, hogy mi a pápa üzene-
te, mit mondott el az adott helyen. Alkalmam 
volt látni a rácsodálkozásukat, hogy ők most 
hova érkeznek, amikor felmentek a kisbuszok 
nyeregbe, ők ugyanis nincsenek hozzászokva, 
hogy ilyen környezetben kísérjék el a pápát. 
Nem értették, hogy miért nem lehetett ott fo-
gadni a pápát, ahol általában szokták: városok 
központjaiban, aszfaltozott utakon, tereken. 
Viszont, amikor megérkeztünk és látták a tö-
meget, amely a kedvezőtlen időjárás ellenére 
összegyűlt, – éppen nagy ködfelhő borította a 
nyerget, amikor megérkeztünk, zuhogott még 
az eső – akkor rájöttek arra, hogy a helynek 
erős töltete van és éppen ezért kellett ott fo-

gadni Ferenc pápát. Az események lelki tölte-
te felkeltette a figyelmüket, így Csíksomlyón 
az esőben kitartó tömeg, illetve, hogy milyen 
szép számban eljöttek. Csíksomlyó volt az a 
hely, ahol a legnagyobb számban mutatkozott 
meg az egyház jelenléte.”

Ferenc pápa maga a hosszadalmas autózás 
fáradalmai ellenére arról beszélt, mennyire 
megragadta az erdélyi táj szépsége. Kollégánk 
kérdésére romániai tapasztalatairól a repülőn 
Ferenc pápa ezt mondta: „A kapcsolatokat jel-
lemezze a kinyújtott kéz magatartása, amikor 
konfliktusok vannak… Mindig közeledniük 
kell egymáshoz a különböző nemzetiségek-
nek, vallási felekezeteknek és elsősorban a ke-
resztényeknek… Ez az első: mindig a kinyúj-
tott kéz és a másik meghallgatása… Együtt 
járni, ez már a keresztények egysége.” …

Mit láthatott az oltártól, amikor a csíksom-
lyói nyeregben körülnézett? Az előző nap 
„keménykedő”, erőfitogtató biztonságiak a fe-
gyelmezett, politikai témákkal nem, csupán az 
imával foglalkozó, abban elmerülő közösséget 
látva megnyugodtak és megenyhültek, egé-
szen más arcok néztek a zarándokokra azután, 
mint azelőtt. Így már belefért az is, hogy a 
sárban csúszkálóknak segítő kezet nyújtanak, 
ne pusztán gyanús alaknak, esetleges bajt, 
rendetlenséget okozó elemnek tekintsék. Két-
ségtelen, hogy a még szenteltvízért is egymást 
tapodó tömegekhez szokott karhatalom megle-
pődve tapasztalhatta a csíksomlyói zarándok-
tömeg fegyelmét. Ebben a tömegben ott volt a 
román római katolikusok zarándokcsoportja, 
a bánsági bolgároké, a moldvai csángóké. Ide 
mindenki azért jött, hogy a pápát lássa és a 
csíksomlyói Szűzanya közbenjárását kérje. 
Mosolygó arcokat említettem az írás elején: 
a szertartás során látható könnyes arcok is az 
öröm könnyeit hordozták. 

Mi, erdélyi magyarok kétségtelenül szeren-
csések vagyunk, mert Ferenc pápa előbb lépett 
a mi földünkre, mint az anyaországéra. Mi, er-
délyi magyarok, ennek a látogatásnak, ennek a 
szentmisének a nyomán a román sajtóban úgy 
jelentünk meg, ahogyan szinte semmi más al-
kalommal nem: példaértékűnek látták és lát-
tatták hitünket és helytállásunkat. 

„Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csa-
lódást.” A pápa szavait elemezzük, kóstolgat-
juk, fontolgatjuk, és már el is felejtettük, vajon 
ő milyen képet visz rólunk magával. Mert ren-
geteg tennivalót hagyott ránk. Értelmeznünk 
kell, jól értenünk. Egyeztetnünk magunkban 
és egymással, melyik felhívása mit jelent és 

pontosan hogyan valósítható meg. 
Mert Ferenc pápa azért kockáztatta meg, 

hogy ide jöjjön, közénk, ki a hepehupás úton a 
nyeregbe, hogy mi aztán merjük kockáztatni, 
hogy a sok egymásról kialakított klisé, felszí-
nes ítélet helyett kimondjuk az igazságot, fer-
tőtlenítőt öntsünk a sebre, amely először sajog, 
aztán viszont gyógyulni kezd. És akkor elkezd 
épülni a képességünk arra, hogy „keményke-
dés” helyett a sárban tocsogónak kezet nyújtva 
segítsük, együtt járjunk. 

Forrás: 
www.romkat.ro/www.szekelyhon.ro



10. oldal XXXII. évfolyam 6. szám

„Szeretek adni a 
másiknak” – Interjú 

Grecsó Zoltánnal
Grecsó Zoltán táncművész, táncpeda-

gógus, koreográfus. Bátyjával, Grecsó 
Krisztiánnal közös estje, a Mellettünk má-
jus 15-én ismét látható a Jurányi Házban. 
Az interjúban az előadás mellett szóba ke-
rült még a frissen Lábán Rudolf különdíjas 
Willany Leó Improvizációs Táncszínház, 
a Jurányiban tartott táncórák és a külföldi 
minta is.

- Az érettségi után az osztrák Anton 
Bruckner Universität-ra kerültél. Miért?

- Mert nekem nagy lemaradást kellett 
behoznom. Amíg egy táncművész legké-
sőbb tizennégy évesen a Balett Intézetben, 
a pécsi, esetleg a győri művészeti gimná-
ziumban kezdi el a tanulmányait, én csak 
érettségi után álltam neki. Igaz, hogy 
társastáncoltam egész gyerekkoromban, 
de ez lényegtelenné vált, mert kortárs vagy 
modern táncot szerettem volna tanulni. Az 
akkor még Táncművészeti Főiskola felnőtt 
képzése egyszerűen nem volt alkalmas 
arra, hogy én ott a nulláról táncművésszé 
válhassak. Ezen felül már akkor is távol 
álltak tőlem az Art-jazz technikára épülő, 
vagy abból táplálkozó metodikák. Maradt 
Linz, mert a Kortárstánc Főiskola sem volt 
nekem való. Onnan biztosan gyorsan ki-
rúgtak volna, mert későn érő típus voltam, 
szétszórt és késős is. Sosem rossz szándék-
ból, hanem attól a szorongástól, hogy el 
kell hagynom a lakást, és hogy vajon min-
den nálam van-e arra napra, de ez a késés 
tényén mit sem változtatott.

- Ezek szerint a kinti iskola lazább volt?
- Nem foglalkoztak azzal, hogy el-

késem-e és én így nem is késtem. Nem 
voltak negatív elvárásaik felém, amibe 
én játszi könnyedséggel belesétálhattam 
volna. Hagytak bennünket önmagunkért 
dolgozni. Furcsa volt, amikor hazajöttem, 
és azt láttam, hogy senkinél sincs kikészít-
ve üveg a balett rúdnál, hogy nem isznak 
a kollégák az órán. Ez szörnyen hangzik, 
de nekem ehhez képest akkor kiskonyhám 
volt a rúd mellett. Kint elkezdett kiala-
kulni egy olyan kényszerképzetem, hogy 
akkor vagyok jó formában, ha megittam a 
kötelező adag ginzeng teámat az óra előtt. 
És mivel hajtós volt az egyetem, sokszor 
érkeztem akár termosszal is az órára. Job-
ban belegondolva rettenetesen idegesítő 
kisfelnőtt lehettem, problémás, hiszen – 

ez nem titok – az édesapánk nem annyira 
vett részt a nevelésünkben, így egy csomó 
dolog hiányzott, pont a férfivá, – felnőtté 
válásban nem segítettek bizonyos minták, 
amiket elleshettem volna. Mindezek elle-
nére az egyetemen türelmesek voltak ve-
lem, elfogadták, hogy ilyen vagyok. Rám 
szóltak, amikor idegesítő voltam, de nem 
voltak rám mérgesek és én így megérthet-
tem, amit mondtak. Nem volt az a fajta 
szigor, amitől mindig begörcsöltem és ez 
segített újrateremteni magam. Bár ez ak-
kor még csak az út legeleje lehetett…

- Szerinted mit hozol kintről az óráidba?
- Aki élt és dolgozott külföldön, az ha-

mar elfelejti a posztkommunista dolgokat. 
Alapvetően jellemző erre az országra, 
hogy azt gondoljuk, hogy a tekintélyünket 
úgy tudjuk megerősíteni, ha a másik önér-
zetét a földbe döngöljük. Ez sajnos keveset 
változott gyerekkorom óta. A mai gyere-
kek is azért hallgatnak el az órán, mert azt 
kapják, hogy ha így folytatják nem lesz 
belőlük semmi. Sok pedagógus nem is-
mer más módszert a fegyelmezésre, mint 
ami nála is bevált. Van olyan osztályom, 
amely már lassan egy éve gyötör az enge-
detlenségével, de mindig próbáltam nem a 
diákok önérzetének elpusztításával kihar-
colni a tiszteletemet, bár az is igaz, hogy 
még mindig nem sikerült. Nekem óriási 
szerencsém volt, hogy a helyi általános 
iskola után Szentesen, a drámai-tagoza-
ton sok bátorítást kaptam, amitől elhittem, 
hogy elfogadhatom magam olyannak ami-
lyen vagyok, még akkor is, ha akkoriban 
leginkább egy megáradt folyóban sodródó 
farönkre hasonlítottam. Talán majd rám 

is így emlékszik ez a mostani osztályom: 
hogy csak segítettem őket, de ártani nem 
ártottam.

- A Jurányiban is tartasz táncórákat.
Amatőröknek szóló óráimban két tech-

nikát dolgoztam össze, az egyik az élspor-
tolóknál használt Fundametal-technika, 
ami a járni tanulás fázisait vizsgálja, és ezt 
kötöttem össze a kortárstánc alapjaival, 
a Flying low-technikával. Ez a két dolog 
adja a gyökerét az órámnak. Bárki bármi-
kor csatlakozhat.

- Mesélj a Willany Leó Improvizációs 
Táncszínházról!

Minden héten szerdán 21.30-kor talál-
kozunk a Gödörben. Ez most már egy tár-
sulat: öt fix ember, a zenészek és Gothár 
Márton a fénypult mögött. A legutóbbi is 
csodálatosan sikerült. Beletapsoltak a né-
zők. Nem szoktak, de valami kiszakadt 
belőlük. Szeretem, hogy bejönnek az em-
berek, mert rossz napjuk volt, és kimennek 
úgy, hogy na jó, mégis csak jó. Králl Csa-
ba nemrégen azt írta az ÉS-ben a Leóról, 
hogy „csúcs idejét éli”. Szerintem is. Min-
dig is álmodtam egy elismerésről a Leóval 
kapcsolatban és most megkaptuk a Lábán 
Rudolf-különdíjat, s közben még soha nem 
volt folyamatosan ennyi nézőnk. Szeret-
ném azt remélni, hogy ez a folyamat öröm 
lehet és nem csak felelősség.

- Hosszú idő után újra látható a Jurá-
nyiban a Mellettünk, a testvéreddel közös 
összművészeti est.

A Mellettünk nekem különösen agyas 
előadás, mert fontos, hogy az improvi-
zációmban hű maradjak a szöveghez. Az 
az elvárásom magam felé, hogy ne legyen 
olyan mozdulatom, ami nem kapcsolódik 
a szöveghez, tehát a mozgásom folyama-
tosan kommunikál azzal, amit a bátyám 
felolvas. Az est első három novellája tök 
jó, aztán a többinél már azt érzem, hogy 
felrobban a fejem a koncentrációtól. Nagy 
feladat, járni is nehezen tudok másnap. Ez 
két dolog miatt fordulhat elő, az egyik az 
Orfeusz Eurüdiké, a másik a Mellettünk. 
Fizikailag és mentálisan is megterhelő 
mindkét előadás.

- Hogy készülsz fel egy-egy 
Mellettünkre?

- Elolvasom azokat a szövegeket, amiket 
a bátyám elküld, ha az nem marad el vala-
mi miatt. Különösebben nem készülök rá. 
Minden nap táncolok. Fontos, hogy edzés-
ben legyek. Ha megkapom előre a novellá-
kat, akkor kigyűjtöm azokat a motívumo-
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kat, amin el tudok majd indulni. Nehéz a 
szöveg, a szóló minden motívumát külön-
külön és egy egység részeként is kezelni. 
De az, hogy tíz éve ennyit foglalkozom az 
improvizációval sokat segít.

- Valahol említetted, hogy cselekvésnek 
kell lennie Krisztián szövegeiben, hogy be 
tudjon indulni a fantáziád.

- Érdekes, hogy miből tudok kiindulni, 
mert sok minden indít be asszociációt. 
Épp ide a Jurányiba hozott olyan szöveget 
Krisztián, ahol negyed óráig azt írta le, 
hogy mi volt a menü a falusi osztálytalál-
kozón. Azt hittem, a kardomba dőlök. Az 
is érdekes, hogyan térnek vissza motívu-
mok szövegről-szövegre. Erre improvizá-
lok én is, Kertész Endre csellón, illetve 
Döbrösi Laura énekel.

- Jó testvérnek tartod magad?
- Igen. Alapvetően könnyen kezelhető 

személyiség vagyok, nincsenek allűrjeim. 
Nem vagyok sértődős, szeretek adni a má-
siknak. Nem gondolom azt, hogy ha valaki 
valamilyen kapcsolatban van velem, ak-
kor annak nehéz. A bátyám megváltozott 
az utóbbi egy évben, sokkal mélyebb lett 
a kapcsolatunk, összetartóbbak vagyunk.

Szerző: Bordás Katinka/Jurányi Latte
Fotó: Bagi Anna és Dömölky Dániel

Forrás: szinhaz.org

IV. Szegvári Fitt Nap
A Tűzköves Alapítvány idén áprilisban 

immár 4. alkalommal hívta mozogni a falu 
lakosságát a Művelődési Házba azzal a 
céllal, hogy minél többen örömüket leljék 
a mozgásban. 

Átadásra került az udvarban pályázati 
forrásból megépült kézilabda pálya, amit 
már ki is próbáltak a labdajátékokat ked-
velő sportolók. Délelőttönként az iskolás 
osztályok, délutánonként pedig családi, 
baráti közösségek játszanak itt barátságos 
mérkőzéseket. Edzéseket tartanak a torna 
klubok. 

Andrási Elemér plébános úr megszentel-
te a pályát, Gémes László polgármester úr 
pedig ünnepi beszédében a mozgás örömé-
re hívta fel a közönség figyelmét, és hogy 
egy új közösségi szintér létesült a falu köz-
pontban. 

Ezzel hivatalosan is kezdetét vette az 
egész napi rendezvény.

A kora délutáni órákban karate bemuta-
tók és küzdelmek zajlottak, Erdei Sándor 
vezetésével. A Kyokusin Karate stílusban 

versenyző utánpótlás korosztály kiemelke-
dő versenyzői találkoztak. Szegvár, Mind-
szent, Szentes, Csongrád, Makó, Orosháza 
versenyzői fogadták el a meghívást a meg-
mérettetésre. Gyermek és felnőtt mérkő-
zések zajlottak. A küzdelmek között lát-
ványos bemutatók zajlottak. A karatékák 
a napot egy látványos bemutatóval zárták. 
Nagyon szép eredmények születtek. 

A sport nap meghívott sztárja Katus 
Attila volt, aki nemcsak megtornáztatott 
mindenkit, de hasznos életmód tanácsok-
kal is segítette a mindennapi sportéletün-
ket. 

A délutáni program aerobik maraton 
volt. Tóth Brigi, Száraz Anita, Erdei Sán-
dor, Joóné Piti Márta, Zsiga Renáta veze-
tésével. 

Az iskolás korosztálynak Lőrincz Gábor 
vezetésével Szegathlon akadályverseny 
indult a falu központban. Az ötfős csapa-
tok 6 akadálypályán mérették meg tudásu-
kat illetve erőnlétüket. Volt szellemi totó, 
ügyességi verseny, erőnléti feladat, mókás 
vetélkedő, és egy rövidtávfutás utáni célba 
érés. 7 csapat versenyzett. A csapatok is és 
az állomásvezetők is élményben gazdagon 

zárták a délutánt. 
A nap levezetése Joel zumba táncára tör-

tént kifulladásig.
Egy igazán kellemes, mozgalmas napot 

zártunk. Mindenki Egészségére!
Az életmód klub egészséges ételeket ké-

szített a sportoláshoz.
Márton Rozália egész nap frissítő 

massaget nyújtott a megfáradt izmaink-
nak.

Szűrővizsgálatot szerveztek a SZOTE 
hallgatói. A kiállító terem orvosi rendelő-
vé alakult. Fogász, orvos, gyógytornász, 
dietetikus, gyógyszerész, ápoló, védőnő 
hallgatók voltak a lakosok segítségére. 

A Sport napot megörökítette Kerekes 
Mátyás fotóival, a Kurca TV és a Szentes 
TV. Hangosított Hegyi Szabolcs.

Az Önkormányzattól, és a Falufejlesztő 
Kft-től nagy segítséget kaptunk a sportnap 
zökkenőmentes lebonyolításához.

Minden résztvevőnek köszönjük a je-
lenlétét, az aktív mozgást. Fáradtan de 
élménydúsan zártuk a Napot.

Találkozzunk jövőre is!

Vajda Gabriella Tűzköves Alapítvány

Múzeumok Éjszakája,
avagy Szent Iván-éj a szegvári 

Falumúzeumban
2019. június 22-én szombaton

PROGRAMOK:
vad- és vadászati kiállítás • vadász kűrt előadás 

kézműves foglalkozás • íjászbemutató
népi- és fajátékok • tárlatvezetések • tűzzsonglőr

Részletes tájékoztatás később! 
Mindenkit szeretettel várunk!
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13. oldal2019. június

Gyermekkori 
időutazás

A Vitalitás pályázat keretében harmadik 
alkalommal volt gyermeknap a szegvári kas-
télyban. 

Az elmúlt években szervezett programok 
tükrében a szervezők megosztották tapaszta-
lataikat és a bevált, eredményes programele-
meket továbbra is fenntartották.

A rendezvényszervezés során figyelembe 
vettük, hogy a gyerekek számára kevésbé 
elérhető programokat kínáljunk: Így a népi 
játékok nagyon széles tárháza vonult fel, 
gazdag kínálattal, malmozás, gólyalábazás, 
fapapucsozás, célba dobás, golyós ügyességi 
játék, csutkából várépítés, stb.

A kalandpálya iránt idén is nagy érdeklő-
dés volt, rekesz toronyépítés, egyensúlyozó 
feladatok, „részeg szemüveg” használata, 
gumikötélen balettozás. A harcművészet 
kedvelői kipróbálhatták az íjászatot, melyet 
nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is 
szívesen használtak.

A „Belevaló Klub” tagjai, arcfestést is 
vállaltak, a gyermekek nagy örömére, újdon-
ságként a papírvessző fonás is elérhető volt, 
Bálint Eleonóra és segítői támogatásával.

A rendezvény ideje alatt kellemes hangu-
latot varázsolt a baráti, családi beszélgetések 
mellé, zeneszolgáltatásával Orosz Tibor.

A nagy mozgásigényű gyermekek több 
órán keresztül élvezték az ugráló vár adta 
örömöket.

Innovatív programként a bábjáték iránt 
érdeklődőknek kedveztünk, amikor a „Ke-
rekerdő bábcsoport” előadta a „Piros kalapos 
béka” című előadást a nézőközönség szóra-
koztatására.

Új civil csoport is bemutatkozott, akik-
nek „Vándorló Szeretet Karitatív Egyesület” 
a nevük és retro-édességekkel (vattacukor, 
pattogatott kukorica, jégkása) kedvesked-
tek a résztvevőknek, valamint egy játékos 
KRESZ pálya állt rendelkezésre a bátraknak. 
Köszönet Nekik is a lelkes, önzetlen munká-
jukért.

Az állatsimogató sarok, igazi generáci-
ós találkozói központ helyszíne lett, ahol 
nyuszikák, különböző madarak (papagájok, 
fürjek...) várták a kíváncsi gyerekszemeket 
és kezeket. Az állatok gazdái (Vas László és 
Blaskovics Sándor) szakmai ismereteikkel 
színesítették a programot. 

A nap egyik legfontosabb attrakciója a lo-
vaglás lehetősége volt, a gyermekek fáradsá-
got nem ismerve, rendületlenül lovagoltak a 
Tűzköves Alapítvány támogatásával és Bá-
rány Brigitta szakmai vezetésével. 

Az éhes szájak sem maradtak üresek, hi-
szen kürtős kalács és lángos is sült. Az előb-
bi finomságot a mindenki által jól ismert Ka-
lács-kör tagjai, Aranyné Katika vezetésével 
kóstolhattuk, míg a lángos Bacsáné Erzsike 
néni és csapata munkájának köszönhető. 
Hálásak vagyunk, hogy a gyermekeknek le-
hetőségük adódik a település hagyományos 
ételeit megismerni általuk.

Akinek túlságosan melege volt, az fagy-
lalttal hűsíthette magát a Boróka cukrászda 
jóvoltából.

Zárásként a programban évek óta aktív 
szerepet vállaló önkéntesek kaptak okleve-
let, munkájuk elismeréséül.

Lehetőségük volt a szülőknek a vegyszer-
mentes tisztítószerek készítését elsajátítani 
Vígh Károlyné és Horváthné Béres Edit se-
gítségével.

A résztvevők saját élményeken keresztül 
tanulási folyamatban vesznek részt. A leg-
nagyobb hozadéka a rendezvénynek a gene-
rációk egymásra találása, valamint az isme-
rősök találkozása, beszélgetése, a közösségi 
élmény elmélyítése.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki 
munkáját, akik bármilyen formában hozzájá-
rultak a gyereknap megrendezéséhez.

Támogatók: 
• Szegvári Napló
• Csavargó Egyesület – Csatordai Endre
• Vándorló Szeretet Karitatív Egyesület
• Polgárőr Egyesület – Bihari Ferenc
• Tűzköves Hagyományőrző Alapítvány: 
 Vajda Gabriella
• Kurca Televízió
• Kerekes Mátyás
• MCSME Szegvári csoportja:
 Arany Lajosné
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-

ság, Szeged
• Szegvári Falufejlesztő KFT
• Vas László
• Blaskovics Sándor
• Kerekerdő Bábcsoport: 
 Kondacs Mihályné
• Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület: 
 Bacsa Józsefné
• Kulbert-Takács Hajnalka
• Szegvári Egyesített Kulturális és Muzeá-

lis Intézmény
• Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési 

Egyesület
• Belevaló Klub
• Bálint Eleonóra, Lantos Erika
• Boróka Cukrászda – Bozóki Róbert

Puskásné Halál Ágnes 
program koordinátor

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Az áprilisi és a májusi iskolai események-
ről szeretnék Önöknek beszámolni.

Budapesten, a London Bridge országos 
angol nyelvi versenyen Hegedűs Dániel 8. 
helyezést ért el. Felkészítője: Oroszné Kosz-
tolányi Éva, Vígh Nóra.

Gratulálunk!

A Csanyteleken megrendezett Sulisztár 
versenyen Csikós Amanda 2. lett, Farkas Re-
beka 3. helyezést ért el, így továbbjutottak a 
Szerbiában megrendezésre kerülő versenyre. 
Felkészítőjük: Magyar Nóra.

Gratulálunk!

Ismét nagyon ügyesek voltak a kis néptán-
cos lábúink! A deszki Maros-menti feszti-
válon 3 koreográfiával indultak. Egy bronz, 
egy ezüst és egy arany minősítést hoztak el. 
Felkészítő: Magyar Nóra, Csurka Nándor.

Gratulálunk!

A szegedi versenyen 5 számmal indultak 
a néptáncosok. A rangos és nagyon szigorú 
zsűritől sikeresen kaptak mindegyikre minő-
sítést és az értékelésen is a két kisebb cso-
portot nagyon ígéretesnek nevezték, ahogy 
az ifjúsági csoporttal összevontat is. (Évek 
óta vannak olyan csoportok, akik nem kap-
nak az aktuális produkcióra minősítést). A 
mérleg egy arany, egy ezüst és három bronz 
minősítés. Felkészítő: Magyar Nóra, Csurka 
Nándor.

Gratulálunk!

Országos meghívásos (12 iskola) francia 
versmondó versenyen Szabó Levente 3. he-
lyezést ért el. Dunás-Varga Noémi és Szen-
czi Emma is nagyon ügyes volt. Felkészítő: 
Vassné Lucz Klára.

Gratulálunk!

Területi versmondó versenyen Csikós 
Amanda 1. helyen végzett. Felkészítője: 
Kokovay Amarilla. Szabó Maja 5. lett. Fel-
készítője: Rozgonyiné Szabó Mária.

Gratulálunk nekik!

A területi helyesírás versenyen a 2. osz-
tályból Csák Lilla és Bánfi Zoltán indult. 
Szépen teljesítettek. Felkészítőjük: Papné 
Benkő Mónika. 

A 3. osztályosok közül Csatordai Réka is 
derekasan helyt állt a mezőnyben. Felkészí-
tője: Lukács Istvánné.

Gratulálunk!

A területi matematika versenyen a 2. osz-
tályosok közül 6. lett Fazekas Csanád, 9. he-
lyezést Tajnai Máté ért el. (20 induló közül) 
Felkészítőjük: Bereczkiné Buza Anett.

A területi matematika versenyen a 3. osz-
tályosok közül Tajnai Dániel a 7. helyen vég-
zett. (20 induló közül) Felkészítője: Lukács 
Istvánné.

Gratulálunk!

Folytatás a 14. oldalon
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A Községi Költészet napi szavalóverse-
nyen 38 gyermek mondott verset a könyvtár-
ban. Köszönjük a szebbnél- szebb verseket. 
A zsűriben Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó, 
Rozgonyiné Szabó Mária és Koszóné Bihari 
Etelka foglalt helyet. Köszönjük az ő mun-
kájukat is, valamint a Művelődési Ház által 
felajánlott ajándékokat.

A körzeti atlétikai versenyen a III.kcs. lány, 
III.kcs. fiú és a IV.kcs. fiú csapatok vettek 
részt. A tanulóink tisztességesen helytálltak. 
Köszönjük minden tanulónak az egymásért 
való küzdést és a fegyelmezett magatartást!

Köszönet érte!

Bendegúz Tudásbajnokság megyei fordu-
lója Makón volt a Kálvin téri Református 
Iskolában. Szlapák Dániel, Szlapák Nóra, 
Fazekas Csanád, Csák Lilla, Farkas Lilla, 
Köteles Nóra, Szatmári Egon voltak a csapat 
tagjai. A következő eredmények születtek:

2. osztály matematika: Fazekas Csanád 
27., Köteles Nóra 42.

2. osztály környezetismeret: Fazekas Csa-
nád 7., Csák Lilla 11.

3. osztály szövegértés: Farkas Lilla 12.
4 osztály irodalom, szövegértés: Szlapák 

Nóra 16.
4. osztály környezetismeret: Szatmári 

Egon 1., Szlapák Nóra 15.
6. osztály természetismeret: Szlapák Dá-

niel 2.
6. osztály történelem: Szlapák Dániel 13.
A megyei fordulókból az 1. helyezettek 

jutnak be az országos versenybe. Az idén 
először szegvári résztvevője is lesz: Szatmá-
ri Egon. 

Gratulálunk!

Koszta festőversenyen Süli Viktória 3. 
helyezett a többiek: Bereczki Barbara, Pap 
Vera, Pap Eszter, Kovácsik Rebeka, Csorba 
Réka, Sztojka Hanna, Pap Marcell, Kozma 
Csaba is nagyon szép festményeket készítet-
tek. Felkészítő: Jeneiné Lucz Mária.

Gratulálunk!

Az országos levelező honismereti tanul-
mányi verseny eredményei megérkeztek. 5 
diák nevezett és szép eredményeket értek el. 
Évfolyamonként voltak különböző feladatso-
rok. Szlapák Nóra, Magyar Bianka, Juhász-
Bóka Tímea, Farkas Rebeka, Szlapák Dániel 
nagyon szép eredményt értek el.

Gratulálunk nekik!

Április 9-10-én húsvéti múzeumi foglalko-
záson vettek részt az alsós gyermekeink. Kö-
szönjük Kulbert-Takács Hajnalka és Kulbert 
György szervező munkáját.

A Kurca-parti Óvoda Kerekerdő Bábcso-
portja előadást tartott az alsó tagozatos ta-
nulóinknak a Művelődési Házban. Nagyon 
köszönjük a szép előadást. Szervező: Lukács 
Istvánné volt.

Tavaszi zsongás címmel egy szép délutá-
non vehettek részt iskolásaink. A programok 
között szerepelt: focimeccs, kézműves fog-
lalkozás, vetélkedő. Köszönjük Bereczkiné 
Buza Anett szervező munkáját és a napközis 

kollégák segítségét.

A Kastélyban Tojáskereső délelőttöt szer-
veztek a szentesi Családsegítő Központ mun-
katársai Lázár Mariann vezetésével.

2019. május 25-én, az „Itthon otthon vagy” 
című, Tatabányán rendezett országos föld-
rajz versenyen vett részt Süli Viktória 8.a 
osztályos tanuló. Előzetesen három írásbeli 
forduló alapján került be Viki a legjobb 12 
tanuló közé. A helyszínen egy prezentációt 
adott elő a Dél-alföldi régió turisztikai lát-
ványosságaiból, ahová beleszőtte Szegvár 
nevezetességeit is.

A szóbelit követően még egy írásbeli teszt 
is várt rá. Összességében a zsűri a teljesít-
ményét a 8. hellyel jutalmazta, ami egy ki-
emelkedő eredmény. Megérte a sok készülés, 
hiszen a tudása szélesedett, gyarapodott. Kö-
szönet a Furioso Alapítványnak, hogy Viki 
utazását támogatta és köszönet Vass Tibor 
felkészítőnek.

Művészeti vizsgát tartottunk a Művelődé-
si Házban. A gyermekek az éves néptáncos 
koreográfiákból és zenei tanulmányaikból 
vizsgáztak. Köszönet Búza András, Horváth 
Henriett és Magyar Nóra pedagógusoknak!

Keringők, társastáncok, modern táncok 
délutánjára is sor került. Bemutatkoztak a 
Forray Máté Általános Iskola és AMI tanu-
lói, a CLASSIC Művészeti Iskola és a Szilver 
TSE tanítványai. Felkészítő Schwartz Péter. 
Köszönet érte!

Gyalogtúrán vettünk részt. Marsovszkiné 
Etelka kertjében megtekintettük a gyönyörű 
virágokat. Köszönjük a szívélyes vendéglá-
tást. Élményekben gazdagon tértünk vissza 
az iskolába. Szervező: Lukács Istvánné.

Angol nyelvi vetélkedő is volt iskolánkban. 
Köszönjük Rozgonyiné Szabó Mária, Orosz-
né Kosztolányi Éva, Papné Benkő Mónika és 
Vígh Nóra munkáját.

Az első osztályban sor került az Olvasás 
születésnapjára. Víghné Németh Ildikó igaz-
gató asszony egy szép tortával köszönte meg 
a gyermekek munkáját.

Pedagógusnapot szervezett az önkor-
mányzat az óvoda és az iskola pedagógusa-
inak, munkatársainak, nyugdíjasainak. A 
műsort az óvodások adták Pitiné Joó Márta, 
Kispálné Gémes Csilla, Rehák Réka segít-
ségével. A 3. osztályosok is egy zenés, ver-
ses összeállítással kedveskedtek. Felkészítő 
Lukács Istvánné. 

Köszönet érte!

Deszken a - II. Rözögtessük mög! szóló 
néptáncversenyen 14 versenyzőnk indult 
Szegvárról. Eredményeink:

Bronz minősítés:
I. Korcsoport: Szenczi Enikő, Váradi János
II. Korcsoport: Borbás Rebeka, Csurgó 

Máté, Gila Viktória, Szlapák Dániel
III. Korcsoport: Gila Ferenc, Szenczi 

Anna, Szűcs Ábel
Ezüst minősítés:
I. korcsoport: Szlapák Nóra, Szanyi Benedek

V. korcsoport: Csurka Nándor
Arany minősítés: 
III. korcsoport: Hegedűs Dániel
V. korcsoport: Magyar Nóra
Gratulálunk!

Elsőáldozók voltak iskolánk 3. osztályos 
tanulói. Köszönjük Andrási Elemér plébános 
úrnak és Bánfiné Sajtos Lolita hitoktatónak 
a meghívást.

Sző, fon nem takács címmel kézműves fog-
lalkozást tartottak a Művelődési Ház dolgo-
zói az alsó tagozatos gyermekeknek. Köszö-
net érte!

Június 7-én Gyermeknapot tartunk a Mű-
velődési Házban. Délelőtt az iskolában pro-
jekt nap lesz, délután pedig KI MIT TUD és 
a szegedi Talent Énekstúdió ad koncertet. A 
szervezők: Rozgonyiné Szabó Mária, Luk-
ács Istvánné. A napot éjszakai gyalogtúrával 
zárjuk. Szervezője Bereczkiné Buza Anett.

A legközelebbi Diákvilág rovat októberben 
fog megjelenni. Kívánunk a gyermekeknek 
szép bizonyítványt és balesetmentes nyarat.

Lukács Istvánné 

A teljesítmény 
fontosabb!

2019. június 1-én a Szegvári Kyokushin 
Karate Dojo Sportegyesület és a Mindszen-
ti Kyokushin Karate Klub versenyzői Szlo-
vákiába utaztak egy nemzetközi versenyre. 
A hat versenyző és három kísérő a Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat kisbuszát vet-
te igénybe az utazáshoz, melyet edzőtársam 
Beke Csaba vezetett. A kis csapat jó hangu-
latban, reményekkel teli állapotban utazott 
a cél felé. Az utazás előtti napon tájékoztat-
tak a szervezők arról, hogy nem lesz nagy 
létszámú verseny, ezért kor- és súlycsoport 
összevonásokra kerülhet sor. Tapasztalata-
ink alapján ez még jobban megnehezítheti 
a versenyzők amúgy sem könnyű feladatát. 
Megérkezésünk után mérlegelésre került sor, 
amely alapján elkészítették a lehetséges leg-
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Egy újabb eredményes 
hétvége!

Az International Budokai Karate Szer-
vezethez tartozó Szegvári Kyokushin Ka-
rate Dojo Sportegyesület és a Mindszenti 
Kyokushin Karate Klub versenyzői ismét 
kitettek magukért a Kiskunmajsán meg-
rendezett IX. Tadashii Kupa elnevezésű 
nemzetközi karate versenyen. A 18 sport-
egyesületből érkező közel 200 főt meg-
mozgató sportrendezvényre egyesületünk 
8 versenyzőt delegált 11 versenyszámban.

Eredményeink küzdelemben:
Suti Georgina 2. hely
Zalatnai Viktória 4. hely
Szabó Hédi 1. hely
Erdei Daniella 1. hely
Győri Dávid 1. hely + legtechnikásabb 

férfiversenyző külön díj

jobbnak vélt sorsolást. A 11 éves Suti Georgi-
na 13-14 éves lányokkal került egy csoportba 
a testsúlya miatt. Gémes Gergő egy súlycso-
porttal, Szabó Hédi egy korcsoporttal és egy 
súlycsoporttal magasabb kategóriába, Erdei 
Daniella eggyel fiatalabb korcsoportba, de 
eggyel nagyobb súlycsoportba került. Csak 
Gémes Dénesnek és Győri Dávidnak akad-
tak megfelelő ellenfelei. Így vágtunk neki a 
kitűzött feladatok elvégzéséhez. 

Gina mindent kihozott ebből a helyzetből, 
amit csak lehetett. Néha úgy tűnt, hogy az 
„életéért” harcol. A szabályokat félretéve, de 
nem veszélyeztetve ellenfele testi épségét, 
küzdött a tisztességes helytállásért. 

Szép munka volt Gina!
Gergő szereplése felemásra sikerült. Le-

győzve a súlycsoport különbséget és az eb-
ből adódó magasságbéli hátrányt az „ősi” 
riválist könnyűszerrel legyőzte. Ez a „köny-
nyű” győzelem talán annyira meglepte, hogy 
a második küzdelmében nem koncentrált 
teljesen és az ellenfele vezetéshez jutott, 
amit meg is őrzött. A vereség letörte és már 
nem tudott odafigyelni a harmadik összecsa-
pására. Úgy gondolom és remélem így van, 
hogy Gergő az a típusú ember, aki tanul a 
vereségekből és az azt kiváltó okokból. Eb-
ből a csoportból bárki kikerülhetett volna 
győztesként. Most nem Gergő lett az, de én 
már nagyon várom, hogy újra összejöjjön ez 
a négyes és tanítványom a dobogó tetejére 
állhasson.

Hédinek is nagyon komoly koncentrálásra, 
tudásának legjavára, de leginkább önmagá-
ba vetett hitének megerősítésére volt szük-
ség, hogy a döntőben felül tudjon kerekedni 
az ifjúsági korosztály egyik kiválósága fö-
lött. Most a győzni akarás nem okozott gör-
csösséget Hédinek. Jó ötletei voltak, bátran 
használt kéz és láb kombinációkat, melynek 
a végén megszerezte a vezetést. Ezután az el-
lenfél feladva védekezését támadásra kény-
szerült. Ezt kihasználva Hédi gyors – ezúttal 
csak annyira, hogy a bírók is észrevegyék 
– lábtechnikát alkalmazva lezárta a mérkő-
zést. Szép volt Hédi!

Daniella a múlt heti versenyen elszenve-
dett sérülés ellenére vállalta a megmérette-
tést, amelyen már régen nem látott küzdeni 
akarásról tett tanúbizonyságot. A döntőben 
egy hajszál választotta el a végső sikertől.

Dénes megint bebizonyította, hogy jól 
áll neki a harc, a küzdelem. Körmérkőzé-
ses rendszerben az első mérkőzést ipponnal 
nyerte és a másodikban is teljesen kiegyenlí-

tett küzdelmet láthatott a közönség. A hosz-
szabbításban a bírók jobbnak vélték ellenfe-
lünket. Hiányzik egy kicsi plusz, a győzni 
akarás a végsőkig.

Dávid a felnőtt kategóriában két súlyosabb 
ellenfelet „választott”, akik se gyorsaságban, 
se technikai tudásban és főleg erőben nem 
tudták felvenni a versenyt tanítványommal. 
A két ippon mindent elmond a küzdelmek 
végső kimeneteléről.

Eredmények: 
Aranyérem: Szabó Hédi és Győri Dávid 
Ezüstérem: Erdei Daniella és Gémes Dé-

nes
Bronzérem: Suti Georgina és Gémes Ger-

gő
Legharcosabb lány külön díjat kapta Suti 

Georgina!
Gratulálok a teljesítményekhez!
Köszönjük az utazáshoz és az utazásban 

nyújtott segítséget Szegvár Nagyközség Ön-
kormányzatának és Beke Csabának!

Erdei Sándor

Egyéni formagyakorlat:
Suti Georgina 4. hely 
Csapat formagyakorlat:
Szegvár „A” csapat 3. hely (Szabó Hédi, 

Erdei Daniella, Erdei Sándor)

Szegvár „B” csapat 4. hely (Zalatnai 
Viktória, Rácz Mária, Levendovics And-
rea)

Annak ellenére, hogy ezen a hétvégén 
egy Európa-bajnokság is volt az ország-
ban, nagyon erős mezőny alakult ki mind 
küzdelem, mind formagyakorlat kategó-
riában. Komoly odaadás, koncentrálás és 
felkészülés kellett az elért eredményekhez 
és helyezésekhez. Mindenkinek kijár a di-
cséret a mutatott helytállásért. Részletek-
be most nem  mennék bele. A résztvevők 
pontosan tudják, hogy mennyit tettek meg 
a sikerért, akár a felkészülés során, akár a 
versenyen történt események hatása alatt. 
Egy valakit azért mégis kiemelnék, mert 
úgy gondolom, hogy amit ezen a verse-
nyen letett az „asztalra” külön említést 
érdemel.

Győri Dávidot felnőtt férfi „B” kategó-
riában neveztem. Ebben az osztályban a 
sárga övestől (tanuló fokozat közép szint) a 
fekete öves mesterig bárki indulhatott. És 
ez így is történt. Dávid sárga övesként két 
ellenfelet kapott, akik mind a ketten 2 dan 
fokozattal rendelkeztek. Továbbá mind a 
két fiú tekintélyes nemzetközi versenyta-
pasztalattal rendelkezik. Nemrég éppen a 
szervezetük Európa-bajnokságán szere-
peltek, ahova csak a kvalifikáció megszer-
zésével lehetett kijutni. Ez is mutatja, hogy 
igen komoly tudású harcosokról van szó. 
Tanítványomnak ebben az erős mezőny-
ben kellett bebizonyítania, hogy köztük 
van a helye. Biztos vagyok benne, hogy a 
csarnokban nem volt olyan ember, aki gon-
dolta volna, hogy az fog történni, ami tör-
tént. Dávid ugyanis mind a két ellenfelét 
ipponnal győzte le a menetidő vége előtt. 
Ráadásul mind a két esetben egy igen 
látványos forduló rúgás volt az ellenfelek 
veszte. Ezt a közönség óriási ovációval és 
tapssal a versenybíróság pedig a legharco-
sabb férfi külön díjjal jutalmazta. Mindezt 
már csak az tudta tovább fokozni, hogy 
az edzők, a versenyzőtársak és a bírók ré-
széről is nagyon sok elismerő kézfogást, 
meghajlást és gratulációt kapott. Valóban 
csodálatos érzés volt átélni a küzdelmet és 
látni ezt a sikert.

Gratulálok a versenyzőknek!

Erdei Sándor
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