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A kiállítás nyitva tartási 
ideje: június 4-21.

Szerkesztői sóhaj
Eltelt három hónap, megjelent 3 száma a 

Szegvári Naplónak. Nehéz munka volt felelő-
sen szerkeszteni, összeállítani a lapot. Márci-
usban a cikkek többségét én „szedtem össze”. 
Átnéztem a szöveget. Kovács Lajos leköszönő 
főszerkesztővel megszerkesztettük a laptükröt, 
vagyis megbeszéltük melyik írás hova kerül-
jön. Sok-sok hasznos tanáccsal látott el, amire 
a jövőben nagy szükségem lesz. 

Folytatás a 11. oldalon

Mellettem az elődöm

Tupi Ibolya
Példaképemnek

Az emberkebelnek
 korlátot ki szab?
Értelem, érzelem,
 béke vagy vihar?
Ragaszkodás a múlthoz,
 félni a jövőt,
Percekre bontani
 az elmúló időt.
Géniusz bélyege
 átsüti keblemet.
Lágy fuvolaszóra
 testem beleremeg-
Felsejlik képekben
 boldog ifjúságom,
Gyémántkő keretben
 az Ő arcát látom.
Mit és miként adott
 örökül a mának?
Követendő példát,
 fényt az ifjúságnak.
Mit rábízott Isten
 tálentuma által,
Lélekformálással,
 alázattal vállalt.
Mindörökké áldott
 élete munkája.
Szívében hordozza
 sok száz tanítványa.
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Szegvár a sajtóban
Kazinczy-érmes osztálytársak: A magyar 

nyelv bajnokai a Borosból – A szóbeli érettségi 
vizsgára készülnek a lányok / Králik Emese. – 
Délvilág. – 2012. május 15., 6. o.
Az egyik díjazott a szegvári Abonyi Kitti

Épül az ifjúsági szállás: Szegvár. – Délvilág. 
– 2012. május 15., 6. o.
Rövid hír a Szegvár központjában lévő építke-
zésről

Viperával és bozótvágóval menetek a buliba 
/ H. V. – Szentesi Élet. – 2012. május 25. 8. o.
A rendőrségi hírekben közlik, hogy ismeretlen 
telefonáló bejelentést tett, hogy bombát helyez-
tek el két szegvári magánháznál

Ősszel kezdődik a csatornázás Szegváron / 
Szegvár. – Délvilág. – 2012. május 30., 4. o.
Megindult a közbeszerzési eljárás, várhatóan 
augusztusban dől el, ki építheti meg a község 
csatornahálózatát és a szennyvíztisztító telepet.

Bombával fenyegette a polgármester: Szeg-
vár. – Délvilág. – 2012. június 2., 4. o.
Beazonosították azt a szegvári férfit, aki egy 
budapesti nyilvános telefonfülkéből bejelentést 
tett a rendőrkapitányságnál: a szegvári polgár-
mester és helyettese házánál bomba van.

Katasztrofális halpusztulás két tavon / E. Cs. 
– Magyar Horgász. – 2012. június 5., 4. o.
Tóth László, a Lándor-tavi Horgászegyesület 
elnöke nyilatkozik a téli halpusztulásról, meg-
említi annak okait. A Kórógy-tavi kisebb hal-
pusztulásról is szó esik

Eladó
Szegvár, Kórógyszentgyörgy u. 9. sz. alatt, a 

Kurcához közel 2 szobás, gázkonvektoros ház el-
adó. Ár: 2,8 millió, Érdeklődni: 06-20/467-4458

KÖSZÖNET
Ezúton köszönjük meg a Tesco Globál Áru-

házak Zrt adományát. Gyermeknap alkalmá-
ból 44 gyermeknek osztottuk ki adományukat, 
segítségükkel örömöt okoztunk nekik. További 
munkájukhoz nagyon jó egészséget kívánva, 
köszönjük segítségüket. 

Együtt a Magyarokért Baráti Kör Egyesület 
alapító és pártoló tagjai

www.embke.hupont.hu

Közlés
Húgom tartozásaiért nem vállalok felelőssé-

get. A káros szenvedélyeit: édesség (cukorbe-
teg), cigaretta, stb. tudatosan támogatók ellen 
hivatalos formában fogok panasszal élni. 

2012. 06. 04. 
Dr. Mészáros Imre  

Szegvár, Hunyadi János utca 3. szám.

Családi események
2012. május

(Összeállította: Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születés: 
Magyar Csabának és Nagy Anitának (Kárász 
u. 11.) HANNA ODETT

Házasságkötések:
Hevesi István és Tulipán Edit Szentes, Bocskai 
u. 5. szám alatti lakosok; Csurka Zoltán Szeg-
vár, Régiposta u. 65/a szám alatti lakos és Hu-
nyadi Nikolett szigetszentmiklósi lakos.

Halálesetek:
Bircsák György Józsefné Somodi Rozália, 
Damjanich u. 22. (79 éves); Ohratka Tiborné 
Horváth Éva, Régitemető u. 12. (40 éves); Pa-
taki Imréné Tóth Julianna, IV. külterület 5. (95 
éves); ifj. Gajda Lászlóné Deáki Edit, Kontra 
u. 101. (47 éves)

Köszöntő
Köszöntjük 50 éves házassági  

évfordulójuk alkalmából 
RÁCZ ISTVÁNT és feleségét 

KOZMA MÁRIÁT.
„Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el, mit ér a nő és mit ér a férfi.
Jót és rosszat megosztani, és sírni.
A szerelem dal, melyet együtt kell megírni.”

Gyermekei és unokái

MEGHÍVÓ
„Szeressétek a nótákat
Bennük van a magyar ember lelke!”

  Z. Horváth Gyula

Szegvári Magyar Nóta Klub szeretettel meghívja 
Önt illetve Önöket

2012. június 28-án csütörtök 15 órára
a szegvári Művelődési Házban megrendezendő 

Kurca Parti Dalos találkozóra.

Műsorunkat megnyitja Gyömbér Ferencné  
Szegvár Nagyközség jegyzője.

Konferál: Lukács Istvánné Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Szociális 

Bizottság elnöke.

Közreműködnek:
Bazsarózsa Nóta és Népdalkör, Földeák.  

Vezető: Bárdos Istvánné
Alkony Népdalkör, Mindszent.  

Vezető: Klimó Lászlóné
Bokréta Népdalkör, Orosháza.  
Vezető: Szemenyei Józsefné

Korom Péter, Hódmezővásárhely
Dankó Pista Kórus Nyugdíjas Egyesület, Szeged. 

Vezető: Fábián Ferenc
Magyar Nóta Klub, Szegvár.  
Vezető: Ifj. Ternai József.

Kedves Olvasók!
Hamarosan közeledik az augusztus 20-i fa-

lunap. Ismét a sportpályán rendezzük meg az 
eseményt. Ebben az időpontban nagyközsé-
günkben fognak tartózkodni a lengyel és az er-
délyi vendégeink. A lengyel testvér-települési 
kapcsolatunk 15 éves fennállását ünnepeljük 
ekkor. Nagyon sok kulturális és sport progra-
mot szervezünk augusztus 20-án. Kérem önö-
ket, ha környezetükben ismernek olyan tehet-
ségeket, előadókat, csoportokat, akik szívesen 
fellépnének ezen a napon jelezzék a következő 
címen, vagy telefonszámon: 

Lukács Istvánné, Szegvár, Kórógy u.89, 
lukacsemi@freemail.hu, 06/20-467-4458

Köszönjük előre is a segítségüket!

Lukács Istvánné

Kézimunkázók!
A Tűforgatók az idén is megrendezik gobelin 

kiállításukat, a Kulturális hét keretében. Helye a 
kastélyban lesz. Itt valóra váltjuk a korábban már 
tervezett apró tárgyak kiállítását is, melynek idejét 
június19-25 között tervezzük. Szeretnénk, ha mi-
nél többen részt vennének eddig elkészült munká-
ikkal és megmutatnák, milyen csodálatos dolgokat 
tudnak alkotni. Egy adott napon foglalkozást tar-
tunk hímzőknek, a pontos dátumot a későbbiekben 
közöljük. Várjuk a jelentkezéseket a 63/364-228-as 
telefonszámon, lehetőleg az esti órákban. 

Keresünk olyan kézimunkákat, amelyekkel 
régen a konyhákat díszítették. Gondolunk itt 
falvédőkre, asztalterítőkre, szekrénycsíkokra, 
kancsóterítőkre stb., melyeket száröltéssel, ke-
resztszemmel vagy töltéssel készítettek. 

Tervezünk csak keresztszemes technikával 
készült munkákból is kiállítást. Lehet kép, terí-
tő, vagy bármi. Várjuk a jelentkezéseket!

További kellemes hímzős délutánokat kívánok!

Menyhárt Józsefné, Klári

KÖZLEMÉNY
A Forray Máté Általános Iskola és Alap-

fokú Művészetoktatási Intézmény részére az 
Együtt a Magyarokért Baráti Kör Egyesület a 
Klebelsberg Kunó II. című pályázat nyeremé-
nye alapján 20.000 Ft értékben, 29 darab köny-
vet adott át a kimagasló tanulmányi eredményt 
nyújtó tanulók jutalmazására. www.embke.
hupont.hu

Újra előfizethető a Szegvári Napló!

Nem kell figyelni vásárlás közben, hogy meg-
jelent-e már az újság. 
Ha előfizetnek, házhoz szállítjuk újságunkat.
Előfizetés a második félévre 600 Ft.
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IX. Kulturális hetünk a hagyománynak megfele-
lően két ágon fut. 

Idén is várjuk gyermekek jelentkezését „Én ezt 
tudom” elnevezésű Alkotótáborunkba, mely dél-
előttönként kézműves tevékenységekre, képző és 
népművészeti foglalkozásokra, délutánonként közös 
játékra, kalandra hívja a résztvevőket. 

Az esti órákban Szegvár lakosságának kínálunk 
belépődíjmentes kikapcsolódást, szórakozást. 

Kulturális hetünk történetében először két hely-
színen zajlik.

Három programot különleges helyigénye miatt 
kiemeltünk, ezeket a Művelődési Házban fogjuk 
megvalósítani.

Figyeljenek tehát arra, hogy a Színházi est, a Nép-
táncverseny és az Ozsda Erikával való találkozás a 
Művelődési Ház nagytermében lesz!

Büfét mindkét helyszínen biztosítunk!
Szeretettel várja Önöket a Művelődési ház és a 

Kultúra Pártolók Köre az alábbi programokra:

június 19. Kedd
9 órakor: Tábornyitó program – Kastély
19 órától: Tűzköves Színjátszók és a Bazsa Mári 
kör estje – Művelődési ház

június 20. Szerda
14 órától 17-ig: Hunyadiak Örökében Történelmi 
Hagyományőrzők játszó délutánja – Kastély udvar 
18 órától: Hunyadiak Örökében Történelmi Ha-
gyományőrzők bemutatója – Kastély udvar 

Június 21. Csütörtök
18 órától: Szántai Lajos művelődéstörténész elő-
adása – Kastély udvar
Esti órákban: Erdélyi vendégek fogadása

június 22. Péntek
9 órától: Megyei Szóló Néptánc és Népdal-éneklő 
Verseny
Szervezi: Forray Máté Ált. Isk., Dobbantó NTE – 
Művelődési ház
Gyermekeknek délután: rendőrségi szimulátorok – 
Kastély udvar
20 órától: „Háromszék – Szegvár” éjszakai aka-
dályverseny indul a Kastély udvarról

június 23. Szombat
„Újra éled Szeg” nap – a Kastélyban
9 órától: Lovas és szekeres felvonulás indul a Kas-
télytól. 

KULTURÁLIS HÉT 2012
Útvonal: Hunyadi utca, Mindszenti út, Iskola utca, 
Rákóczi utca, Állomás út, Kórógyszentgyörgyi 
buszforduló, Dr. Bartucz Lajos utca, Bem utca, Ár-
pád utca, Kórógy utca, Kinizsi út, Állomás előtti tér, 
Szélmalom, Kontra utca, Hunyadi utca, Kastély.
Rovásírásos helységnévtábla avatás a felvonulás 
részeként várhatóan:
10.30 órakor: a Kórógyszentgyörgyi buszfordulóban
12 órakor a Szentesi úti helységnévtáblánál
Beszédet mond: Szakács Gábor rovásírás kutató 
Műsor: Dobbantó NTE, SZÖTYKE, Napsólyom 
Baranta
A délutáni nagy-bemutatókra hívogató tér-progra-
mok a felvonulásban: Újfalusi ABC, Árpád utca – 
Köztársaság utca sarok, Szélmalom, Múzeum. 
Érkezés a Kastélyhoz várhatóan 14 órára, majd ebéd.
16 órától: Boszorkányverseny 
17.30 órától: Napsólyom Barantások bemutatója 
Kunszentmártonról, 
18.30 órától: Szakács Gábor gitár és énekkoncertje
19 órától: Dobbantó Néptánc Együttes és a 
SZÖTYKE bemutató műsora 
20 órától: budapesti Magos nép-zenekar koncertje, 
majd táncház

Június 24. Vasárnap
17 órától a Művelődési házban: Adj király katonát 
Az Erdőss Pál rendezte, Cannes-ban, 1983-ban leg-
jobb „első-film” díjat nyert film vetítése, majd be-
szélgetés a főszereplővel, Ozsda Erikával.
17 órától a Kastélyban: 
– „Üsd” el velünk az időt! – Látvány és közös moz-
gás
– Fél óra Kick Box aerobic Száraz Anitával, 
majd a legegyszerűbb mozdulatok gyakorlása a 
Honkyokushin Karate technikáiból Erdei Sándor-
ral. A legvégén egy fergeteges bemutató!

június 25. Hétfő 
14 órától: Tücsök-zenekar Tábor-búcsúztató játszó 
délutánja
18 órától: Tücsök zenekar koncert és ünnepélyes 
Táborzáró Kastélyban

Felhívjuk a figyelmüket, hogy még néhány prog-
ram a véglegesítés hiánya miatt nem került be a fel-
sorolásba, tehát várhatóan a Kulturális hét kínálata 
újabb eseményekkel bővül. Kérem tehát, figyeljék a 
szórólapokat, plakátokat!

Nagy Sándorné művelődésszervező

Az „Újra éled Szeg” nap keretében,
2012. június 23-án szombaton

 BOSZORKÁNYVERSENY
FELNŐTTEKNEK SZEGVÁRON!

Fődíj: 30 ezer Ft készpénz, illetve további értékes díjak!

Elvárás: ötletes, házilag készült jelmez, boszorkányos  
viselkedés, nagyszabású versenyen való szereplés. 

(Minimum 20 jelentkezővel rendezzük meg!)

Nyári programok a 
közösségfejlesztőkkel!

A Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesz-
tők Egyesülete azt idén is remek programokkal 
várja a szegvári lakosokat.

Ismét megrendezik a helyi civil szerveze-
tekkel közösen 2012. június 30-án 15 órai kez-
dettel a Piac téren a CIVIL NAPOT, amelyen 
ismét összemérhetik egy akadályverseny kere-
tén belül a csapatok ügyességüket. Este pedig 
sztárvendégeink fogják szórakoztatni a kedves 
közönséget.

Az akadályversenyre nevezni 5-6 fős csa-
patokkal lehet, nevezési díj nincs. Nevezés 
következő telefonszámon és címen: Tel: 06/30-
360-55-68 vagy Határné Bottyán Erikánál 
Szegváron a Tanácsadóban (Hunyadi J. u. 2 
szám alatt).

Értékes díjakkal várjuk a versenyezni vá-
gyókat!

A gyermekekről sem feledkeztünk meg, 
immáron negyedik alkalommal várjuk őket a 
Helytörténeti, Régész Táborunkba

Időpontja: 2012. július. 09-13-ig
Helye: Civil Ház, Szegvár, Kórógy utca (volt 

bölcsőde épülete)
A tábor nem más lesz, mint kalandozás a 

régmúltba. Szeretnénk, ha a gyermekek meg-
ismernék Szegvár történelmi múltját, felkeres-
sük a régészeti lelőhelyeket, megismerjük őse-
ink életét, kultúráját, hagyományait.

Kerékpártúrát teszünk, lovaskocsizunk, 
kézműveskedünk, kirándulunk Mindszentre, 
sátorozunk.

Várunk minden 9-12 év közötti gyermeket, 
aki szeretne ebben a kalandban részt venni.

A táborban teljes ellátást kapnak a gyerme-
kek (reggeli, ebéd az iskolában, uzsonna).

A tábor reggel 8-16 óráig tart
A tábor díja: 6000 Ft/fő
A táborba világítással felszerelt kerékpár 

szükséges és láthatósági mellény!
Jelentkezni a 06/30-360-5568, illetve 06/30-

435-3086-os telefonszámokon vagy személye-
sen Határné Bottyán Erikánál a tanácsadóban 
a Hunyadi J. u. 2. szám alatt minden délelőtt 
8-10-ig.

A fácán az  
nem papagáj

Madarat tolláról, embert barátjáról szól a 
közmondás. Én úgy látszik, már a tolláról sem 
tudom megkülönböztetni őket. A Koszta festő-
versenyről szóló írásomban, a múlt havi szám-
ban, a 2. osztályos Bihari Dániel 2. helyezett 
rajzán nem ismertem fel a fácánt. 

Elnézést kérek minden érintettől, nem fi-
gyeltem eléggé. 

 (Kné)
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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. A délutáni rendelés nem ügyeleti rendelés, 
hanem a betegek ekkor is felkereshetik saját házior-
vosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11.00-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig, eddig rossz telefonszám jelent 
meg.
helyes telefonszám: 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház emele-
tén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés: hétköznapokon 16-17 óráig 
június 4-8. Dr. Ország Erzsébet
június 11-15. Dr. Rosztóczy Levente 
június 18-22. Dr. Hégető Sára
június 25-29. Dr. Ország Erzsébet
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi rendelő-
nél is megtudhatják.

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomá-
son, Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben.
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-es 
számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni az 
ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 
is használható továbbra is, naponta 15 órától más-
nap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 06-
62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 29-33. 
sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt 
betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig, 
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
június 4-7. 14-18 óráig
június 8.(péntek) 8-12 óráig
június 11-15. 8-12 óráig
június 18-21. 14-18 óráig
június 22. (péntek) 8-12 óráig
június 25-29. 8-12 óráig
július 2-5. 14-18 óráig
július 6. (péntek) 8-12 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 
óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8.00-12.30 és 13.30-17.00 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
június 2-3. dr. Lehoczky János 30/945-3764
június 9-10. dr. Gyovai Tibor 30/436-7401
június 16-17. dr. Kun Sz. István 30/568-8998
június 23-24. dr. Lehoczky János 30/945-3764
jún. 30-júl.1. dr. Gyovai Tibor 30/436-7401

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő  8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda   –
Csütörtök   8-12, 13-16 óráig
Péntek   8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő  8-12 óráig
Csütörtök   8-12 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfőtől – péntekig 8-16 óráig
 
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-5782 Bugyi Imre
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
( „segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:

06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-5399

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő 8-12 óráig és  13-17 óráig
kedd 8-12 óráig és  13-17 óráig
szerda  13-17 óráig
csütörtök  13-17 óráig
péntek 8-12 óráig és  13-17 óráig
szombaton 8-12 óráig
Telefon: 364-863

A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd zárva
szerdától – péntekig 9-13 óra
Hétvégén előzetes bejelentkezésre
Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  6.30-14.00 óráig

FIGYELEM!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

dolgozói
2012. június 18. (hétfő) – június 29-ig  

(péntek)  8:00 és 16:00 óra között
VÍZÓRAOLVASÁST

végeznek Szegvár területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje:
2012. június 29. (péntek) 13:00 óráig

A megjelölt időponton túli vízóraállás le-
adásokat nem tudjuk figyelembe venni!

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
Telephelycím: 6635 Szegvár, Régitemető utca 1.

Mérőállások leadása, számlázás:
06-30/758-5399

Hibabejelentés: 06-30/709-4220
E-mail: falufejlesztokht@freemail.hu

Megértésüket köszönjük!
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.
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„A gyermekkor évei azok az esztendők, ami-
kor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. 
Amit oda ültetnek, azt aligha lehet valaha is 
onnan kipusztítani.”

(J.F. Oberlin)

Bevezető gondolatok
Tartalmas és összességében eredményes ne-

velési év vége felé közeledünk. A szorgalmi 
időszak szakmai eseményeit és rendezvénye-
inket elsősorban a munkatervi feladataink ha-
tározták meg. A nevelési év során – közvetlen 
vagy közvetett visszajelzések alapján – folya-
matosan érezhettük az óvodahasználó szülők 
megbecsülését és a gyermekek szeretetét.

Értékelő beszámolónk – mely a szakma, az 
óvodahasználó szülők és fenntartónk részére 
készült – Minőségirányítási Programunk éves 
értékelésével együtt értelmezendő. E két do-
kumentumban jelöltük ki a fejlesztést igénylő 
területeinket, melyek a 2011/2012. nevelési év 
munkatervi feladataiban realizálódnak.

1. Az intézmény működési feltételei
Előzmény 
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selőtestülete és Mártély Község Képviselő-tes-
tülete a 78/2011. (V.31.) KT. számú határozatá-
val megszüntette a Szegvár-Mártély ÁMK-t. 

A Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselőtestülete a kötelező közoktatási feladatait 
a saját fenntartásában lévő Kurca-parti Óvoda 
nevű közoktatási intézménnyel látja el, mely 
jogutódja a Szegvár Nagyközség Képviselő-
testülete és Mártély Község Képviselőtestülete 
által 2011. augusztus 30. napján megszüntetett 
Szegvár-Mártély ÁMK Kurca-parti Óvoda 
nevű közoktatási intézménynek.

A fentiek szerint a Kurca-parti Óvoda 6 óvo-
dai csoporttal működik, 131 férőhellyel ren-
delkezik és jelenleg 128 óvodáskorú gyermek 
ellátásáról gondoskodik. 

Férőhely 131 fő
Felvett gyermekek létszáma 2012. május 31-ig 128 fő
Napközis ellátást igénylő: 95 fő
Félnapos ellátást igénylő: 9 fő
Ebéd után hazajárós: 24 fő
Sajátos nevelési igényű: 4 fő
Fejlesztő, felzárkóztató nevelést igénylő: 31 fő
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesül:

40 fő

Étkezési tám-ban részesül: 
– három és több gyermekes
– tartósan beteg

 
22 fő
1 fő

Iskolába megy: 33 fő

2. Helyzetelemzés
A csoportok jelenlegi és jövő évi létszám el-

osztása:

Beszámoló a Kurca-parti Óvoda 2011/2012. nevelési évben  
végzett munkájáról

csoport Nyitnikék Kisvakond Szivárvány Eszterlánc Vackor Ficánka Ö:
2011/2012 24 21 18 19 20 26 128
Spec nev.ig. - 3 - 1 - 1 4
2012/2013 21 20 23 24 17 20 125
Spec nev.ig. - 3 - - - 3

A dolgozók szakmai területenkénti felosztá-
sa/státuszlétszáma:

2011/2012 2012/2013
Pedagógus 13 13
Gyógypedagógus-logopédus - -
Dajka 6 6
Óvodatitkár 1          1  (4ó)
Élelmezésvezető 1 1
Étkeztetés (konyha) 5 5
Karbantartó - -
Takarító 1           1 (4 ó)
Összes dolgozó 27 27

3. Óvodai ellátás
Az óvodai ellátás biztosítása a községi ön-

kormányzatunk kötelező feladata. Jelenleg 
feladatainkat a 1993 évi. LXXIX. közoktatási 
törvény határozza meg.

A Magyar Közlöny 2011. évi 162. számában 
jelent meg a 2011. évi CXC törvény a nemze-
ti köznevelésről, amely – fokozatos hatályba-
léptetéssel – a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényt váltja.

Az új törvényben lesznek olyan óvodai ne-
velést érintő új elvárások, amelyek már 2012 
szeptemberétől „élnek”, mely lényegében a 
jövőnket határozza meg. Az már jól látható, 
hogy az óvodai nevelés kiemelt figyelmet kap, 
az „erősítés” szakmai és tanügy-igazgatási tar-
talmakban is megjelenik. 

„Köznevelési és nem közoktatási törvény-
ről van szó. Ez a szóhasználatban megvalósult 
csere szimbolikusan is jelzi az új törvény szel-
lemiségét: az emberformálás segítésére helyezi 
a hangsúlyt. Az óvodáknak, iskoláknak, kollé-
giumoknak a tanítás mellett – azt nem háttérbe 
szorítva – a nevelés a legfontosabb feladata. 
Az óvoda intézménye továbbra is köznevelési 
intézmény.

A köznevelési törvény érdemi változásokat 
hoz az óvodák és fenntartóik életében:

Az óvodák nagyobb – ugyanakkor ellenőr-
zött – szakmai önállóságot nyernek, feladata-
ik, felelősségük bővül, ehhez finanszírozott 
létszámot rendel a jogszabály, pl. 3 óvodai 
csoportonként 1 pedagógiai asszisztens alkal-
mazását.

Óvodai nevelésünk célja: óvodásaink sokol-
dalú, harmonikus fejlődése; a gyermeki szemé-
lyiség kibontakoztatásának elősegítése (egyéni 
sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem 
figyelembevételével).

Az óvodai felvétel szabályai:
A 2012. évi óvodai felvételek során is – és a 

jövőben: Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a telepü-
lésen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi kör-
zet több településen található, az érintett települé-
seken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni a 
(2) bek.-t, mely szerint: a gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési és kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt.

A jegyző – az egyházi és magánfenntartá-
sú intézmények esetében a fenntartó – a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a vé-
dőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körül-
ményei, képességeinek kibontakoztatása, sajá-
tos helyzete indokolja. Vagyis nem lesz egysé-
gesen kötelező az óvodába járás 3 éves korban! 
Azok a családok, ahol a gyermek optimális fej-
lődése, szocializációja biztosított, felmentést 
kaphatnak, ahogy jelenleg is felmentheti az 
óvodaköteles gyermeket az óvodavezető.

A jogalkotó e bekezdéssel kívánja a fenntar-
tókat ösztönözni arra, hogy elegendő férőhe-
lyet biztosítsanak a 3 évesek fogadására. 

4. Szakmai munkáról, hatékonyságról
Örvendetes, hogy intézményünkben min-

den gyermeknek tudjuk biztosítani az óvodai 
ellátást. A helyi igényekből adódóan nyugodt, 
családias légkör kialakítására törekszünk, 
melyben a gyermekeket az egyéni képességeik 
szerint neveljük, fejlesztjük. A játék elsődle-
gességét hangsúlyozzuk. Az óvodai ellátásunk 

Folytatás a 6. oldalon
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a gyermekek neveléséhez szükséges teljes óvo-
dai napot magába foglaló foglalkozások kere-
tében zajlott. 

Napjainkban elengedhetetlen, hogy figye-
lembe vegyük óvodai nevelőmunkánkban a 
megváltozott társadalmi környezetet, amelyből 
a kisgyermek érkezik. Az óvodánkban folyó 
nevelésről kiemelném, hogy óvodánk nevelő-
közösségének mennyire fontos, hogy a hozzánk 
járó gyermekek érzelmi biztonságban töltsék 
óvodásnapjaikat, melyben hangsúlyos helyet 
foglal el az alapképességek és kulcskompeten-
ciák fejlesztése, amelyek révén képessé válhat-
nak az egész életen át tartó tanulásra. Továbbra 
is fő célunk volt, hogy szeretetteljes, biztonsá-
gos, érzelmekben gazdag, óvodai környezetben 
fejlődjön értelmük, és életükben az óvodáskor 
olyan időszak maradjon meg, amire jó visz-
szaemlékezni. A gyerekekkel foglalkozó vala-
mennyi felnőttnek alapelve kellett, hogy legyen 
a gyermekközpontúság, a befogadó nevelés, a 
gyermek személyiségének tisztelete, egyedisé-
gének elfogadása, szeretete és megbecsülése. 

Legfőbb célunk a nyugodt érzelmi biztonsá-
got nyújtó, sok szép élményt adó, folyamatos, 
szabad játékot és aktív tevékenységet biztosí-
tó óvodai élet megszervezése. Támogattuk az 
önállóságra való törekvéseket, biztosítva segí-
tő, támogató jelenlétünket: velük, értük és nem 
helyettük cselekszünk. 

Óvodánkban azt valljuk, hogy a valódi tudás 
az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvésen 
keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontosnak 
tartjuk, hogy a gyermek minél több tapasztalat-
hoz jusson, átélhessen élményeket és kielégít-
hesse természetes kíváncsiságát. Ezért az óvodai 
tanulás útja nem lehet más, mint a játékba integ-
rált önkéntes és cselekvéses tanulás, melyben 
a gyermek képességeinek fejlesztése egyénre 
szabottan, differenciáltan, az egyes gyermekhez 
igazított módszerekkel, eszközökkel, az egyes 
gyermekhez mért tempóban történik. Ez egy-
részről történhet spontán módon, szabad játék-
ban való tanulással, illetve tervszerűen előkészí-
tett és felajánlott, játékban való tanulással.

Az óvodapedagógus által tervezett téma-
körök feldolgozása a különböző műveltség-
területeken szervezett tevékenységekben 
komplex módon valósul meg, melyben lehető-
ség nyílik a gyermekek számára a téma sok-
irányú megközelítésére, a sokoldalú képesség 
fejlesztés megvalósítására. Az örömteli cselek-
vés közben a felnőttek és a gyermekek egymás 
modelljeivé válnak. 

Ünnepeinket, hagyományainkat, rendezvé-
nyeinket átgondolt szervezőmunkával, hoz-
zájuk illő külsőségek megteremtésével való-
sítottuk meg. A nyitott óvodai ünnepeinken, 
rendezvényeinken gyermekek, szülők, nagy-
szülők közösen vettek részt.

5. Óvodánk szerkezetének megfelelő szemé-
lyi feltételrendszere

A nevelőtestület együttműködésre kész, kreatív 
egyéniségekből tevődik össze. Az óvodapedagó-

gus kulcsszereplője óvodai nevelésünknek, kom-
munikációja, bánásmódja elfogadó, támogató atti-
tűdje modell értékű kell, hogy legyen. Az új iránti 
nyitottság, gyermekközpontúság, a gyermeki jo-
gok legmesszebbmenőkig való tiszteletben tartá-
sa – a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek 
védelme – jellemezte ebben az évben óvodánk va-
lamennyi munkatársát. Az óvodapedagógusokra 
nevelési elvekben az egyöntetűség, a módszertani 
megvalósításban a sokszínűség jellemző.

Jelenleg 6 főállású gyermekszerető, szak-
képzett dajka – napi nyolc órában – közvetlenül 
segíti az óvónők munkáját. Nevelőmunkánk 
célját ismerik, a csoport napi életében tevéke-
nyen részt vesznek.

Az intézmény adminisztrációs feladatait 
nagy hozzáértéssel és precizitással 4 órában 
alkalmazott óvodatitkár látja el. 

A takarítási munkát 4 órában foglalkoztatott 
takarító végzi.

Saját konyhát üzemeltetünk, több éves ta-
pasztalattal rendelkező, rátermett élelmezés-
vezető irányításával, 2 szakács és 3 konyhai 
kisegítővel.

A karbantartást, fűnyírást, szemétszállítást 
szükség esetén a Szegvári Falufejlesztő, Üze-
meltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. 
Munkavégzésükre minden helyzetben számít-
hatunk, így az intézményünk zavartalan mű-
ködését maximálisan biztosítják. 

Ebben az évben 2 fő közcélú foglalkoztatású 
személyt tudtunk alkalmazni. 

6. Tárgyi feltételrendszer
Régi építésű óvodánk esztétikailag és funkci-

onálisan is kielégít minden olyan igényt, amelyet 
egy korszerű, színvonalas intézménytől elvár-
hatnak a felhasználók és a dolgozók is. Közös 
rendezvényeink, ünnepeink megtartására alkal-
mas zsibongóval is rendelkezünk. A bútorzat 
egy része új, könnyen mozgatható, variálható.

Az épületet nagy területen, zöldövezetű ud-
var veszi körül, mindazon lehetőséget kínálva, 
hogy a gyermekek mozgásigényüknek megfe-
lelően önfeledten játszhassanak. A homokozó-
ink sok gyermeknek adnak játékteret.

Az udvari játékaink cserére szorulnak, me-
lyet pályázati úton tudunk folyamatosan újí-
tani, cserélni. A játszó udvaron betonozott és 
füves terület egyaránt található.

Az időjárási viszonyok miatt az udvar járda 
és betonozott területe nagyon megrongálódott 
és helyenként balesetveszélyessé is vált, ezért 
elengedhetetlen egyes területek térkővel való 
burkolása, melyhez önkormányzati segítséget 
kapunk a közeljövőben. 

Sajnos nem minden csoportszobához tar-
tozik gyermekmosdó, a közös használatban 
levők rendkívül elavultak, cserére szorulnak. 
A törvény által meghatározott hiányzó helyi-
ségeinket sajnos még nem tudtuk pótolni: öl-
töző, nevelői szoba, torna szoba, orvosi szoba. 
Folyamatosan figyeljük és keressük a pályázati 
lehetőséget ezen a területen is.

Óvodánkban medence is található, mely a 
vízhez szoktatás, meleg fürdőzés lehetőségét is 
kínálja gyermekeink számára. 

Az óvoda gáz-központifűtésű, csatornázás a 
jövő években lesz megoldva. Az óvodában biz-
tosított a hideg-meleg víz ellátottság. 

A berendezési és használati tárgyakban a 
természetes anyagok dominanciája esztétikai 
értékközvetítő. Csoportszobáinknak sajátos 
hangulata, felszereltsége van, tükrözi az ott 
dolgozó pedagógusok pedagógiai irányultságú 
igényességét.

Az egészség megőrzése, a higiéniai szoká-
sok kialakításának és megerősítésnek érdeké-
ben minden gyermek jellel ellátott tisztálkodá-
si eszközeit az óvoda biztosítja és kezeli.

A berendezési tárgyak, és a játékeszközök to-
vábbi kiegészítésre és pótlásra szorulnak. Nagy 
örömünkre és büszkeségünkre az elmúlt évben 
adtuk át az „Ovifalut”. Egy év elteltével bebizo-
nyosodott, hogy az új játszópark gazdag játék- 
és mozgástevékenységet nyújt a gyermekek szá-
mára a való élet dramatikus megformálásához.

Az intézmény egészére jellemző a gondo-
zottság, tisztaság, igényesség. 

7. Az intézményi munka ellenőrzése
Az ellenőrzés céljának tekintettem annak 

vizsgálatát, hogy az intézmény működése 
megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, a helyi 
nevelési programnak, és az intézményi minő-
ségirányítási programjának.

Az ellenőrzés minden dolgozót érint és 
mozgósít, az ellenőrzések a tervben megjelölt 
időpontban és szempontok alapján történnek, 
segítségnyújtás, megerősítés céllal. 

A folyamatos napi jelenlétem és ellenőrzése-
im tapasztalatából elmondhatom, hogy a sok-
színű egyéniségből formálódó dolgozói közös-
ségünk értékként kezeli a minőségi munkát.

Összegzés
A Kurca-parti Óvoda arculatát, nevelési ha-

tékonyságát a jól működő külső és belső kap-
csolatrendszer is nagyban befolyásolja.

Ennek kialakítása egy hosszú, többéves fo-
lyamat, amely az óvodán belül kezdődött és az 
óvodán kívülre irányul. Természetesen a mi 
intézményünk is részese korunk társadalmi, 
gazdasági változásainak, a nevelés területén 
jelenlévő bizonytalanságoknak, személyi né-
zetkülönbségekből adódó változatos helyze-
teknek. Óvodavezetőként egyik legnagyobb 
feladatomnak tekintem, hogy a munkahely 
szokás-, hagyomány-, és szabályrendszeré-
nek összességét a különbözőségekből vállalt 
együttműködő erényekké kovácsoljam.

Meggyőződésem, hogy a „jó hírnevet” nehéz 
megszerezni, viszont nagyon könnyű elveszíte-
ni, ezért óvnunk és őriznünk kell továbbra is!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, 
hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni 
szíveskedjenek.

Csurka Zoltánné
óvodavezető

A beszámoló a képviselő-testület május 31-i 
ülésére készült (a szerk.)

Az 5. oldal folytatása
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Változás a 
közgyógyellátásban

A szociális törvény ismételt módosítását 
követően az alanyi jogon közgyógyellátásra 
való jogosultak köre 2012. április 16-tól 
megváltozott! Újból jogosultak az I. és II. 
fokú öregségi nyugdíjban részesülő szemé-
lyek a közgyógyellátásra.

Szegvár Nagyközség Képviselőtes-
tülete 2012 májusától a méltányossági 
közgyógyellátásra jogosultak jövedelmi 
feltételeit megváltoztatta, 10%-kal emelke-
dett a jövedelemhatár.

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult
a) az intézeti elhelyezett, az intézeti és 

állami nevelt kiskorú;
b) a rendszeres szociális segélyben része-

sülő egészségkárosodott személy;
c) a pénzellátásban részesülő hadigondo-

zott és a nemzeti gondozott;
d) 

e) a központi szociális segélyben része-
sülő;

f) a rokkantsági járadékos;
g) az, aki
ga) rokkantsági ellátásban részesül és az 

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja 
meg a 30%-os mértéket,

gb) a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek ellátásairól és egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a 
továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) 
pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekez-
dés a) pontjának alkalmazásával rokkant-
sági ellátásban részesül és 2011. december 
31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, bal-
eseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,

gc) rokkantsági ellátásban részesül, de 
nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá 
és a közgyógyellátásra való jogosultságát 
2012. április 15-éig megállapították,

gd) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával 
öregségi nyugdíjban részesül és 2011. de-
cember 31-én I. vagy II. csoportú rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt 
jogosult, vagy

ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a 
nyugdíjra való jogosultságának megállapí-
tását megelőző napon a ga) vagy gb) alpont 
hatálya alá tartozott

h) az aki, vagy aki után szülője vagy el-
tartója magasabb összegű családi pótlékban 
részesül.

Normatív jogon közgyógyellátásra jogo-
sult az a személy, akinek a havi rendszeres 

gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási 
szerv által elismert térítési díja (a további-
akban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 10%-át meghaladja (2012. év-
ben: 2.850 Ft), feltéve, hogy a családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét (2012. évben: 28.500 Ft), egyedül 
élő esetén 150%-át (2012.évben: 42.750 Ft). 

A szociálisan rászorult személy mél-
tányossági közgyógyellátásra jogosult, 
amennyiben a települési önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek fenn-
állnak, vagyona nincs és jövedelme:

– egyedül élő esetében a nyugdíjmini-
mum 3,1-szeresét, vagyis a 88.350 Ft-ot, 

– családos esetén a nyugdíjminimum 
2,6-szorosát, vagyis a 74.100 Ft/fő/hó nem 
haladja meg és gyógyszerköltsége a nyug-
díjminimum 20 %-át, az 5.700 Ft-ot meg-
haladja.

A közgyógyellátásra való jogosultságról 
a jegyző dönt. Az alanyi közgyógyellátásra 
való jogosult esetében két évre, a normatív 
és méltányos közgyógyellátásra jogosult 
esetében egy évre kerül megállapításra a 
közgyógyellátás. 

A gyógyszerkeret
a) a rendszeres gyógyszerszükséglet tá-

mogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeret-
ből (maximum 12.000 Ft/hó), és

b) az akut megbetegedésből eredő 
gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló 
eseti keretből tevődik össze, amely évente 
6.000 Ft.

A közgyógyellátás iránti kérelem a jo-
gosultság időtartama alatt, annak lejártát 
megelőző három hónapban is benyújtható 
a Polgármesteri Hivatal 15. számú helyisé-
gében. (Ügyintéző: Váradiné Szép Tünde)

LAPZÁRTA
2012. június 30. szombat 12 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő 
begépelni a számítógépbe.

A fenti időpontig kérjük elektronikus eszkö-
zön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt 
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállít-
hassák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863.

CIVIL TV – SZENTES TV
A Civil Televízió médiaszolgáltatá-

si tevékenységét Szentes Televízió né-
ven folytatja tovább. A helyi televíziózás 
egyesületi keretben történő működtetését 
meghaladta az idő. A hét évvel ezelőtti 
gazdasági, támogatási és műsorkészíté-
si feltételek alaposan megváltoztak. A 
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesz-
tők Egyesületének gazdálkodásának már 
95%-át a médiaszolgáltatáshoz kötődő fel-
adatok adják. Ez önmagában is indokolja 
az önállósulást. Mindezek mellett mára a 
civil szféra finanszírozása is átalakult. A 
pályázati-fejlesztési támogatások rendsze-
re nagyobb önerő arányt igényel és a kis-
vállalkozói szektort preferálják.

A fennmaradáshoz folyamatos eszköz-
vásárlásokra és informatikai beruházások-
ra van szükség. Mindezek mellett országos 
csatornákon való megjelenésnek, azaz a 
gyártási tevékenységnek is megnyílt a le-
hetősége. Ezek a feladatok újabb forráso-
kat, esetenként befektetőket is igényelnek. 
Az említett folyamat kezelésére az egye-
sületi keretek már nem alkalmasak. Az 
Egyesület a médiaszolgáltatási tevékeny-
ségének jogutódjaként fogadja el a Szentes 
Televízió működését. A Szentes Televízió 
minden a médiaszolgáltatáshoz és a gaz-
dálkodáshoz tartozó feladatok és felelős-
ségek jogutódjaként folytatja a munkát. 
A szegvári Egyesület tagjai büszkék arra, 
hogy nyolcéves fennállásuk óta, már a má-
sodik önállósuló tevékenységet tudhatják 
magukénak. Meggyőződésük, hogy va-
lós közösségi tevékenységeket alapoztak 
meg. A Szentes Televízió mindazokat az 
értékeket, munkatársakat és alkotó műhe-
lyeket megtartja, akik eddig is a Civil Tv 
közösségének tagjai voltak. Újabb mun-
kahelyteremtő és fejlesztési pályázatokon 
indultak el. Szerződést kötöttek a Hálózat 
Tv-vel „Tájoló” címmel heti magazin gyár-
tására. Továbbá aláírás előtt áll, országos 
sportcsatornával, technikai és erősportok-
ról szóló heti magazin gyártási szerződése 
is. Mindezek mellett előkészületek vannak 
a helyi televíziózás szerkezet és technikai 
megújítására is. A munkatársak maradtak, 
a csapat bővül, a célkitűzések magasab-
bak.
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XVI. BENEDEK PÁPA
A hit kapuja című apostoli leveléből

Benedek pápa emlékeztet arra, hogy megvá-
lasztásának kezdete óta gyakran beszélt arról, 
hogy újra fel kell fedeznünk a hit útját, megújult 
lelkesedéssel kell élnünk kapcsolatunkat Krisz-
tussal. – Az Egyháznak a népet a sivatagból az 
élet helyére kell vezetnie, el kell vezetnie az Isten 
Fiával való barátságra, Ahhoz, aki egyedül ad 
életet, mégpedig bőséges életet – mondta már pá-
pai beiktatása szentmiséjén. – Napjainkban a hit 
alapvető krízise igen sokakra hatott. 

Újra fel kell fedeznünk, mit jelent táplálkozni 
Isten Igéjével és az Élet Kenyerével. Jézus taní-
tása ma is ugyanolyan erővel visszhangzik: „Ne 
fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért, 
ami megmarad az örök életre” (Jn 6,27).

A hallgatóság kérdése ma is ugyanaz: ,,Mit 

tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cseleked-
jünk?” (Jn 6,28). Ismerjük Jézus válaszát: „Is-
tennek tetsző cselekedet az, hogy higgyetek az Ő 
küldöttjében” (Jn 6,29). Tehát a Jézus Krisztusba 
vetett hit az az út, ahol elérheted az üdvösséget. 

Nem ez az első alkalom, hogy az Egyház meg-
hív a hit évére: VI. Pál pápa az 1967-es évet a hit 
évének nyilvánította, meg ünnepelve így Szent 
Péter és Pál vértanú ságának ezerkilencszázadik 
évfordulóját. Az évet ‚Isten népének Krédójával’ 
zárta, hang súlyozva, mennyire fontos, hogy az 
év századok alatt kialakult hitvallást újra meg 
újra megerősítsük, kifejtsük. VI. Pál pápa tisztán 
látta kora súlyos nehézségeit, kü lönösen az igaz 
hit megvallása és helyes magyarázata terén. 

II. János Pál pápa a II. Vatikáni zsinat doku-
mentumait a Tanítóhivatal fontos, normatív szö-
vegeinek tartotta. Az ő nyomán Benedek pápa is 
rámutat arra, mekkora kegyelem volt a huszadik 
század egyháza számára a Zsinat, s biztos irány-
tű számunkra most, az új század kezdetén is. 

Az Egyház megújulásának útja a hívek tanú-
ságtétele, minden kereszténynek hivatása a vi-
lágban, hogy az Úr Jézus ránk hagyott igazságát 
ragyogják maguk körül. 

Az Egyház egyszerre szentek és bűnösök kö-
zössége, állandóan szüksége van a megtisztulás-
ra, a bűnbánat és a megújulás útját kell járnia. 

A hit éve alkalom az Úrhoz, a világ egyetlen 

megváltójához való hiteles meg térésre, a meg-
újulásra. A hit megváltoztatja az ember egész 
életét (a Szentatya ezzel kapcsolatban Szent Pál 
több levelére hivatkozik). 

„Krisztus szeretete sürget minket” (2 Kor 
5,14) ... Ma éppen úgy küld bennünket, mint a 
múltban, hogy széles e világon hirdessük az Ő 
evangéliumát (vö.: Mt 28,19). Ma is szükség van 
arra, hogy erős, egyházias elkötelezettség éljen 
bennünk az új evangelizációra, mert csak így 
fedezhetjük fel a hit örömét és a hit továbbadásá-
nak lelkesítő erejét. 

Csak a megélt hit növekedik. Csak a hiten ke-
resztül növekedik a hit, válik erősebbé, s nincs 
más útja a bizonyosság szerzésnek, mint hogy 
egyre teljesebben átadjuk magunkat Annak a 
Szeretetnek, amely éppen azért növekszik, mert 
Istenből származik. 

A Pápa meghívja a világ összes püspökét és 
rajtuk keresztül minden Krisztusban hívőt, hogy 
ebben az évben mélyebben reflek táljunk hitünk-
re, tudatosabban és erő teljesebben éljük át az 
Evangéliumot – korunkban, amikor az emberi-
ség alapvető változásoknak van kitéve. Teremt-
sünk alkalmat a Föltámadott Úrban való hitünk 
megvallására székesegyházaink ban, a világ 
minden templomában, otthona inkban, a csalá-
dokban, hogy mindenkiben felébredjen a vágy 
az Evangélium mélyebb ismeretére, s arra, hogy 
ezt továbbadják a következő nemzedékeknek. 
A szerzeteskö zösségek, plébániai közösségek, 
minden új és régi egyházi testület találjon mó-
dot arra, hogy ebben az évben nyilvánosan vall ja 
meg a Krédót. 

Ez az év jó alkalom arra is, hogy a hitet erő-
teljesebben megünnepeljük a litur giában, külö-
nösen az Eukarisztiában, amely csúcs és forrás: 
az Egyház minden tevékenysége rá irányul, és 
minden ereje belőle forrásozik. 

A Hit éve során minden hívőnek személyesen 
is újra fel kell fedeznie a hitet, amit vall, amire 
elkötelezte magát, amit ünnepel, él és imádko-
zik. 

Nem véletlen, hogy a korai keresztény száza-
dokban a hitvallást memorizálni kellett. Min-
dennapi ima volt a Krédó, azért imádkozták, 
hogy ne feledkezzenek meg a keresztségben vál-
lalt kötelességükről.

Az első találkozás 

Ez évben 18 gyermek készült egész tanévben 
az elsőáldozásra. Készületük korábbra nyúlik 
vissza, zömmel már óvodás koruk óta részt vesz-
nek hitoktatáson, így folyamatosan megismerték 
Jézus életét, tanítását. Már kora tavasszal ott volt 
a vágy a szívükben, hogy találkozhassanak a 
Szent ségi Jézussal.

Május 7-én Plébánosunk, és a Tanító nénik 
előtt számot adtak tudásukról, készületükről, 
mely igazolta, hogy valóban felkészültek.

Május 18-án (pénteken) megtapasztal hatták 

életükben először, a bűnből való szabadulás örö-
mét. Ezt több gyermek szépen meg is fogalmaz-
ta: „Olyan volt, mintha egy hátizsákkal mentem 
volna be, és amikor kijöttem, azt éreztem, a há-
tizsák ott maradt! Szabaddá váltam, megköny-
nyebbültem.” Szentgyónás után elégettük a kis 
papírokat, melyre bűneiket írták, nemcsak Isten 
törölte el, hanem meg is semmisült a kis papír.

Május 20-án reggel szép napos időre ébred-
tünk, örömmel jöttek a fehér ruhába öltözött kis-
lányok, és az ünneplőbe öltözött fiúk. Ünnepé-
lyesen vonultunk át a plébá niáról a templomba, 
valóban bensőséges szép ünnep volt, arányban 
volt a külső és a lelki készület. Ez látszott a gyer-
mekek arcán is.

Figyelmesen szépen vettek részt a szentmisén, 
minden feladatot szépen össze szedetten végez-
tek. Igazi öröm és szeretet volt minden gyermek-
ben, hiszen a szeretett vendéget, Jézust várta, és 
zárhatta először a szívébe! 

Szentmise végén megköszönték szüleiknek, 
felkészítőiknek a fáradozást, és „hogy gondoltak 
a lelkükre”, találkozhattak Jézussal. 

Majd egy gyors fotó után a plébánián elfo-
gyasztották a nekik készített reggelit, és a sok-
sok finom süteményt, melyekkel a szülők aján-
dékozták meg őket. 

Ez évben a reggeli után kapták meg az emlék-
lapot, és a rózsafüzért, melyhez egy nagyon szép 
kis ajándéktartót készített Agócsné Emike néni. 

Ezúton szeretném a magam és a gyerekek 
nevében is megköszönni a kedvességét, és fára-
dozását. Isten fizesse meg ajándékozó jóságát, 
szeretetét, munkáját! 
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Szeretném megköszönni a Szülők, Nagyszü-
lők segítségét, odafigyelését, támo gatását! Ezzel 
elősegítették a készületet, és az ünnep bensősé-
gességét, és szépségét is. 

Remélem és bízom benne, hogy az Úr meg-
kezdett munkáját, megtapasztalt szerete tét, nem 
zavarja meg semmi, és senki. Ezek a gyerekek 
nem csak egyszer, hanem folya matosan talál-
kozhatnak a bűnből való szabadulás örömével, 

és a szentáldozásban a Szentségi Jézussal. A fo-
lyamatos hitokta tással eljutnak majd a felnőtté 
válás szentségéhez, a bérmáláshoz.

(Rozgonyi Mária)

HURRÁ, KITÖRT A SZÜNET!

Mondhatja minden diák nem sokára. Milyen 
jó volt már, amikor a tábla sarkán megjelent az 
„Ó”, IÓ, CIÓ, ÁCIÓ, KÁCIÓ, AKÁCIÓ, és vé-
gül a VAKÁCIÓ!” felirat. 

Mindenkinek szüksége van a nyári pihenésre, 
kikapcsolódásra és igazi vakációra.

Most amikor a ballagások, vizsgák ideje van, 
és az iskolai évzáró ideje, mi is számot vetünk, 
az elmúlt tanév minden eseményével. Voltak jó, 
és kellemes dolgok, de sajnos akadt nehézség, 
kellemetlen is ebben az elmúlt 10 hónapban.

Én most csak a hitoktatás szempontjából pró-
bálom áttekinteni az elmúlt időszakot.

Gyorsan elröppent ez a tanév is. Minden osz-

tályban volt hittanos gyermek, így minden év-
folyamban legalább 1 csoportnyi fiatal részesült 
iskolai hitoktatásban. Év elején nagyon nehezen 
jött össze, hogy mikor és hol tartsuk meg fog-
lalkozásainkat, de október végére ez is elrende-
ződött. Az alsótagozatos tanító nénik nagyon 
készségesen segítettek Rozgonyi Máriának, és 
rendszeresen folytak a katekézisek. 

A két negyedik osztály idén átkerült a Köz-
ponti iskolába, – amit a gyerekek gyorsan meg-
szoktak – és igyekeztek a nagyok „jó” szokásait 
elsajátítani. 3-5 gyermek indult volna, de szeren-
csére a szülők hatására 15-re változott a létszám. 
Kicsit szerencsétlenül alakult az időpont, ami 
maradt számunkra: pénteken 5. óra. Ebédel tetés, 
hétvége és a fáradtság minden alkalom mal mu-
tatkozott a közösségi munkánkon. Azért voltak 
rendes tanulók, akik „vették a kanyart”, s kitar-
tottak. Évvégéig a betegsé geket nem számítva, 
rendesen járt mindenki. Itt-ott magatartás gon-
dokkal küzdve, de megtanultuk az Ószövetség 
egy szakaszát. Remélem a további hitismerete-
ikben ha kell, tudnak hova visszatérni.

Az ötödik osztályban szerencsésen sikerült 
a bontás. 8 fiú, 8 lány volt előző tanévben hit-
tanos, így adódott, hogy külön fiúk és leányok 
legyenek egy-egy csoportban. 3 fiú és 1 kislány 
– sajnos kimaradt, de akikkel együtt lehettem 
élmény volt ez a tanév. Jézus tanítását és csodáit 
ismerhettük meg a szentírás alapján.

A 6. és 7. osztályban Szabó Judit vezette a 
„lelkeket,” igyekezett jó irányba terelgetni a 
nebulókat. Több iskolai program, betegség „ti-
zedelte” a résztvevőket évközben, de többnyire 
nagyobb zökkenők nélkül elvé gezték a tananya-
got. Kedves, jó tanulókkal lehetett együtt, úgy a 
6. mint a 7. osztá lyokban. 

A 8. osztályban sajnos már nem sok sikert 
könyvelhetünk el. Lemorzsolódás, sok iskolai 
és egyéb elfoglaltság, kicsit a lazaság is elvitte 
„fiainkat” évvégéig. Akik kitartottak rendes, 
megbízható fiatalok. Közülük 5-en készültek 
fel a bérmálás szentségének befogadására, 1 fiú 
készül a keresztelésére. Reméljük a Szentlélek 
Úristen vezetését megtapasztalják majd szep-
tembertől új iskoláikban és igyekeznek ott is jó 
ered ményeket elérni. 

Mi hitoktatók is több háttér gonddal küzdöt-
tünk az év folyamán, azért igyekez tünk helyt 
állni, és szeretettel buzdítani a tanulókat, hogy 
élő módon találkozzanak Jézussal, aki szereti, 
vezeti életüket. Voltak, néhányan, akik igyekez-
tek a vasárnapi szentmisékre eljutni, rózsafüzér-
versenyben szerepelni. Részt vettek a karácsonyi 
pásztorjátékban, az anyáknapi versmon dásban, 
és egyéb gyakorlati munkálatokban.

Most az utolsó órákon már játszunk, kirándu-
lunk. Különösen is szeretnek a templom kertben 
játszani, vagy elkerekezni a Kórógyszentgyörgyi 
Kereszthez.

Tervezgetjük a nyári programokat: kirándu-
lást Budapestre, Pálmonostorára, és itt a Kat. 
köri nyári tábort. A nyári időszakban kérjük a 
gyermekektől és szülőktől, hogy figyeljék a hir-
dető táblákat, és jöjjenek a szentmisékre, ahol 
a hirdetésben adjuk tovább az időpontokat, az 
aktuális jelentkezési lehetőségeket. Igyekszünk 
mindenkinek jó programot találni, és együtt 
játszani mindenkivel, hogy szép és tartalmas le-
gyen a nyár minden hittanosunk számára.

Így kívánunk mindannyiuknak kellemes, 
hasznosan eltöltött jó nyarat, pihenést, felfrissü-
lést a szeptemberi újrakezdésig. 

/Piti M/

HÍREK-ESEMÉNYEK

Június 10. Úrnapja. Ezen a vasárnapon kora 
hajnaltól készülnek a templom négy sarkán a 
Szentségi Jézus fogadására az Úrnapi sátrak. Az 
elsőáldozó gyerekek virágszirmot szórnak az Úr 
Jézus előtt. A szentmise fél 9-kor kezdődik.

Június 15. Jézus Szentséges Szívének ünnepe. 
Szentmise templomunkban 19 órakor lesz.

Június 17-én a fél 9-kor kezdődő szentmisében 
hálát adunk Istennek az elmúlt tanév minden ke-
gyelméért. Vegyünk részt együtt diákok, szülők, 
pedagógusok, hitoktatók ezen a szentmisén. Ek-
kor kapják meg a hittanosok a bizonyítványt is.

Június 24-én Keresztelő Szent János születé-
sének az ünnepe van. 

Június 29. Szent Péter és Pál apostolok ünne-
pe. Az ünnepi szentmise 19 órakor kezdődik.

Július 1-jén a fél 9-es szentmisén BÉRMÁLÁS 
lesz templomunkban. Erre az alkalomra Gyulay 
Endre Egyházmegyénk nyugalmazott püspöke 
jön. Ő mutatja be a szentmiseáldozatot, és szol-
gáltatja ki a fiataloknak a bérmálás szentségét. 
Vegyünk részt ezen a szentmisén. Ünnepeljünk 
együtt a bérmálkozó fiatalokkal, és a Püspök 
atyával, akinek püspökké szentelésének 25 éves 
évfordulója van ebben a hónapban. 

Július, augusztus a szabadságolások, lelki töl-
tekezés ideje. Egyházközségünk alkalma zottai 
is lelkigyakorlatra mennek. Tisztelettel kérjük 
megértésüket, ha éppen az irodai ügyfélfogadás 
változik, vagy a szentmise időpontjában válto-
zás történik. A hirdető táblán a szentmise-válto-
zást időben közöljük.

A kirándulni, nyaralni, lelkigyakorlatra indu-
lóknak testi, lelki felfrissülést kívánok!

(Rozgonyi Mária)

MEGHÍVÓ!
A VINCULUM CARITATIS  

KÖZÖSSÉG
ez évben is lelkigyakorlatra

hív és vár!

Időpont, és helyszín:
2012. június 25-26-27-én,

Szegváron a Katolikus Körben.
Előadó: Baranyi Zsuzsanna,
a Közösség általános felelőse.

A lelkigyakorlat kezdete:
június 25-én 9 órakor

Aki ebédet kér, jelezze legkésőbb  
június 20-ig az alábbi elérhetőségen!

Jelentkezni: Rozgonyi Máriánál 
személyesen, vagy a 30/570-2345 

számon.

MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK 
ÉS VÁRUNK!
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DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!

Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvi-
lág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októ-
berben fog megjelenni.

A május hónap is tartalmasan, eredmények-
ben gazdagon telt el.

Az alsó tagozatosokkal részt vettünk Szen-
tesen a 3 tusa sportversenyen, ahol szerepelt 
távolugrás, kislabda dobás, 60m futás. 

A fiúk az 5. helyen végeztek. 
Csapattagok: Szilágyi Márk, Gémes Máté, 

Szűcs Gergő, Földi Bálint – felkészítőjük Luk-
ács Istvánné; Ajtai László – felkészítő: Dr. 
Lehoczkyné Kehrer Anikó; Gojdár Csanád, 
Kútvölgyi Csanád, Mihály Péter-felkészítő: Vass 
Tibor

A lányok a 4. helyen végeztek.
Csapattagok: Gráfik Vivien, Juhász Tímea, 

Kunszabó Viktória, Bottyán Klaudia – felkészí-
tőjük: Lukács Istvánné; Zoó Evelin – felkészítő: 
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó; Kollár Renáta 
– felkészítő: Vass Tibor

Gratulálunk!

Országos levelezős angol versenyen Jószai 
Eszter, Kozma Kincső, Orosz Dalma a 3. he-
lyet szerezték meg. Felkészítőjük: Papné Benkő 
Mónika

Gratulálunk!

A Kazinczy szép kiejtési versenyen a követ-
kező eredmények születtek:
3. osztály:
1. Szép Endre – felk. nev: Bereczkiné Buza 
Anett
2. Fejős Kata – felk. nev: Bereczkiné Buza 
Anett
3. Dancsó Nikolett – felk. nev: Vassné Agócs 
Ilona
4. osztály:
1. Zoó Evelin – felk. nev: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó
2. Gion Márton – felk. nev: Lukács Istvánné
3. Szűcs Gergő, Balogh-Szabó Anna – felk. nev: 
Lukács Istvánné
Turiczki Réka – felk. nev: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó
Szép Endre 3. oszt. tanuló a Szentes városi Ka-
zinczy-versenyen a 2. helyen végzett. Felkészí-
tő: Bereczkiné Buza Anett.

Gratulálunk!

A környezetismereti tantárgyból is meg-
mérették magukat az alsós diákjaink. Eredmé-
nyek a következők:

2. osztály:
1. Lukács Milán
2. Bacsa Gábor
3. Rácz Lea Viviána
Felkészítőjük: Ternainé Kovács Anna
3. osztály:
1. Bottyán Kitti
2. Kozma Patrik

3. Kovács Brigitta
Felkészítőjük: Vassné Agócs Ilona
4. osztály:
1. Gulyás Máté felk. nev: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
2. Bottyán Klaudia felk. nev: Lukács Istvánné
3. Gyermán Előd felk. nev: Lukács Istvánné
Nagymágocson a területi versenyen Rácz 

Lea Viviána az 1. helyen végzett. Felk. nev: 
Ternainé Kovács Anna

Gratulálunk!

Az Alföldi Országos Számítástechnikai 
versenyen az országos döntőbe jutott Vígh 
Diána 8. oszt. Fuvó Flórián 7. oszt. és Totyik 
Norbert 7. oszt. tanuló. Felk. nev: Tóth Péterné. 
Gratulálunk!

Tanulóink osztálykirándulásokon vettek 
részt. Több szülő is elkísérte őket. Köszönjük a 
szülők munkáját!

Az első osztályos tanulók megünnepelték az 
Olvasás születésnapját. Nagy tortát kaptak a 
gyerekek. A szülők megtekinthettek egy nyílt 
tanítási órát, ahol a kisdiákok bemutatták olva-
sás tudományukat.

Május 26-án a Dobbantó néptánc együttes 
pünkösdi gálaműsorát tekinthettük meg a Mű-
velődési Házban.

Május 30-án országos kompetenciamérés 
zajlott le a 4.-6.-8. osztályosok körében. 

Mit kínálunk júniusban?
– Elmarad a 2.-ára kiírt családi sport nap a 

rossz, esős idő miatt – szeptemberben lesz meg-
tartva

– 4-én a nemzeti összetartozás napját osz-
tálykeretben ünnepeljük meg

– 5-én 16.30 órakor vizsgabál a társas táncot 
tanuló gyerekeknek a Művelődési Házban

– 8-án 17 órakor a művészeti tagozatok tanév-
záró vizsgakoncertje a Művelődési Házban

– 16-án 9 órakor a nyolcadikosok ballagási 
ünnepsége a Központi Iskolában

– 22-én 17 órakor tanévzáró ünnepség a Köz-
ponti Iskolában

Minden gyermeknek kívánunk szép bizonyít-
ványt, kellemes vakációt, balesetmentes nyarat.

Lukács Istvánné
tanítónő

BALLAGÁS
„Próbálj meg úgy élni,
Hogy ne vegyenek észre ahol vagy,
De nagyon hiányozz onnan, ahonnan elmentél.”
   (Ibsen)

A Forray Máté Általános Iskola végzős 
diákjai szeretettel meghívják  

Önt és kedves családját a  
2012. június 16-án 9 órakor tartandó  

ballagási ünnepségükre

Osztályfőnök:
Vighné Németh Ildikó

Abonyi Dániel
Ágoston Ágota
Asztalos László

Bihari Attila
Csonka Zoltán

Csurka Adrienn
Gila Tibor

Gyánti Bernadett
Halasi Emese

Hegyi Szabolcs
Horváth Kata

Keller Adrienn
Klement László
Kollár Krisztián

Kukovecz Jázmin
Kukovecz Lajos Róbert 

Molnár Gábor
Papp Kíra

Pintér Csanád
Rehák Dorka

Szabó Henriett
Sztojka Gergely
Varga Bernadett

Vass Olívia
Vígh Diána
Vígh Endre

Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10 %

minden festékre
április 5-től

Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig
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MÚZEUMI PÁLYÁZAT
A „Régi tárgyaink élete” című pályázatra 

beadott művek közül Pap Karola, előző tan-
évben 5.a osztályos tanuló írását közlöm. A 
mellékelt fotón meggyőződhetünk róla, hogy a 
rokka jó állapotban van még ma is.

Purgel Nóra

Pap Karola: A nagymamám rokkája

Nagymamám egy Ip nevű kis faluban szü-
letett Erdélyben. Nagy szegénységben éltek, a 
kertben mindent megtermeltek, amire szükség 
volt. A nagymamám és a testvérei mint gyere-
kek kivették részüket minden munkálatból.

Dédnagyapa észrevette, hogy mamám na-
gyon szeret fonni, ha tehette mindig szorgos-
kodott. Kilenc éves kislány volt, amikor az 
apukája készíttetett neki egy lábbal hajtható 
rokkát. Fából készült, kézzel megmunkált 
igazi szép rokkát. A barátja készítette, s déd-
nagyapa egy hónapig dolgozott érte. A kertben 
termesztették a kendert, amit áztattak, szárí-
tottak, fésültek, aztán abból lett a kenderkóc. 
Amit föltettek a rokka árbócára és kézzel szép 
egyenletes szálat fontak belőle, s közben lábbal 
hajtották.

Aztán ebből a fonálból szőtték a sok szép, 
hasznos dolgot. Konyharuhát, törölközőt, ru-
hát, gatyát, inget abból varrtak. Szép szőttese-
ket, abroszokat, zsákokat. Ezekből a zsákokból 
anyukám is kapott egy párat. Még nem is na-
gyon rég ezekben a zsákokban szállították haza 
a takarmányt. Aztán ahogy modernizálódott a 
világ, úgy szorultak a háttérbe a régi dolgok. 
Mindenki újra, szépre vágyott. A rokka is fel-
került a padlásra. A szüleim mikor Magyaror-
szágra költöztek, nagymamám anyukámnak 
ajándékozta a rokkát. A ház előtti kiskertben 
díszelgett, amire anyukám régi bögréket, má-
zas edényeket aggatott. Aztán az idő megkop-
tatta kissé. Egyik helyről a másikra költöztünk, 
s egy-egy darab sajnos elveszett róla.

De most megint előkerült s elhatároztuk, 
hogy felújítjuk, ezt a 65 éves rokkát. Ennek a 
rokkának élettörténete van, s lelke, amitől nem 
szabad, nem lehet megválni.

Szalmakiállítás a  
Falumúzeumban

A Múzeumi Világnap alkalmából, május 
19-én délután szalmakiállítás nyílt a múzeum 
időszaki kiállítótermében. Trungel Aranka 
kecskeméti származású, szegvári kötődésű 
szalmafonó finom kézzel készített munkái nagy 
türelemről és nyugodt jellemről tanúskodnak. 
A tanító végzettségű hölgy népművészet iránti 
kötődése már fiatal korában kialakult. A szal-
mafonást édesapjától tanulta, de anyai nagyap-
ja szintén gyakorolta ezt a mesterséget Kecske-
mét szomszédságában, Városföldön. 

2008-ban munkája elismeréseként a Nép-
művészet Ifjú Mestere címmel tüntették ki. 
Ismeretei és tudása tágítása érdekébe a szegedi 
egyetemen néprajz szakon tanul, ahol végzős 
hallgató.

A kiállításban látható munkák nagy részben 
a szalma viaszérésekor szedett alapanyagból 
készültek. Kénezéses eljárással világosítja ki 
a sötét szálakat, a molyok elűzésére a forrá-
zást vagy a fagyasztást alkalmazza. A sarlóval 
vágott szálak teljes megszárítása, majd a szá-
lak lepelleveleinek eltávolítása után kezdődik 
a fonás folyamata. A szalmát néhány percig 
meleg, vagy hideg vízben kell áztatni, ezután 
a különböző mintákat követve készülnek el a 
dísz- és használati tárgyak. A mintákat hazai 
és külföldi újságok, könyvek képei adják, de 
többségében saját ötletekből születnek.

A megnyitó után az érdeklődők pillangót 
készíthettek, így tapasztalatot szerezhettek 
milyen szalmával dolgozni. A kiállítás híre 
Szentesre is elért: az Árpád utcai hagyomány-
őrző óvoda is bejelentkezett egy múzeumi sé-
tára, és mikor a pedagógusok megtudták, hogy 
szalma-készítményekkel is találkozhatnak a 
gyerekek, még lelkesebbek voltak. Emellett 
szegvári óvodások egy része is megtekintette 
a kiállítást, természetesen nekik az állatfigurák 
tetszettek legjobban.

További jó munkát kívánunk az alkotónak!

Purgel Nóra

Az 1. oldal folytatása

De bizony időt nem adott kölcsön. Írtam 
a márciusi számban, hogy nagy dilemmám 
volt, hogy folytassuk-e, folytassam-e az újság 
szerkesztését. Különféle variációk közül az 
maradt, hogy folytatni kell, igény van rá, sze-
retik az emberek. Akkor úgy gondoltam, hogy 
az összeállításra elég a havi 10 óra. Még azt 
is nehezen tudtam elképzelni, hogyan tudom 
kiszorítani az otthoni teendők elvégzéséből, 
a szabadidőmből. Rájöttem, hogy ez a munka 
sokkal több időt igényel. Legalább napi 1-2 órát 
ezzel kell foglalkoznom. Az adminisztráció-
val, a kapcsolattartással, a témák kitalálásával, 
az érintett riportalanyok, cikkírók megkere-
sésével, a cikkek megírásával, az újság végső 
arculatának megszerkesztésével. 

Áprilisban szinte teljesen egyedül végeztem 
minden munkálatot. Néha-néha azért kértem 
tanácsot az elődömtől.

A májusi szám összeállításánál már nagy 
segítségemre volt Szabó Irén, aki elvállalta a 
Szegváriak tájékoztatásáért Alapítvány kura-
tóriumi tagságát, és az ezzel járó munkát. (A 
következő számban egy különálló cikkben sze-
retném bemutatni őt.)

A rutin csak idővel helyettesíthető. Tehát 
az én rutintalanságomat csak sok ráfordított 
idővel tudom pótolni. Ezt a családom eddig 
tolerálta, remélem, ezután sem szenvednek na-
gyobb hiányt, talán csak még többet kell vállal-
niuk a házimunkából.

Kedves Olvasók! Kérem az Önök segítségét 
is. Javasoljanak témát, írják le közérdekű gon-
dolataikat. Ha tudnak olyan hírről, amelyről a 
Szegvári Napló olvasóinak is értesülnie kell, 
szóljanak, írjanak. Mondják el, ha gyermekük, 
unokájuk sikert ért el valamilyen versenyen, 
és mi esetleg nem értesültünk róla. Legyenek 
a szerkesztőtársaink. Segítsenek abban, hogy 
a Szegvári Napló minél szélesebb tájékoztatást 
nyújtson olvasóinak.

Köszönöm, ha együttműködnek velünk.

Kosztolányi Sándorné

Múzeumok 
éjszakája

2012. június 22-én (pénteken) 

18-20 óra között a Falumúzeumban,
20-22 óráig a Szélmalomban, 

ahol gyertyafényes tárlatvezetés  
lesz az érdeklődőknek.

A belépés ingyenes!

Mindenkit szeretettel várunk!
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Tisztelt szegvári  
lakosok!

Kérem tekintsék át a nyári rendezvénynap-
tárunkat, programajánlónkat! Válogassanak az 
érdeklődésüknek megfelelően!

június 3.: Szűcs Árpád emléknap a Műve-
lődési Házban 17 órakor (Főszervező: Nagy 
Sándorné 63/364-816)

június 16. – 9 óra: Nyolcadik osztályosok 
ballagása a Központi Iskolában (Főszervező: 
Bernáth Ildikó 63/364-831)

június 19-augusztus 28.: Minden kedden dél-
előtt kézműves foglalkozás a Községi Könyv-
tárban 9-12 óra között (Főszervező: Kerekesné 
Bovatsek Ágnes, Kosztolányi Sándorné 63/364-
863)

június 22. – 9 óra: „Járd ki lábam, járd ki 
most!” kistérségi szóló néptánc és népdalének-
lési verseny a Művelődési Házban (Főszerve-
ző: Magyar Imre, Magyar Imréné 63/364-332)

június 22. – 17 óra: Tanévzáró ünnepség a 
Központi Iskolában (Főszervező: Bernáth Ildi-
kó 63/364-831)

június 19-26.: „Én ezt Tudom” alkotótábor, 
kulturális hét a Károlyi Kastélyban és a Műve-
lődési Házban.

június 23-án, szombaton 9 órától: Újra éled 
Szeg – Hagyományőrző nap (Főszervező: a 
Művelődési Ház és a Tűzköves Alapítvány – 
Nagy Sándorné 63/364-816)

június 28. – 15 óra: Kurca parti dalos ta-
lálkozó a Művelődési Házban (Főszervező: a 
szegvári Magyar Nóta Klub – ifj. Ternai József 
63/364-230)

június 30.: Civil Nap a Piactéren (Főszerve-
ző: Szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete – 
Határné Bottyán Erika 63/364-585)

július 7.: Tó-fesztivál a Kórógy-tó partján 
(Főszervező: Szegvár Nagyközség Önkor-
mányzata –Polgármesteri Kabinet 63/364-
800/26-os mellék)

július 9-13.: Honismereti tábor „Mesél a 
szegvári határ” címmel 8-12 éves gyerekek ré-
szére – a Civil Házban (Főszervező: Szegvári 
Közösségfejlesztők Egyesülete – Határné Boty-
tyán Erika 63/364-585)

július 13-15.: Ász Fesztivál – Piactér (Fő-
szervező: Molnárné Kvakk Zsuzsanna)

július 16-22.: Csóró Bringás tábor (Főszer-
vező: Nagy Sándorné)

július 18-22.: Velencei-tavi tábor (Főszerve-
ző: Lukács Istvánné 63/364-363)

augusztus első hete: Kézműves tábor a Kato-
likus Körben (Főszervezők: a hitoktatók)

augusztus 7-12.: Székely-Magyar Népművé-
szeti Tábor Erdélyben, Berecken (Főszervező: 
Művelődési ház 63/364-816)

augusztus első felében: Nemzetközi Ifjú-
sági Találkozó Szegváron. Téma: A civilség. 
Résztvevő országok: Magyarország, Szlová-
kia, Románia (Szervező: Tűzköves Alapítvány 
63/364-816)

augusztus 17-24.: Lengyel és erdélyi gyere-
kek táboroztatása Szegváron, 15 éves testvér 
települési találkozó (Főszervező: Gyömbér 
Ferencné 63/364-817)

augusztus 20.: Szegvári Ízek Fesztiválja a 
sportpályán /Falunap/ (Főszervező: Lukács 
Istvánné 63/364-363)

augusztus vége: Karitász vásár a Katolikus 
Körben (Főszervező: a Karitász szegvári cso-
portja)

szeptember 9.: Templomunk búcsúja, 10 
órától ünnepi szentmise a Kisboldogasszony 
templomban

szeptember 23.: 10 órától Jubiláns házasok 
szentmiséje a Kisboldogasszony templomban

szeptember 28.: Népmese napja alkalmából 
vetélkedő a Községi Könyvtárban (Főszerve-
ző: Kerekesné Bovatsek Ágnes, Kosztolányi 
Sándorné 63/364-863)

A programokról tájékoztatást adunk a Kurca 
TV adásaiban, a www.szegvar.hu weboldalon, 
valamint az Önkormányzati Tájékoztatóban és 
a Szegvári Naplóban.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szeretettel várjuk Önöket a programjainkra! 
Hívják el ismerőseiket, rokonaikat is!

Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnöke

Kötelező legyen meg-
tanulni a fontosabb 

tárgyak alapismereteit
Forrás: MTI
A fontosabb tárgyak alapismereteit minden 

diáknak legyen kötelező megtanulnia, és a ta-
nároknak a diákok erkölcsi nevelése mellett a 
környezettudatossággal és a testi-lelki nevelés-

sel egyaránt foglalkozniuk kell – ezt támogatja 
az összes megkérdezett több mint kétharmada 
a Nemzeti alaptantervről a kormányzat számá-
ra készült közvélemény-kutatás szerint.

Az MTI birtokába került 1000 fős, a felnőtt 
magyar társadalmat nem, korcsoport, iskolai 
végzettség és településtípus szerint reprezentá-
ló közvélemény-kutatás azt tartalmazza, hogy 
a magyarok négyötöde szerint a nevelési-ok-
tatási intézményeknek nem kizárólag hasznos 
ismeretek oktatása (4 százalék) vagy a felnőtt 
életre nevelés a feladatuk (12 százalék), az el-
várás mindkét cél teljesülése (83 százalék).

A felnőtt magyarok 96 százaléka egyetért 
azzal, hogy minden diáknak kötelező megta-
nulnia a fontosabb tárgyak alapismereteit, kö-
zülük is 79 százalék válaszolta azt, hogy teljes 
mértékben egyetért az elképzeléssel.

A férfiak 78 százaléka teljes mértékben 
egyetért az előző állítással, további 19 száza-
lékuk inkább egyetért vele, míg a nők 81 szá-
zaléka teljes mértékben és 17 százaléka inkább 
egyetért vele. 

A kutatás rávilágított arra is, hogy a közok-
tatásban az elmúlt években közvetlen tapasz-
talatot szerző 18-29 évesek nagyobb arányban 
támasztják az oktatási intézményekkel szem-
ben a felnőtt életre nevelést (19 százalék), mint 
a hatvan évnél idősebbek (5 százalék). A fel-
mérés szerint a nők 85 százaléka értékeli úgy, 
hogy az iskola feladata mind a felnőtt életre 
nevelés, mind pedig a hasznos ismeretek ok-
tatása, a férfiaknál 80 százalék gondolkodik 
ugyanígy. Az életkor növekedésével csökken 
azoknak az aránya, akik úgy vélik, hogy az is-
kola feladata kizárólag a felnőtt életre nevelés. 

Az alapfokú és a felsőfokú végzettségűeknek 
egyaránt 84 százaléka felelt úgy, hogy az iskola 
feladata egyaránt a felnőtt életre való nevelés 
és a hasznos ismeretek oktatása, míg az érett-
ségivel rendelkezők 78 százaléka válaszolta ezt.

A Nyugat- és Közép-Magyarországon élők 
ugyanolyan arányban (84 százalék) válaszol-
tak úgy, hogy az iskola feladata a két funkció 
együttes ellátása, a Kelet-Magyarországon 
élők 81 százaléka felelte ezt.

A Nemzeti alaptanterv prioritásait a kor-
mányzati kutatás szerint az összes megkérde-
zett több mint kétharmada támogatja. Társa-
dalmi konszenzus mutatkozik például abban 
a kérdésben, hogy a fontosabb tárgyak alapis-
mereteit minden diáknak kötelező legyen meg-
tanulnia (96 százalék), a tanároknak pedig a 
diákok erkölcsi nevelése mellett (94 százalék) a 
környezettudatossággal és a testi-lelki nevelés-
sel egyaránt foglalkozniuk kell (94 százalék).

A mai fiataloknak mindenképpen tanulniuk 
kell a János vitézről és az 1848/49-es forra-
dalomról (95 százalék), de a tudatos médiafo-
gyasztásra nevelés is szükséges (66 százalék) 
– olvasható az összegzésben. A kutatás szerint 
emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a gaz-
dasági alapismeretek oktatására (87 százalék), 
valamint a hazafiasságra és demokráciára ne-
velésre is (82 százalék).

A kormány szerdán fogadta el a Nemzeti 
alaptantervet. A 2013-ban életbe lépő alaptan-
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terv lényege, hogy szabályozza, hogy milyen 
nevelési alapelveket kell betartaniuk a magyar 
iskoláknak, és melyek azok az alapismeretek, 
amelyeket minden diáknak el kell sajátítania a 
közoktatásban.

A Nat vitaanyagához 60 szakmai szervezet 
és 648 magánszemély juttatta el észrevételeit. 
Általános észrevétel 403 volt, és legtöbb véle-
mény, 390 a magyar nyelv és irodalom terüle-
téhez érkezett. 

(Közre adja: Kovács L.I.)

Szeretetteljes érintés! 
Babamasszázs

„ Ha kisbabád vagyok-érints meg.
szükségem van az érintésedre, úgy
ahogyan talán sosem képzeled.
Ne csak mosdass, pelenkázz és etess, ringass 
el, puszild meg az arcomat és simogass.
Nyugtató, lágy érintésed biztonságot és szere-
tet ad”

A babamasszázs egy több ezer éves múltra 
visszatekintő, hagyományokra épülő, szeretet-
teljes érintés. A babamasszázs hatásai közül a 
legfontosabba szülő és a baba közötti kötődés 
elmélyülése, a szülői érzések megerősödése.

Élettani hatásai közül kiemelkednek a kö-
vetkezők: a külvilághoz való alkalmazkodás 
elősegítése a születést követően; kiegyensú-
lyozottá teszi a baba szervezetének működését; 
hasfájós panaszok enyhítése; elősegíti az ideg-
rendszer érését; csökkenti a nyugtalanságot; 
nyugodtabb alvás, érzékszervek fejlesztése; 
támogatja a mozgásfejlődést, testtudat fejlődé-
sét segíti; erősíti az immunrendszert; csökkenti 
a fogzási fájdalmat az oltások utáni fájdalmat; 
anyatejes táplálás elősegítése és a szoptatatási 
készség támogatása.

A babamasszázs az indiai és a svéd masszázs 
fogásainak beépítésével kialakított szeretettel-
jes érintés. Életünk során mindegy, hogy gyer-
mekek, kamaszok, felnőttek, idősek vagyunk, 
a szeretteink szerető érintésére legalább annyi-
ra szükségünk van, mint egy szelet kenyérre.

Az egész világon képeznek babamasszázs 
oktatókat azonos metodikával. Ezek a képzett 
szakemberek oktatják a mamákat a masszázs 
fogások elsajátítására. Ők folyamatosan to-
vábbképzik magukat, Magyarországon a Ma-
gyar Gyermekmasszázs Egyesület fogja össze 
és irányítja ezt.

Szegváron én magam is elvégeztem ezt a 
képzést és már jó néhány éve igyekszem tudá-
somat átadni a mamáknak a babák nagy-nagy 
örömére.

Minden héten csütörtökön 10 órakor várom 
a kismamákat és a babákat a tanácsadóban egy 
jó hangulatú, kellemes masszázsra. Ez a védő-
női szolgáltatás teljesen ingyenes.

Szeretettel várok mindenkit, aki szeretné el-
sajátítani ezt a módszert.

Határné Bottyán Erika védőnő

Könyvtári hírek
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából 

környezetvédelmi totót állítottunk össze 1-2. 
osztályos, 3-4 osztályos és felsős korosztály-
nak. Az osztályfőnökök segítségével névre 
szólóan eljuttattuk minden általános iskolás-
nak a kérdéseket. A megfejtéseket, a helyesen 
kitöltött totót június 5-ig, a Környezetvédelmi 
Világnapig kellett leadni. Örülünk, hogy so-
kan fontosnak tartják a környezetvédelmet és 
foglalkoztak a témával, utánanéztek a helyes 
válaszoknak.

Gyerekek!
Nyári szabadidős foglalkozásokra várunk 

benneteket minden kedden 9-12 óráig. 
Júniusban 19-én, 26-án gyöngyből készít-

hettek ékszereket, figurákat.
A foglalkozások mellett egész nyáron várunk 

benneteket könyveket válogatni, folyó¬iratokat 
olvasgatni, társasjátékozni, internetezni.

Könyvtárosok

EGERSZEGI KRISZTINA SZEGVÁRON

Ki emlékszik még rá? Egerszegi Krisztina 
ötszörös olimpiai bajnokunk 1992-ben Szegvá-
ron is járt. Ez az év volt az, amikor a barcelonai 
olimpián három arany érmet nyert úszásból, az 
egész ország ünnepelte, így jutott el Hódme-
zővásárhelyre és onnan Szegvárra, ahol éppen 
egy nagyszabású lóverseny zajlott.

Átjöttek megnézni. Megtudtuk tőle, szereti 
a lovakat, de nem lovagolt még. Az első ké-
pen látható, amikor az ifjú lovasok felültették 
egyik lovukra és körbe vezették a lovaspályán. 
A pálya szélén álló több ezer ember nagy taps-
sal köszöntötte a lovon elég bizonytalanul ülő 
„Egérkét”. (Ezt a nevet Vitray Tamás nagyne-
vű sportriporter tette közismertté.)

A második képen a gyerekek kérdéseire vá-
laszolgatott és aláírásokat osztogatott. Nagyon 
közvetlen és kedves embernek ismerhették 
meg a szegváriak. Mindez pontosan húsz évvel 
ezelőtt történt, 1992-ben.

Azóta férjhez ment az 1974-ben született 
Egérke és három gyermekét neveli férjével. A 
legidősebb 12 éves, 10 éves a középső és a leg-
fiatalabb is már 8 éves. 

Egerszegi Krisztina egyike a modern olimpi-
ák legnagyobb magyar sportolóinak. Aranyér-
met nyert az olimpiákon: Szöulban (1), Barcelo-
nában (3), Atlantában (1). Számtalan Európa- és 
Világbajnokságot nyert sportágában. 

Kovács Lajos István
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Szegvári  
karate sikerek

Május 12-13-án rendezték meg az All 
Kyokushin Karate Világkupát Szentesen, ahol 
a szegvári karate klub tagjai, akik egyben a 
Forray Máté Általános Iskola tanulói is részt 
vettek ezen a megmérettetésen. A versenyre 
való felkészülés már januárban elkezdődött. 
A gyerekek óriási kitartással és lelkesedéssel 
végezték a nagyon kemény edzéseket. Kéthe-
tente edzőtáborokban is képezték magukat. A 
napi négy edzés nagy próbatétel volt minden-
kinek, de az eredményeket látva a szülőkkel 
egyetértve mindenképp megérte, hiszen előke-
lő helyeket szereztek a gyerekek. A versenyen 
15 ország 400-nál több versenyzője vett részt. 
Eljöttek Portugáliából, Írországból, Svédor-
szágból, Hollandiából, Németországból. A 
legerősebb csapatukkal érkeztek az ukránok 
az oroszok a szerbek a horvátok. A válogatott-
ját hozta el Franciaország, Dánia, Spanyolor-
szág. Karatékáink összemérték tudásukat még 
a románokkal és az olaszokkal is. Utolsónak 
említem a magyar csapatokat, hiszen hat világ-
szervezet legjobb magyar harcosai vettek részt 
ezen a versenyen. Óriási küzdelmeket és küz-
deni akarást láthattak az érdeklődők.

A következő eredmények születtek:
Gojdár Csanád 5. oszt. tanuló 17 fős me-

zőnyből négy nyert küzdelemmel első helye-
zett lett.

Száraz Csaba 4.a oszt. tanuló szintén 17 fős 
tabelláról négy nyert összecsapással a döntő-
ben az orosz bajnokot verve első helyezett lett.

Halasi Emese 8. oszt. tanuló 13 fős listáról 
jutott a döntőbe, ahol szintén legyőzve ellenfe-
lét Világkupát nyert.

Csatordai Viktória 6.a oszt. tanuló körmér-
kőzéses rendszerben vívta ki az elsőséget.

Erdei Daniella 4.b oszt. tanuló a legerősebb 
csapat, az ukrán válogatott tagját győzte le a 
döntőben és lett Világkupa győztes.

Szűcs Boglárka 5. oszt. tanuló körmérkőzé-
ses rendszerben két nyert és egy elvesztett küz-
delemmel a 2. helyre szorult.

Csillagkuti Jácint 2.b oszt. tanuló ugyan-
abban a mezőnyben versenyzett, mint Száraz 
Csaba és pont tőle kapott ki az elődöntőben, 
így lett harmadik.

Kukovecz Jordán 1.b. oszt. tanuló 8 fős ta-
belláról indult és első nyert küzdelmével a 
legjobb négybe jutott, majd a döntőbe jutásért 
való küzdelmét elveszítve a harmadik helyen 
végzett.

A versenyen részt vettek és becsületesen har-
coltak, de a szerencse elkerülte őket: Kukovecz 
Jázmin 8. oszt. Dóczi Klaudia 6. b. oszt. és Tóth 
Ádám 4.b oszt. tanulók.

Iskolánk négy volt tanulójáról is szólni kell, 
hiszen ők szintén részt vettek ezen a viadalon 
és eredményükkel még szebbé és fényesebbé 
tették ezt a napot.

Gojdár Kamilla 16-os tabelláról indulva 

menetelt el a döntőig ahol nagyon színvonalas 
küzdelemben maradt alul holland ellenfelével 
szemben.

Ugyan itt indult Halmai Nikolett, aki pont 
attól az ellenfelétől kapott ki, akit később Ka-
milla sem tudott legyőzni a döntőben.

Száraz Anita, körmérkőzéses rendszerben 
kezdett és egy nyert és egy elveszített küzde-
lemmel a harmadik helyen zárta a versenyt.

Szűcs Bianka, akinek az egy megnyert küz-
delem nem volt elég ahhoz, hogy dobogóra ke-
rüljön.

A felsorolásból kitűnik, hogy a verseny va-
lóban világszínvonalú volt és az eredményeket 
látva a gyerekek kivétel nélkül a világ legjobb-
jai közé tartoznak. Köszönet illeti munkájukat, 
erőfeszítésüket és kitartásukat, amivel erre a 
versenyre felkészültek, és ahogy ezt a két na-
pos embert próbára tevő versenyt végig csinál-
ták. 

Köszönjük az őket felkészítő Erdei Sándor 
és Vastag Ferenc önzetlen munkáját, valamint 
a szülők segítő támogatását, mellyel nagyban 
hozzájárultak gyermekeik győzelméhez.

A továbbiakban kívánunk minden verseny-
zőnek és edzőnek sok-sok sikert, jó egészséget 
és kellemes pihenést, feltöltődést a nyári szü-
netben.

Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális, (Sport) és Szociális 

Bizottság elnöke

Arany Kupa Országos 
Tornaverseny

Szeged, 2012. 

Ebben az évben is nagy mezőny gyűlt ösz-
sze a szegedi Arany János Általános Iskola 
tornatermében. Az embert próbáló hőségben 
reggeltől késő délutánig megállás nélkül ver-
senyeztek az általános iskolás korú tornászok. 
A szegvári gyerekek többsége eddigi legszebb 
gyakorlatát mutatta be, sajnos egy-két rontás is 
becsúszott. Az eredményhirdetéskor kellemes 
meglepetések értek bennünket, két csapatunk 
is felállhatott a dobogóra. 

I. kcs. – kétszeres verseny
10. Szegvár (Tulipánt Petra, Puskás Zsófia, 

Sztanó Alexa, Németh Szimonetta, Kovács 
Kamilla, Süli Viktória, Mrena Kornélia, Szabó 
Maja)

I. kcs. – háromszeres verseny
2. Szegvár (Sípos Ilona, Csapi Lorena, Tóth 

Viktória, Dancsik Fanni, Homlok Nikolett, Tu-
lipánt Petra, Puskás Zsófia)

I-II. kcs.
5. Szegvár (Gráfik Vivien, Szabó Boró-

ka, Kollár Renáta, Kunszabó Viktória, Csapi 
Lorena, Sípos Ilona, Balogh Szabó Anna, Ju-
hász Tímea, Kispál Tímea)

III-IV. kcs. 
3. Szegvár (Ágoston Ágota, Ajtai Vivien, 

Szabó Janka, Szabó Diána, Dudás Ágnes, Sza-
bó Fanni, Kollár Renáta)

Pólyáné Téli Éva
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Megyei Atlétika  
Diákolimpia

Szeged, 2012

A megyei atlétikai diákolimpián hat sportoló kép-
viselte a szegvári színeket. Valamennyien legjobb 
tudásukat nyújtották, megjavítva eddigi eredmé-
nyeiket. A 4x1000 méteres fiú váltó teljesítménye 
kiemelkedő volt, végig szoros küzdelmet folytattak, 
csak kicsivel előzték meg őket az előttük végző is-
kolák atlétái. 

4x1000 m-es váltófutás IV. kcs.: 3. Szegvár (Pin-
tér Csanád, Klement László, Szanyi Ádám, Kollár 
Krisztián)

300 m-es síkfutás IV. kcs.: 6. Pulya Sándor Krisz-
tián

Kislabdahajítás III. kcs.: 8. Csapi Emese

Pólyáné Téli Éva

Atlétika Körzeti  
Diákolimpia

Szentes

A szokásokhoz híven, a szentesi pályán rendezték 
meg a Szentes és környéke iskolái számára atlétika 
sportágból a körzeti három-, négy- és ötpróba csa-
patversenyeket, valamint a váltó- és egyéni számo-
kat. Ismét szép sikerek születtek, több számban to-
vábbjutottunk a megyei döntőre.

Összetett csapatversenyek
Hárompróba

Fiúk: 5. Szegvár (Gojdár Csanád, Kútvölgyi Csanád, 
Mihály Péter, Gémes Máté, Száraz Csaba, Szűcs 
Gergő, Földi Bálint, Szilágyi Márk, Ajtai László)
Lányok: 6. Szegvár (Kollár Renáta, Gráfik Vivien, 
Zoó Evelin, Kunszabó Viktória, Bottyán Klaudia, 
Tóth Tímea, Juhász Tímea)
Négypróba: 
Fiúk: 6. Szegvár (Bihari Tamás, Kóródi Dániel, Kéri 
Gábor, Valkai Zsolt, Muzsik Sándor, Fejős Gábor)
Lányok: 4. Szegvár (Szabó Janka, Vígh Ildikó, Csapi 
Emese, Lantos Lilla, Dudás Ágnes, Mihály Tímea, 
Morvai Patrícia, Szabó Fanni)

Ötpróba:
Fiúk: 2. Szegvár (Pulya Sándor, Szanyi Attila, Pin-
tér Csanád, Kollár Krisztián, Gila Tibor, Klement 
László)
Lányok: 2. Szegvár (Halasi Emese, Kukovecz Jáz-
min, Gyánti Bernadett, Ágoston Ágota, Rehák Dor-
ka, Vígh Diána)

Egyéni összetettben: 2. Halasi Emese

Egyéni és váltószámok
III. kcs.
Fiúk: 60 m – 3. Kóródi Dániel, 600 m – 3. Bihari 
Tamás
Lányok: 60 m – 4. Vígh Ildikó, 600 m – 5. Vígh Il-
dikó
Kislabdahajítás – 2. Csapi Emese

IV. kcs.
Fiúk: 100 m – 2. Pintér Csanád, 5. Szanyi Ádám, 
300 m – 2. Pulya Sándor Krisztián, 3. Kukovecz L. 
Róbert, 1500 m – 2. Klement László, 3. Kollár Krisz-
tián, 4. Pulya Sándor Krisztián, Súlylökés – 2. Vígh 
János Márk, 3. Bihari Attila 
Lányok: 100 m – 2. Gyánti Bernadett, 3. Halasi Eme-
se, 4. Kukovecz Jázmin, 1500 m – 2. Halasi Emese, 
Kislabdahajítás – 1. Kukovecz Jázmin, Súlylökés – 
2. Kukovecz Jázmin, 3. Ágoston Ágota
4x100m-es fiúváltó: 2. Szegvár (Kollár, Szanyi, Pu-
lya, Pintér)
4x100m-es lányváltó: 2. Szegvár (Ágoston, Halasi, 
Kukovecz, Gyánti)

4x600 m-es lányváltó: 1. Szegvár (Ágoston, Halasi, 
Kukovecz, Gyánti)
4x1000 m-es fiúváltó: 1. Szegvár (Kollár, Szanyi, 
Pintér, Klement)

Pólyáné Téli Éva

A PÜNKÖSDI  
NÉPTÁNC GÁLÁRÓL

Május 26-án, szombaton este került meg-
rendezésre a Művelődési Házban a pünkösdi 
néptánc gálaműsor. Sokan eljöttek, hogy gyö-
nyörködjenek gyermekeik, unokáik táncában.

A kultúra élő gyakorlat, közösségi tevékeny-
ség, mely nemcsak a hagyományok őrzésével 
és ápolásával, hanem annak kreatív létrehozá-
sával, megalkotásával is foglalkozik. A kultúra 
modern felfogása egyformán fontosnak tartja 
az értékőrző és értékteremtő tevékenységet. A 
nemzeti identitás, a hazaszeretet a legterméke-
nyebben a kultúra értékeiből élhető meg. Saját 
műveltségünk, szellemi örökségünk őrzésével 
nemcsak önmagunkat, hanem egymást, az 
egész emberiséget gazdagítjuk.

A Dobbantó Néptáncegyüttes a magyar népi 
kultúra megőrzéséért, népszerűsítéséért na-
gyon sokat tett több évtizedes működése alatt 
és tesz ma is. Virágzó néptáncos életet hoztak 
létre a falunkban.

Az együttes rendszeresen fellép országos 
és nemzetközi folklór fesztiválokon, külön-
böző kulturális rendezvényeken. Európában, 
Ázsiában többször képviselte Magyarországot, 
Szegvárt.

Tagsága széles korosztályt ölel fel, az óvodás 
korú gyermekektől az aktív, közösségben tevé-
kenykedni akaró felnőttekig.

A 2011/12-es tanév rendkívül mozgalmas és 
eredményes volt. Az ősz folyamán két alka-
lommal Lengyelországban szerepelt az ifjúsági 
és felnőtt csoport.

Novemberben a szentesi Kamara Gyermek 
Néptánc Fesztiválon két korcsoportban elhoz-
ták a fesztivál Nívódíját és Szakmai Külön-
díjat. Februárban Nyírbátorban Nemzetközi 
néptánc és világtánc fesztiválon III. helyezést, 
és Koreográfiai Különdíjat kapott, valamint a 
Gálaműsorban szerepelt az utánpótlás csoport.

Áprilisban az Authentica Fesztiválon, Bu-
dapesten III. helyezést ért el a felnőtt kamara 
csoport. (A zsűri első helyezést nem adott ki)

Ugyancsak áprilisban a Kormorán együttes 
által hirdetett országos népdaléneklési verse-
nyen I. helyezést ért el Vígh Márk, az utánpót-
lás csoport tagja.

Májusban Kecskeméten Örökség Regionális 
Fesztiválon, ill. a Szegedi Százszorszép Or-
szágos Gyermek és Ifjúsági Fesztiválon vettek 
részt az utánpótlás csoportok.

A zsűri országos Gálára javasolta a csopor-
tot, ill. a Százszorszép Gálán vettek részt.

Az elmúlt évben hagyományteremtő jelleg-
gel önálló rendezvényt szervezett az együttes a 
Művelődési Házzal és a Tűzköves Alapítvány-
nyal közösen, a „Járd ki lábam, járd ki most!” 
kistérségi szóló néptánc és népdaléneklési ver-
senyt.

Az idén is megrendezésre kerül a verseny jú-
nius 22-én, pénteken itt a Művelődési Házban. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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A 15. oldal folytatása
Az együttes munkáját évről évre sokan segí-

tik. Így:
Gémes László polgármester úr
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény
Művelődési Ház
Hunor Coop
MATEX KFT
Fekete András
Kovács Béláné
Puskin MGSz
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
A szülők, és akik az adó 1%-át felajánlották 

az Alapítvány részére.
Köszönjük a támogatást!

A gálaműsorban sok új táncot és szép visele-
teket láthattunk. A bő 2 órás színvonalas műsor 
mindenkit lenyűgözött. 

Köszönjük Magyar Imre, Magyar Imréné és 
Magyar Nóra felkészítő munkáját, valamint a 
gyermekek és felnőttek fergeteges táncát.

További munkájukhoz erőt, egészséget kívá-
nunk!

Lukács Istvánné

A fotókat Rácz Attila készítette

Mátraszentimrén  
voltunk

A 4.a osztályos tanulókkal és 10 szülővel 
Mátraszentimrére mentünk 3 napos osztályki-
rándulásra május 18-19-20-án.

Hagyomány már, hogy az alsó tagozat zá-
rásaként, 4. osztály végén a Mátrába kirándu-
lunk.

A szentesi önkormányzat üdülőjében volt a 
szállásunk. Az első napon Egerben jártunk a 
várban, majd elmentünk a Szépasszony völ-
gyébe is. Este zseblámpás túrán vettünk részt. 
Másnap délelőtt ismerkedtünk Mátraszentimre 
nevezetességeivel, majd délután gyalogtúrára 
mentünk Fallóskútra.

Este divatbemutatót tartottunk és diszkót. A 
harmadik napon a Kékestetőre mentünk, majd 
részt vettünk Gyöngyös város napján, ahol 
kulturális programok, kirakodók vártak ben-
nünket.

A szülők finomabbnál-finomabb reggelit, 
ebédet és vacsorát készítettek nekünk. Hoz-
ták magukkal a főzéshez szükséges alapanya-
gokat. Természetesen ők is bekapcsolódtak a 
programokba. Köszönjük a lelkes szülői csapat 
segítségét. 

Felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
Köszönettel: 

Lukács Istvánné tanítónő


