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Folytatás a 7. oldalon

Kányádi Sándor: 
Nyári alma ül a fán

Nyári alma ül a fán, 
fa alatt egy kisleány. 
Néz a kislány föl a fára, 
s le az alma a kislányra. 
Nézi egymást mosolyogva: 
lány az almát, lányt az alma. 
Gondolkozik, mit tehetne, 
csüccsen, huppan le a gyepre. 
Lomb közt szellő szundít csendben, 
de a sírásra fölserken, 
sajnálkozva néz a lányra, 
és az ágat meglóbálja. 
S hull az alma, örömére, 
pont a kislány kötőjébe. 

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS SZEGVÁRON
2012. június 4-én, késő délután megemlé-

kezés volt falunk főterén az I. világháborús 
áldozatok, és a szegváriak közadakozásából 
felépült országzászlónál.

A programban elhangzott Wass Albert: Üze-
net haza című verse, nemzeti imádságunk a 
magyar himnusz, Polgármester Úr megemléke-
ző beszéde, valamint a szegvári felső tagozatos 
általános iskolások szavalatai. Az I. világhábo-
rús hősök emlékművénél a kegyelet virágainak 
elhelyezése és gyertyagyújtás alatt korabeli 
katonadalok hangzottak el ifj. Ternai József 
előadásában. Ezután felolvasták a I. világhábo-
rúban elesett szegvári hősök neveit.

Elgondolkodtató, hogy csak Szegvárról kö-
zel kétszázan vesztették életüket az I. világhá-
borúban, életerős fiatal férfiak. 

Végezetül az Ismerős Arcok zenekar ideillő 
szerzeményét adta elő Szűcs Zoltán.

A megemlékezés a templomban folytatódott 
azon a szentmisén, melyet a Trianonban, 92 
évvel ezelőtt szétszakított Magyarország terü-
letén élő minden magyarért, a sebek gyógyulá-
sáért, az Isteni igazságszolgáltatásért fohász-
kodva mutatott be Plébános Úr. 

A két évvel ezelőtt épített, és felszentelt or-
szágzászló egyik kezdeményezője és szervező-
je Kovács Imre. Így emlékszik vissza az em-
lékmű megvalósulására, és üzenetére, minden 
magyar számára. 

– Amikor 1920-ban, Trianonban az I. világ-
háború lezárásaként Magyarországot a nagy-
hatalmak szétszabdalták, – „büntetésként” 
a háborús szerepéért – a csonkán maradt or-
szágrészben 1928-ban elindult egy mozgalom, 
amely azt célozta, hogy minden településen 
épüljön, un. „országzászló”, mely kő alapon, 

fél árbocra engedett nemzeti zászlóval minden 
nemzedék számára hordozza az üzenetet: NEM 
FELEJTÜNK SOHA, ÉS NEM MONDUNK 
LE AZ 1000 ÉVES MAGYARORSZÁG EGÉ-
SZÉBŐL KITÉPETT NEMZETTESTRŐL. 
Elsőként 72 településen épült országzászló ab-
ban az időben csonka Magyarországon – me-
lyeket a háború kitöréséig több száz követett. 

A II. világháború után ezeket a kommunista 
diktatúra lebontatta, igyekezvén minél hama-
rabb elfeledtetni a magyar nép fájdalmasan 
igaz történelmét. Az elpusztított emlékművek 
helyett épültek a szovjeteket dicsőítő emelvé-
nyek. Szegváron ez fordítva történt, hiszen a 
szovjet emlékmű helyére épült az országzászló.

Mondható, hogy a hazug, pusztító diktatúrát 
a magyar történelem igazságára fordítottuk. 
Az ereklyés országzászló attól ereklyés, hogy a 
Szent Korona országainak címere és azt védel-
mezőn közrefogó két angyal látható a zászlón, 
ami jelenleg sajnos már nem a hivatalos zászló-
ja csonka országunknak, pedig évszázadokon 
át az volt. Az emlékmű a nemzeti összetarto-
zást jelképezi. A négyoldalú kőtalapzat tetejére 
az elszakított országrészekből származó ki-
sebb köveket építettünk be, ezzel is fizikai mó-
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Megemlékezés
„Elvittétek a derűt, a fényt, a meleget,

csak egy sugarat hagytatok itt,  
az emlékeket.

Bennünk él az arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk, soha de soha senki  

el nem vehet.
Hiányotokat feldolgozni nem lehet,
csak próbálkozunk élni nélkületek!”

Soha el nem múló szeretettel, fájó szív-
vel emlékezünk drága szeretteinkre

Lukács István
és édesanyja

Lukács Istvánné

haláluk 3. évfordulóján.

Szerető családjaik

Megemlékezés
„A halál csak az élőknek fáj.”

Mély fájdalommal emlékezünk drága 
halottunk

KOSZTOLÁNYI  
MIHÁLY FERENC

halálának 2. évfordulójára

Örökké gyászoló
Édesanyád, öcséd Tibor és fiad Endre

Szegvár a sajtóban
Karatesikerek – Szegvár. – Délvilág. – 2012. 

június 5., 6. o.
A szegvári karateklub általános iskolásai sok 

érmet szereztek a Kyokushin Karate Világku-
pán

Szentes Televízió lett a Civil Tévéből / Králik 
Emese.  Délvilág. – 2012. június 12., 6. o.

A Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesz-
tők Egyesület formáinak kereteit túlnőtte a 
tévé, ezért jogutódlással kft veszi át működte-
tést, Csorba Gyula ügyvezetésével

Néptáncverseny – Szegvár. – Délvilág. – 
2012. június 19., 6. o.

Járd ki lábam, járd ki most! szóló néptánc és 
énekverseny

Ma kezdődik a kultúra hete Szegváron: 
Programok a Károlyi-Kastélyban és a művelő-
dési házban – Délvilág. – 2012. június 19., 6. o.

Gyermek alkotótábor, művésztelep, erdélyi 
népművészek foglalkozásai, délután és este pe-
dig kulturális kavalkád a IX. Kulturális héten

Újraéled Szeg: Szegvár. – Délvilág. – 2012. 
június 23., 4. o.

A Kulturális Hét hagyományőrző programja, 
rovásírásos tábla avatás, lovas-felvonulás

Önkormányzatok: többismeretlenes egyen-
let / R. Tóth Gábor. – Délvilág. – 2012. június 
26., 1. és 3. o.

Az állam átveszi az oktatási intézmények 
fenntartását. Ennek formáiról, a finanszírozás 
kérdéseiről többek között Gémes László Szeg-
vár polgármestere is nyilatkozik.

Családi események
2012. június

(Összeállította: 
Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések:
Szeles Róbertnek és Bárány Anitának (Pa-

csirta u. 12.) NAPSUGÁR ZITA, Marsovszki 
Istvánnak és Kovács Katalinnak (Kórógy u. 
91.) ÁGNES, Szél Norbertnek és Szabó Ágnes-
nek (Táncsics u. 2/a) NORINA

Házasságkötések:
Szűcs Ferenc Péter Szeged, Alsókikötő sor 

7. és Puskás Zsuzsanna Szentesi u. 24. szám 
alatti lakosok; Putnoki István József és Csikós 
Katalin VI. külterület 16. szám alatti lakosok.

Halálesetek:
Janó Lajos, Iskola u. 28. (57 éves), Kiss 

Ferencné Fejes Erzsébet Mária, Zrínyi u. 12. 
(52 éves), Dobai Mózesné Vigh Hermina, Kán-
tor u. 14. (87 éves)

Köszönjük a támogatást!
A Szegvári Polgárőr Egyesület köszönetet 
mond mindazoknak, akik 2012. I. félévében 
támogatták munkájukat:

Antal Péter
Vígh László (Guci)
Piros Attila
Gyenes Kft.
Ternai Kft.
Fitoker Bt.
Tonomár Kft.
Puskin Tej Kft.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Szegvári Horgászegyesület
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvár Puskin Mezőgazdasági Szövetkezet
A Szegvári Napló szerkesztősége

Köszönettel: 
A Polgárőr Egyesület Vezetősége

FIATALOK!
Mi, Csóró Bringások idén a Bükkbe 

készülünk Táborozni. 
Hat napra, teljes ellátással, panziós 

elhelyezéssel megyünk, 10 ezer Ft ön-
részt kell fizetni személyenként.

Van néhány szabad helyünk, ezért 
keresünk olyan gyereket, fiatalt, aki 
nem ijed meg a saját árnyékától, van 
véleménye a világról, szeret nevetni és 
benne van minden jó buliban!

Ha nincs a nyárra utazási terved, 
tarts velünk! 

Jelentkezhetsz Nagyné Edit néninél: 
06/20-568-7920 (Művelődési Ház)

A Nemzeti Család és Szociálpoliti-
kai Intézet támogatja a Táborunkat!

Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10 %

minden festékre továbbra is

Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig

LAPZÁRTA
2012. július 28. 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.
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Emléklap
Iratrendezgetés közben találtuk meg ezt az 

emléklapot. A megyében a községek közül 
másodikként Szegváron indult el helyi lap, a 
Szegvári Napló. 

Az akkori megyei vezetés méltányolta a ki-
tartó munkát és Csongrád megye emlékérmé-
nek adományozásával tüntette ki a szerkesztő-
séget. 

Egyébként meg éveken át végeztem ilyen jelle-
gű munkát az Egyetemen. 

Elvárásaidnak megfelelően alakult ez a fel-
adat?

Igen, kb. erre készültem, számomra izgal-
mas folyamat, ahogy összeáll egy-egy szám. 
Érdekes, amikor megkapom az írásokat, elő-
ször a kíváncsiság hajt, mindent azonnal végig 
akarok olvasni, úgy kell magam visszafogni, 
hogy aztán szépen végignézzek betűről be-
tűre minden cikket. Amíg tehetem, szívesen 
töltök néhány órát ezzel a munkával minden 
hónapban. Remélem, hogy sikerül megfelelő 
minőségben és mindenki megelégedésére elő-
készíteni az anyagot a nyomdai munkálatokra. 
Bízom abban, hogy Neked pedig hasznos se-
gítség mindez. 

Köszönöm a válaszaidat, Úgy gondolom, 
amíg szükség lesz ránk, a Szegvári Napló szer-
kesztésében együtt tudunk dolgozni.

Kosztolányi Sándorné

Szerkesztőtársam: 

Szabó Irén, a Corvinus Egyetem nyugalmazott tanácsosa

Fiatalos nyugdíjasként jöttél haza Szegvárra. 
Nem sok idő telt el, és máris találtál magadnak, 
illetve megtaláltak a feladatok. Többek között 
nagy segítségére vagy az újságnak, a Szegvári 
Naplónak.

Szeretném, ha elmondanád, mivel foglalkoz-
tál, milyen munkahelyeken, milyen munkákat 
végeztél?

A magyar oktatási-képzési rendszer szin-
te minden szintjét végigjártam, gyakorlatilag 
33 éves koromig tanultam, legtöbbet munka 
mellett. Szakmunkásképzőt végeztem, utána 
gyors-gépírást tanultam. Szentes Város Taná-
csa pénzügyi osztályán helyezkedtem el először 
gyors-gépírónak, majd könyvelőnek. Tanulmá-
nyaimat a szentesi közgazdasági szakközép-
iskolában folytattam esti tagozaton. Érettségi 
után megcéloztam a Közgazdaságtudományi 
Egyetemet, de nem sikerült bekerülnöm. A 
következő munkahelyem egy nevelőotthon 
volt Budapesten, ahol élelmezésvezetőként 
dolgoztam. Közben elvégeztem a Hittudomá-
nyi Főiskola levelező tagozatát, ennek eredmé-
nyeként 14 évig hitoktattam Pilisvörösváron. 
Ekkor kezdtem el angolul tanulni. 20 év után 
újra megpróbáltam a Közgázt, de akkor már 
dolgozni jelentkeztem, ahol aztán egy tanszék 
oktatási-kutatási tevékenységét szerveztem. Itt 
tanultam meg a számítógép felhasználói szintű 
ismeretét. 2005-től a tanszéki munkám mellett 
a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hiva-
talában is dolgoztam, ahol a (külföldi egye-
temekre, munkahelyekre pályázó) hallgatók 
dokumentumainak fordításával, hitelesítésével 
foglalkoztam és a kari kiadványokat szerkesz-
tettem. Munkám elismeréseként 2007-ben az 
év dolgozója lettem, 2008-ban tanácsosi címet 
kaptam, 2009-ben rektori kitüntető oklevél-

ben, 2011-ben nyugdíjba vonulásomkor pedig 
az Egyetemért Emlékérem kitüntetésben része-
sültem.

Nagyon szép életpályát futottál be. Mozgal-
masan, érdekes feladatok között éltél, dolgoz-
tál. Hogyan képzelted el a nyugdíjas éveidet?

Nyugdíjba vonulásomban döntő szerepet ját-
szott, hogy Édesanyám ápolásában én is aktí-
vabban részt vállaljak. Sajnos erre mindössze 
8 hónap adatott, Édesanyánk ez év márciusá-
ban bekövetkezett haláláig. Ezeket a hónapokat 
azonban így is nagyon nagy ajándéknak tar-
tom. Szerintem az élet nagy lehetősége, hogy 
az ember valami keveset visszaadhat a szülők-
nek fáradozásaikért, amikor beteggé, elesetté 
válnak. 

Egyébként meg abban reménykedtem, hogy 
nyugdíjasként majd mindenre ráérek, amire ed-
dig nem: elolvasni azokat a könyveket, amelyre 
még nem jutott idő, lesz energiám jókat sütni-
főzni, hiszen ez mindig remek kikapcsolódást 
jelentett, vagy egy jó teniszmérkőzést végig-
nézni, és marad néhány óra a virágokra, a ker-
tészkedésre (mert szüleink kertszeretetét szinte 
mindannyian örököltük). Jó lenne kirándulgat-
ni, annyi szép hely van Magyarországon, amit 
szeretnék látni: az Őrség, a Jáki templom, a Jeli 
Arborétum rododendron-virágzás idején, Sop-
ron, Pécs és környéke régi vágyam, talán majd 
erre is sor kerülhet. Szeretem a békét, nyugal-
mat, harmóniát magam körül, erre szeretnék 
törekedni a jövőben is, ehhez a természet szép-
ségei nagy segítséget jelentenek.

Az Egyetem hívott vissza és néhány felada-
tot elvállaltam, az Internet ma már nagyon 
megkönnyíti a dolgot, nem kell minden alka-
lommal Budapestre utazni. 

Karitatív munkára eddig is bármikor kap-
ható voltam, többször szerveztünk a kollegá-
immal jótékonysági akciókat az Egyetemen. 
Most, ha lehetőség adódik, a Karitász helyi 
csoportjában szívesen segédkezem, úgy az ad-
minisztrációban, mint a különböző jótékonysá-
gi akciókban. 

Miként vállaltad el, hogy segítesz az újság 
szerkesztésében?

Mindig érdeklődéssel olvastam a Szegvá-
ri Naplót, érdekelt mi történik a szülőfalum-
ban, az egykori iskolámban, a közeli és távoli 
ismerősökkel. Ha nem is jutottam el egy-egy 
rendezvényre, de a beszámolókat szívesen ol-
vastam. Szerintem hasznos információforrás 
a falu lakosságának az újság. A szerkesztők 
közül többen megkerestek, hogy nyugdíjasként 
volna-e kedvem, időm segíteni a lap elkészíté-
sében. Valójában nem sokat gondolkodtam, ér-
dekelt a dolog. Szeretek csendben, a háttérben 
dolgozni, úgy hogy mások munkáját megköny-
nyítsem, és ez ilyen tevékenységnek ígérkezett. 
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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 dél-
után 15 óráig. A délutáni rendelés nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-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 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 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 
július 2-6.  Dr. Rosztóczy Levente 
július 2-13. Dr. Hégető Sára
július 16-20. Dr. Hégető Sára
július 23-27. Dr. Ország Erzsébet
július 30-aug. 3. Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi ren-
delőnél is megtudhatják 
 
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap 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 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető 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 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, 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
július 2-5.  14-18 óráig
július 6. (péntek) 8-12 óráig
július 9-13. 8-12 óráig

július 16-19. 14-18 óráig
július 20. (péntek) 8-12 óráig
július 23-27. 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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
július 7-8. dr. Kun Sz. István 30/568-8998
július 14-15. dr. Lehoczky János 30/945-3764
július 21-22. dr. Gyovai Tibor 30/436-7401
július 28-29. dr. Kun Sz. István 30/568-8998

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 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás, Idősek Otthona, Gyermek-
jóléti 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 telefonszámai:
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 
hónap 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 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés 
nyitva tartása, 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

VÍZDÍJ FIZETÉS
2012. július hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS

A Vízmű telephelyén

2012. július 9. (hétfő) 800 – 1200

2012. július 10. (kedd)  800 – 1200 és  
 1300 – 1500 
2012. július 11. (szerda) 800 – 1200

2012. július 12. (csütörtök) 800 – 1200

2012. július 13. (péntek) 800 – 1200

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Nonprofit Kft. telephelyén (Régi Iskola)

2012. július 16. (hétfő)  800 – 1200

2012. július 17. (kedd) 800 – 1200 és  
 1300 – 1500

2012. július 18. (szerda)  800 – 1200

2012. július 19. (csütörtök)  800 – 1200

2012. július 20. (péntek)  800 – 1200
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A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/12-es tanévének statisztikai adatai a tanév végén
         

1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam összes

létszám 33 40 48 38 33 40 41 26 299

átlag 4,19 4,05 4,38 4,4 3,9 4,13 3,67 3,79 4,06

napközisek 23 24 24 12 14 6 5 1 109

dicséretek 25 33 29 42 25 47 25 33 259

tantárgyi bukás 3 5 0 0 2 0 15 0 25

ismétlők 1 1 0 0 0 0 0 0 2

pótvizsgázik 0 0 0 0 1 0 5 0 6

mulasztott órák 1389 1804 2405 2023 1358 2420 3206 1709 16314

igazolatlan 0 13 0 0 10 3 191 29 246

Kimagaslók: 
1. évfolyam: Farkas Tímea, Hegedűs Dániel, 
Kecskés Ferenc, Németh Olívia, Süli Viktória, 
Szabó Maja
2. évfolyam: Csillagkuti Jácint, Lukács Lili, 
Lukács Milán, Rácz Lea, Sárközy Lili, Szabó 
Boglárka, Tóth Lilla, Tulipán Petra
3. évfolyam: Bottyán Kitti, Busi Zsolt, Csurka 
Anett, Dancsó Nikolett, Fejős Kata, Fokk Iza-

bella, Hegedűs Imre, Jószai Eszter, Katona-B.
Fanni, Kispál Alíz, Kozma Kincső, Morvai 
Zsanett, Szép Endre, Takács Kata, Tóth Gréta, 
Vass Gábor, Veres Izabella
4. évfolyam: Balogh-Sz.Anna, Bottyán Klau-
dia, Bölcskei-M.Sára, Fuvó Milán, Gémes Máté, 
Gion Márton, Gulyás Máté, Gyermán Előd, 
Kispál Rita, Száraz Csaba, Szilágyi Márk, Szűcs 
Gergő, Tóth Ádám, Turiczki Réka, Zoó Evelin

5. évfolyam: Fejős Gábor, Halasi Zalán, Kút-
völgyi Csanád, Szabó Janka
6. évfolyam: Berkecz Miklós, Dudás Ágnes, 
Lantos Lilla, Mihály Tímea, Pap Karola
7. évfolyam: Bihari Rebeka, Somodi Réka, 
Vörös Andrea, Zoó Klaudia
8. évfolyam: Ágoston Ágota, Csurka Adrienn, 
Rehák Dorka, Szabó Henrietta, Vass Olívia, 
Vigh Diána

Az iskolák első államosítása 1898-ban történt Szegváron
1745-től, az iskolai oktatás létrejöttétől, 

egészen 1868-ig, az egyház kezelte az okta-
tásügyet falunkban. Majd 1869-től az 1868-as 
évi 38. törvénycikk értelmében a község kezé-
be került át. Ettől kezdve a község végezte az 
iskola dologi- és szakmai fenntartását. (Erről 
már írtam előző számainkban.) Nem volt köny-
nyű dolga az akkori képviselő testületnek és az 
elöljáróságnak sem, mert sohasem rendelkez-
tek akkora anyagi forrással, amennyi elég lett 
volna az iskolaépületek karbantartására, a ta-
nítók fizetésére. Valami mindig elmaradt, vagy 
a dologi fejlesztés, vagy a fizetés. Legtöbbször 
az utóbbi. 

Nem is beszélve arról, a pedagógiai szakmai 
munkába olyanok szóltak bele, olyanok mond-
tak véleményt, akik nem értettek az oktatás 
ügyeihez. Úgy hogy az 1890-es évek végére 
olyan gazdasági és morális helyzet alakult ki a 
településen, hogy az iskolaügyet át kellett adni 
az államnak. Tehát 1898. január 1-től állami ke-
zelésbe került a szegvári iskola. 

Mielőtt ez megtörtént, egy összefoglaló átte-
kintést készített Sághy Lázár tanító 1897-ben a 
község oktatásügyének történetéről. Az a Sághy 
Lázár, aki elsőként kezdeményezte a szegvári 
iskolákban az osztályok kialakításának beveze-
tését. Ehhez tudni kell, abban az időben évfo-
lyamokból összevont tanulócsoportokban folyt 
a tanítás. A kisebb létszámú iskolákban az 1.-6. 
osztályokat, a nagyobb létszámúakban az 1.-3. 
és a 4.-6. osztályokat tanították összevontan. 
Persze az osztályonkénti tanításhoz sok tanító 
kellett volna, ezért nem fogadta el indítványát a 
képviselő-testület annakidején.

Ebből az iskolatörténeti áttekintésből kieme-
lek néhány, még nem ismert gondolatot. Az 
összefoglaló nem pontos kronológiai rendben 
készült, ezért én sem úgy közlöm.

– „1847-ig Szegváron csak egy rendes tanító 
és egy kántortanító volt, ki a leányokat tanított. 
1847 táján szerveztetett meg a külső vegyes is-
kolai tanítói állás.”

– „Az úrbér megváltása után, 1870-ben szer-
veztetett egy rendszeres tanítói állás, a tante-
rem később a tanítói lakás is az úgynevezett 
epreskerti haszonbérelt épületben volt.” (Ez az 
újfalusi iskola)

– „A tanítók fizetése egész az úrbér megváltá-
sáig, 1850-ig, minden házaspár után házanként 
szedődött, mely állt mintegy 200 véka búzából, 
és 40-50 forintból. Az államosítás után a tanító 
fizetése 11 kataszteri hold föld és 315 forintban, 
természetbeni lakásban lett megállapítva.”

– A tankötelezettség 1875 előtt 6-12 éves korig 
terjedt. Az ismétlő iskola helyett, mely a 6. osz-
tály befejezése után kötelező volt, „az úgynevezett 
vasárnapi inasiskola állott fenn, ahol 20-25 tanu-
ló jelent meg. A szorgalmi idő 10 hónapra terjedt 
október 1-től július végéig, félévi vizsgákkal. Az 
első félévi vizsga a húsvéti szünidő előtt tartatott; 
a tanulók leginkább csak ezideig jártak rendesen, 
míg a záróvizsgák idején már alig 2/3-a vagy fele 
maradt meg, többször fele sem a tanulóknak”

„Így például az 1863/64. tanévben a belső fiú 
iskolába (ma a központi iskola) járt 180 tanuló 
közül évközben lemaradt 113 fő.

1864/65-ben 181 közül lemaradt 91 tanuló.”
– „A tanulók száma minden iskolában 100-on 

jóval felül volt, sőt fölhaladt 170-180 főre.” Írja 
Sághy Lázár tanító. Esetleg csak annyi könnyí-
tés volt lehetséges, két csoportra bontották az 
iskola tanulóit, ha volt tanító. 

– „1855-ig a foglaló (sillabizáló) módszer sze-
rint tanítottak olvasni. A tanulókat felosztották 
nagyolvasókra, és kisolvasókra, nagyfoglalókra 
és kisfoglalókra, végre betűzőkre. Ugyancsak 
1855-től már az írvaolvasás lett behozva. Min-
den iskolában az I.-II.-III. osztály lett felállítva.”

Egyelőre csak ennyit emeltem ki a tanítói be-
számolóból. A következő beszámolót már a val-
lás- és közoktatási miniszter (VKM) által kine-
vezett Keviczky Ferenc igazgató írta és tartotta 
az 1897/98-as tanévről. Tulajdonképpen ő volt 
az első iskolaigazgató Szegváron.

Kovács Lajos István

Kurca-parti dalos  
találkozó Szegváron
Június 28-án délután zsúfolásig megtelt a 

szegvári Művelődési Ház nagyterme. Szerda-
helyi József zeneszerző, Z. Horváth Gyula szö-
vegíró Szeressétek a nótákat c. dalával köszön-
tötte a közönséget ifj. Ternai József. 

Én köszöntöttem a rendezvényen jelen 
levő Gyömbér Ferencné jegyzőasszonyt, R. 
Nagy Mihály alpolgármester urat, valamint 
a meghívott csoportok tagjait, vezetőit és a 
sok-sok érdeklődő, nótakedvelő embert. A 
csoportok közül: a földeáki Bazsarózsa Nóta 
és Népdalkör tagjait és vezetőjüket, Bárdos 
Istvánnét; a mindszenti Alkony Népdalkör 
tagjait és vezetőjüket Klimó Lászlónét; az 
orosházi Bokréta Népdalkör tagjait és veze-
tőjüket, Szemenyei Józsefnét; Korom Pétert 
Hódmezővásárhelyről; a szegedi Dankó Pis-
ta Kórus, Nyugdíjas Egyesület tagjait, annak 
vezetőjét, Fábián Ferencet, valamint a szeg-
vári Magyar Nóta Klub tagjait és annak ve-
zetőjét, ifj. Ternai Józsefet. 

Gyömbér Ferencné jegyzőasszony nyitotta 
meg a találkozót. Pigniczki Mihályné egy szép 
verssel kedveskedett a közönségnek. Ezután 
bemutatkoztak a csoportok, szép nótákat hall-
hattunk tőlük. 

A műsor végén a fellépő csoportok vezetői 
ajándék emléklapot, egy szál rózsát, fonatos ka-
lácsot és „Szegvár a vizek falva” kerámia kan-
csót kaptak, melyeket a jegyzőasszony és ifj. 
Ternai József adott át. A szervezők köszönetet 
mondtak az Önkormányzatnak, a Művelődési 
Ház munkatársainak, valamint megköszönték 
az anyagi támogatást a Ternai KFT-nek, Gaál 
Jánosné Mancika néninek, Kórógyi Antalné 
Juliska néninek, a Vadásztársaság tagjainak, a 
Puskin MGSZ-nek és a Kurca TV munkatár-
sainak a felvételek készítését. Ezután szebbnél 
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Több hónappal ezelőtt olvashattuk az újsá-
gokban, hallhattuk a tv-ben, hogy egy komoly 
versenyen vettél részt. Kérlek számolj be erről 
a Szegvári Napló olvasóinak.

A Kazinczy szépkiejtési verseny országos 
döntőjén vettem részt. A verseny valóban ko-
moly, hiszen legjobbak közül kerülhetnek ki 
a média szereplői (tv riporterek, bemondók, 
rádióbemondók stb.). A verseny Győrben ke-
rült megrendezésre idén tavasszal. A szakkö-
zépiskolások közül 61 diákkal volt lehetősé-
gem versenyezni. Meg kell említenem, hogy 
osztálytársammal, Bugya Nikolettel mind-
ketten eljutottunk az országos döntőig, és ő is 
ugyanúgy jeleskedett a versenyen, mint én. A 
verseny 3 napot foglalt magába: első nap volt 
a vitt szöveg felolvasása, amely annyit jelen-
tett, hogy egy általunk választott 20. századi 
írótól kell a magyar nyelvvel kapcsolatban 
felolvasni egy A/4-es oldalú szöveget, töre-
kedve a megfelelő hangsúlyozásra, az értő és 
az értető felolvasásra, tartózkodva a színészi 
megnyilvánulásoktól. Ugyanezen a napon 
írásbeli feladatokat is kellett megoldani: a 
Beszélni Nehéz rádióműsor hangsúly jelölése 
volt a feladat. Itt azt mérik fel, hogy mennyire 
van érzékünk a kapott 2-3 mondatot megér-
teni, hangsúlyait megfelelő módon eltalálni. 
Ez nagyban értelemtükröző feladat is, hiszen 
a helyes hangsúlyozás teszi lehetővé az értel-
mes beszédet, azt hogy értsük és meg tudjuk 
értetni mondandónkat másokkal. A második 
nap volt a verseny legnehezebb szakasza: 15 
perces felkészülés után idegen szöveget kel-
lett elsajátítani és a legjobb tudásunk szerint 
felolvasni a zsűrinek egy színházteremben (a 
vitt szöveget is itt olvastuk fel, tehát előzőleg 
valamelyest volt lehetőség az akusztika elsa-
játítására). Azért is nehéz feladat ez, mert meg 
kell értenünk azt, ami le van írva és ezt 15 

perc felkészülés után felolvasnunk. A kapott, 
vagyis a kötelező szöveg egy nyelvész, Wacha 
Imre írása volt. A szöveg felolvasásnál az 
okozott még nehézségeket, hogy az írásjelek 
között megtaláljuk a megfelelő hanglejtést, és 
a levegővétel idejét, hiszen volt olyan mondat, 
amely egy egész bekezdést kitett. A harma-
dik napon pedig az eredményhirdetés követ-
kezett. A legjobb 15 kap Kazinczy-érmet a 
61 versenyző közül. Így én és osztálytársam 
Niki, mindketten kitüntetésben részesültünk: 
Kazinczy-érmesek lettünk.

Hogyan választott ki tanárnőd, hogy többek 
között te is vegyél részt a versenyen?

Igazából ez a „felmérés” már 9. osztályban 
elkezdődött, hiszen Fári Mónika tanárnő nem-
csak a magyar tanárom, hanem az osztályfőnö-
köm is egyben. A középiskola első osztályától 
kezdve figyelt minket, hogy ki miben jeleske-
dik. Tehát versmondásunkból, olvasásunkból, 
írásunkból rájött, hogy kik azok, akik tehetsé-
ges tanulók, és sikereket érhetnének el verse-
nyeken. Így lettem én a tanárnő „felfedezettje”, 
ahogyan ő mondaná. Először csak iskolai, majd 
megyei, azután országos Kazinczy versenyen, 
később az Édes Anyanyelvünk Nyelvhasznála-
ti versenyen is részt vettem, ahol 2010-ben és 
2011-ben az országos döntőben az Anyanyelv 
Ápolók Szövetségének különdíjával gazda-
godhattam, amely a legrangosabb különdíj itt. 
Ezen kívül számos megemlékezésen és vers-
mondó versenyen is részt vehettem tanárnő 
felkészítése által, akinek nagyon sokat köszön-
hetek, mint tanáromnak és mint embernek is 
egyaránt.

Hogyan készültetek fel?
A felkészülés az már az elő pillanatoktól el-

kezdődött, hiszen a tanórai olvasásoktól kezd-
ve, a nyelvtani feladatok által, amik Édes Anya-
nyelvükre kellettek, az otthoni felkészülések, 
hangos olvasásokon át szinte mindennapjaimat 
végigkísérték a középiskola folyamán.

Az eltelt időszakban sok minden történt ve-
led. A legfontosabb, hogyan sikerült az érett-
ségid? Különböző rendezvények műsorközlője 
voltál, a Kurca TV-ben is láthattunk. Hogyan 
találtak meg ezek a feladatok? Könnyen vállal-
tad-e ezeket? 

Így van, az elmúlt időszak elég nehéz volt, 
hiszen a versenyek mellett az érettségire is 
készülnöm kellett. Úgy érzem, hogy elég jól 
sikerültek az érettségi vizsgáim, a magyar, 
matematika és a történelem volt az, ami még 
maradt, mert előző évben 2 tantárgyból már 
előrehozott érettségi vizsgát tettem, köszönöm 
a kérdését. Mind emellett párszor szerepeltem 
a Kurca TV-ben is bemondó, riporter és rek-
lám felolvasóként. Ide úgy kerültem, hogy Gila 
Györgyné tanárnő hívott fel, hogy lenne-e ked-
vem hozzá, és igent mondtam, hiszen ahogy az 
időm engedi, szeretném ezt csinálni. 

Milyen pályán szeretnél tovább haladni? Mi-
lyen irányban folytatod tanulmányaidat?

Már általános iskolás korom óta tanító néni 
szeretnék lenni. Ezért felvételizem Szegedre, 
a Juhász Gyula Pedagógus Képző Főiskola 
Tanító szakára. Nagyon szeretem a kisgye-
rekeket és szeretnék jó tanító lenni majd, aki 
az élet nehézségei mellett megmutathatná az 
élet pozitív szemléletét a gyerekeknek, vala-
mint az emberséget szem előtt tartva szeret-
ném őket tanítani, s hazám iránt érzett elkö-
telezettségemet és szeretetemet is szeretném 
továbbadni nekik. Az érettségi befejeztével 
úgy gondolom, hogy nagyon jó esélyekkel 
indulok neki a felsőoktatásnak. Mindemellett 
a médiában való szereplésekre a felkéréseket 
sem utasítom vissza, hiszen az embernek több 
lábon kell állnia az életben, valamint szeretem 
is ezt csinálni.

Köszönöm a válaszaidat, és további sikere-
ket, jó munkát kívánok.

Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

Kosztolányi Sándorné

Abonyi Kitti, a szépen beszélő szegvári lány

szebb dallamok csendültek fel, az egész közön-
ség együtt énekelt.

Az alábbi verssel én is megköszöntem Ternai 
József és családjának a dalos találkozó meg-
szervezését:

„Mikor télre új tavasz jön, madárdalos kikelet,
Úgy ébred a mi szívünk is, ha egy kis dal zen-
gedez,
Kicsiny falvak határában, nagy városok zajá-
ban,
Nem némulhat soha sem el, ajkunkról a ma-
gyar dal!!

Ezt a kincset csak mi kaptuk, őseinktől örökbe,
Ez kísér el minden napon, bánatban és öröm-
ben,
SZÓLJATOK HÁT DALOS AJKAK, HIRDES-
SÉTEK SOKÁIG,
KIS HAZÁNKNAK ÁLDOTT FÖLDJÉN, A 
MAGYAR NÓTA VIRÁGZIK!!!

Ezután zenés kísérettel vonultak át a fellépő 
csoportok és a meghívott vendégek a Castellum 
Étterem és Panzió sátrába, ahol a finom vacso-
ra elfogyasztása mellett baráti beszélgetésre és 
közös éneklésre is sor került.

Jövőre találkozunk ismét ugyanitt!

Lukács Istvánné

Kurca-parti dalos találkozó 
Szegváron

Az 5. oldal folytatása
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don megjelenítve a történelmi Magyarország 
egységét. Három oldalán egy-egy emléktábla 
látható.

Egyik oldalán a Magyar Hiszekegy – 
Papváry Elemérné által megfogalmazott első 
versszaka – melyet a szovjet megszállásig 
minden magyar iskolában, minden nap, taní-
tás előtt kórusban mondtak el a diákok taná-
ruk vezetésével: „HISZEK EGY ISTENBEN, 
HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY IS-
TENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK MA-
GYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN.”

Második oldalán lévő táblán a történelmi 
Magyarország körvonala látható, közepén a 
megcsonkított országhatárral, figyelmeztetve 
a trianoni diktátum aláírásának időpontjára: 
1920 – ? A kötőjel és kérdőjel a reményt fejezi 
ki, hogy ez az állapot nem végleges. 

A harmadik táblaírást egy I. világhábo-
rús hős magyar katona sírfeliratáról idéztük: 

Az 1. oldal folytatása

„NEM HALTATOK MEG HIÁBA, LESZ 
MÉG A GYÁSZNAK IS VIRÁGA. ÖT RÉSZ-
RE HIÁBA OSZTOTTÁK, EGY ÉS NAGY 
LESZ MÉG MAGYARORSZÁG.”

A szegvári országzászló megvalósításával új 
korszakot nyitottunk a nagy történelmi múlttal 
rendelkező szülőfalunk életében. Felépítésével 
nemcsak emlékezni és emlékeztetni szeret-
nénk, hanem felhívni a felnövekvő szegvári 
nemzedék figyelmét két feladat elvégzésére. 
Egyik: amint történelmi országunk újra egye-
sül, az országzászló ereklyés lobogót fel kell 
húzni a csúcsra. A másik: az emléktáblán, a 
kérdőjel helyén a trianoni időszak végét jelentő 
aktuális évszámot bevésni. 

Többen kérdezték az építkezés alatt, mi 
szükség rá, miért kell építeni országzászlót? 
Azért építettünk országzászlót, mert:

1. Reménykedünk, mert reménykedni sza-
bad, hogy egykor újra egységes lesz a magyar-
ság ősi földje, a Kárpát-medence.

2. Nem felejtünk, mert felejteni nem tu-
dunk…

3. Emlékezünk, és emlékeztetünk, mert 
minden honfitársaink figyelmét kötelességünk 
felhívni – közel, s távol – arra a történelmi 
igazságra, melyet évtizedeken keresztül meg-
hamisítottak, elhallgattak a történelemírók 
nemzedékeket félrevezetve, félrenevelve. 

Köszönet és elismerés illeti azokat a szegvá-
ri lakosokat, akik kétkezi munkájukkal, anyagi 
hozzájárulásukkal támogatták a megvalósu-
lást.

A jelenlegi kormány június 4-ét a nemzeti 
összetartozás napjává nyilvánította, valójában 
azonban ez a nap minden magyar számára 
gyásznap marad.

Kovácsné Nagy E.

Hírek a képviselő-
testület  

1910. évi üléseiről
„A legutolsó tűzesetek alkalmából kifolyó-

lag arról győződvén meg úgy az elöljáróság, 
mint a képviselő testület számos tagja, hogy 
a tűzoltás sikerét nagyban akadályozta azon 
körülmény, hogy a község alkalmas és begya-
korolt egyénekkel nem rendelkezik, kik a tűz-
fecskendőket kezelni tudnák.

Utasítja a képviselő testület az elöljárósá-
got, miként a községi cselédséggel és még 
esetleg más önként jelentkező egyénekkel az 
e czélra felkérendő Valter József kéménysep-
rő mester vezetése alatt hetenként gyakorlatot 
tartson. Mivégből a lakosság híresztelés útján 
felkérendő, hogy akik, mint önkéntes tűzoltók 
jólműködni óhajtanak, Szegvár község elöljá-
róságán jelentkezzenek.”

139/1910. kt-i közgy. „Olvastatott a tiszán-
túli járás főszolgabírójának 2038/1910 sz. ren-
delete, melyben figyelmezteti az előljáróságot 
az érvényben álló 70/894 sz. a. alkotott 
Csongrád vármegyei tűzrendészeti szabály-
rendelet határozmányaira. Fegyelmi felelős-
ség mellett felhívja az elöljáróságot, hogy ez 
ügyben a legközelebbi tartandó közgyűlésben 
a képviselő-testület elpé indokolt előterjesz-
tést tegyen.”

Orosz János jegyző ismertette ezen szabály-
rendeletet. A községi elöljáróknak kötelesség-
gé teszik, hogy önkéntes tűzoltó egyesületek 
létesítését kezdeményezzék, s ezek számára a 
község anyagi és erkölcsi támogatását kiesz-
közöljék.

A képviselő-testület egyhangú határozattal 
kimondja, hogy egy a községi rendőri fizetés-
sel javadalmazott tűzoltói állás szervezését 
elvileg elfogadja, s azokat, akik az önkéntes 
tűzoltó egyletet már meg akarták alakítani, 
felkéri az alakulásra s a részletek megtárgya-
lását 30 napra egybehívandó közgyűlésre tűzi 
ki, s felhívja az elöljáróságot, hogy ezen köz-
gyűlést a maga idejében hívja össze, s ennek 
tárgyai közé a tűzoltói állás szervezését is ve-
gye föl.

135/1910. A kéményseprő mester a kémény-
seprés díjának emelését kéri. Orosz János 
jegyző szerint a kémények száma 1145-ről 
1322-re emelkedett. Az 1200 kéményen felü-
li 100 kémény szaporodás esetén 100 korona 
emelés esedékes. A 122 kémény szaporodás 
csak félév végén lesz esedékes, majd ha a 
munkástelep teljesen kiépül.

136/1910. A község főutcáján járda épült. A 
tervező Regdan Géza kir. főmérnök volt. Ez 
az első járda a községben. 

Kovács Lajos István

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS SZEGVÁRON
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Az ószövetségi szentírásban leviták könyvé-
ben olvassuk: „Ne jósolgassatok, álmokra ne 
adjatok. Ne forduljatok a halottidézőkhöz és 
semmit se kérdezzetek a jósoktól, hogy tisztá-
talanná ne tegyétek  magatokat általuk. Én, az 
Úr, vagyok a ti Istenetek! Ha valaki a halott-
idézőkhöz s a jósokhoz fordul, s paráználkodik 
velük: ellene fordítom arcomat, s kiirtom népé-
ből. Az olyan férfi vagy asszony, akiben halott-
idéző vagy jósló lélek van, hallállal lakoljon, 
kövezzék agyon őket, vérük legyen rajtuk!”

Ha jósoktól és halott idézőktől várod üdvös-
séged, ennek megfelelő lesz sorsod, aki a jó-
sokhoz irányít valakit vagy ő maga kéri segít-
ségüket, sötét veremben fogja végezni.

Régen jósok és halottidézők voltak, Isten 
megtiltotta, hogy hozzájuk forduljanak az em-
berek. Ma már nagyon sok lelemé nyességgel az 
ördög azon fáradozik, hogy az embereket fél-
revezesse, és tudományosnak látszó dolgokban 
működjék. A New Age – ennek modern „intel-
ligensebb” változata.

Szegváron is fellelhető belőlük: eljárnak a 
csontkovácshoz, fényadásra, ingázást, vízér-
bemérést végeznek. Sokan álmos könyvet, Ne-
mere István könyveit, Harry Potter írásait ol-
vassák, szélcsengőt tesznek az ajtó fölé. Reiki, 
akupunktúra, agykontroll, szellemgyógyászat, 
horoszkóp, ufó-hit érdekli az embereket és ho-
meopátiás gyógyszereket fogyasztanak. Ezek 
az okkultizmus területéhez tartoznak. (Ezek 
értékeléséről olvashatunk: Gál Péter a New 
Age keresztény szemmel című könyvből.)

A katolikus lelki megújulásban arra is rá-
jöttünk, hogy olyan szellemi erők is vannak, 
amelyek szemben állnak Istennel és az Ő népé-
vel. Nehézség, amivel a keresztény egyháznak 
szembe kell néznie az a tény, hogy sok keresz-
tény egyszerűen nem ismeri el, hogy a sátán és 
a gonosz lelkek léteznek.

Néhányan az ördögöt valami szörnyű közép-
kori legendának vélik, egy babonás és korlátolt 

Bizonyára hallott mindenki arról, hogy a 
„kulturális hétre” meghirdetésre került a bo-
szorkányverseny, amelynek győztese még 
pénzjutalomban is részesült volna. Azt hiszem, 
hálát adhatunk Istennek, hogy ez nem jött lét-
re. Sokan nem tudják, hogy ennek mekkora 
negatív hozománya van. Ugyanis ez nemcsak 
játék, hanem élő valóság, ahol nagyon erősen 
belelépünk egy tiltott területre, ami okkult, ter-
mészetfeletti terület.

A sötét középkort szeretnék egyesek visz-
szahozni. Ha valaki boszorkány volt, azt halál-
büntetéssel sújtották, elégették őket. A műve-
lődésházba (Kastélyba) nem gondolom, hogy 
a sötétséget megtestesítő boszorkány ságot 
kellene behívni. Aki így gondolja, abban már 
van valami a boszorkányság lelkéből. Akinek 
a szépet, jót, az értékeket kellene terjeszteni, 
miért akarja meggyötörni, megrontani az em-
bereket? Milyen úton, módon akarja a rábízott 
embereket megvédeni és megmenteni a rontás-
tól, átoktól és egyéb boszorkányságtól? Felhív-
ni keringőre és még pénzt is adni ezért? Nincs 
talán elég sötétség világunkban, áhítozni kell 
olyan dolgok után, ami az ördög műve, ezt kell 
előmozdítani, vágyat kell kelteni az emberek-
ben? Vagy már nincs más érték, ami boldog-
gá tehetné az embert? A boszorkány ságot kell 
újraéleszteni? Ez nem vall valami értelmes 
emberi cselekedetre! Van sok nemes emberi 
érték. De a Szentírás is megjegyzi: „Mert jön 
idő, amikor egészséges tanítást nem hallgatják 
szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek 
maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoz-
tassák.” 2Tim 4,3.

Imádság hatására Isten megakadályozta, és 
nem jött létre, hála Istennek!

Az emberek többsége nem fogadja el a bo-
szorkányságnak, mint vallásnak a léte zését, de 
ettől függetlenül létezik, működő hatalom, az 
ördögé. Talán hallottuk már ilyen megjegyzést, 
megrontotta a tehenet és az véres tejet adott. 
Megverte szemmel a gyer mekemet és az azóta 
csak sírt, és sírt.

Ősi magyaroknál sámánnak, táltosnak ne-
vezték a boszorkánysággal foglalkozókat. Ma 
nagyon sok mindenre kiterjed a hatáskörük.

Kereszténység előretörése háttérbe szorí-
totta ezeket a csoportokat, pogány erőket. A 
keresztények szerint a pogá nyoknak istenei 
ördögök voltak, és ez a kijelentés igaz. Két ha-
talom létezik Isten és az ellenlábas az ördög, 
harmadik nincsen. Nem mindegy hogy kihez 
tartozom!

NEM JÁTÉK VALÓSÁG!
VÁLASZ A BOSZORKÁNY-

VERSENYRE!

hierarchia krampuszának tartják, amivel sakk-
ban lehet tartani az embereket.

Sok ember számára az ördög létezik ugyan, de 
csak, mint ami olyan távoli valóság, akiről csak 
az Istennek és a szenteknek kell tudni. Ezek a 
nézetek hamisak és a sátánnak kedveznek. 

A hitetlenség és a tudatlanság ködében a 
sátán képes arra, hogy az ember és az egyház 
ügyeit összezavarja. VI. Pál pápa az 1972 no-
vemberében tartott általános kihallgatáson ko-
molyan beszélt arról, amivel az ördög megfer-
tőzte az egyházat és a világot.

Tény az, hogy sok keresztény nem él Isten 
gyermekeinek teljes szabadságában, mert éle-
tük több területe a sátán uralma alatt áll, hát 
még azok, akik eltávolodtak tőle. Tehát sok 
„úgynevezett kereszténynek” meg kell térnie. 
Hányan sétálnak kétfelé? Megy a templomba, 
de elmegy a csontkovácshoz, természetgyógy-
ászhoz, a fényadóhoz, jósasszonyhoz, elmegy a 
mágushoz és a varázslókhoz. Fiatalok szerelmi 
kötést kérnek, asztalt táncoltatnak, rontáslevé-
telre mennek. Ezeket a boszorkányok végzik.

Működésük mögött szellemi háttér van. 
Ezek a boszorkányságot űzők Istennel nincse-
nek kapcsolatban, még ha néha azt mondják, 
ha hiszel, akkor hívjuk segítségül Jézust vagy 
a Szűzanyát. De ez csak megtévesztésül szol-
gál, mert az illető az ördöggel van összekötte-
tésben és csak azt tudja nyújtani, amit az ördög 
tud adni, hiába említi a szentek vagy az Isten 
nevét. Van hatalma és nagyobb az embernél. 
De kinek tesz jót, amit ördögtől kapott. Sosem 
akarja az ember felemelkedését, javát, üdvös-
ségét, hanem a vesztét, a pusztulását. Rövid 
időre, meg is gyógyíthatja, de hosszú távon be-
nyújtja a számlát és az-az ember, aki a boszor-
kányság embereihez fordul vesztes lesz. 

Van megoldás? Igen! Jézus Krisztus, az 
élő Isten egyszülött Fia. Mert Jézus él akár 
elhisszük akár nem. Ő tud a gonosz erőitől 
megvédeni.

Ez a megoldás: Nekem abba kell hagynom 
ezeket a cselekvéseket és meg kell térnem Jézus 
Krisztushoz. Nekem kell elfogadni Jézust egye-
düli megváltómnak, üdvözítőm nek. Nekem kell 
átadnom az életem vezetését Jézusnak.

Jó pár tapasztalatot szeretnék majd meg-
osztani, okulásul és az egyház tanítását közöl-
ni következő számokban. 

Drága Názáreti Jézus Krisztus védelmez 
engem és az olvasókat drága szent véreddel a 
gonosz minden támadásával szemben.

 Zsadányi József

Isten arkangyala, Mihály

Szent Mihály arkangyal
Védelmezz minket a küzdelemben!
A sátán gonosz kísértései ellen
Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsol-
jon neki az Isten!
Te pedig, mennyei seregek vezére
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
kik a lelkek vesztére körüljárnak, a világban 
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyé-
re! Ámen.
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A SZERETETBEN FELMERÜLT 
NEHÉZSÉGEKRŐL

Ebben az évben is eljött június közepe, ami-
kor a szokásos 3 napos lelkigyakorlatot meg-
tartja a Vinculum Caritatis Közösség vezetője 
Szegváron. Már hetekkel előbb a hirdetések és 
a személyes értesítésből tudjuk, hogy mikorra 
készítsük elő magunkat erre az eseményre.

Most is kb. 25-30 fő összejött naponta, hogy 
meghallgassuk, és aktívan részt vegyünk a lel-
kigyakorlatban. Előadások után néhány percnyi 
csöndben összegezzük magunkban a hallotta-
kat, és mindenki elmondhatja hogyan érintette, 
mit jelentett számára a téma. Közös ebéd, együtt 
imádkozás, és a szentmise teszi mindezt teljes-
sé. Természetesen lehetőség van mindenki szá-
mára, hogy elvégezze a gyónását is. Két atya áll 
rendelkezésünkre, hogy megtisztult lélekkel él-
hessünk tovább a hétköznapok tengerében. Igazi 
lelki fürdőzés, és hasznos erőgyűjtés mindany-
nyiunk számára ez a lehetőség.

Az idei téma: a szeretetben felmerült nehéz-
ségek leküzdése volt.

Ehhez Palánkay Gausz Tibor /SJ/ atya „Élet-
feladatunk Krisztus” c. könyve szolgált alapul. 
Előző években az „Életerőnk a szeretet” is jó 
alapot adott ehhez.

A szeretetben 7 nehézségünk lehetséges:
1. Ha szeretetemet nem értik meg, kihasznál-

ják – sok sérülést, visszahúzódást okozhat.
2. Ha kísértések érnek, lelkiszárazság áll be.
3. Ha megbántanak, az erő-gyengeség har-

móniája sérül.
4. Igazság – szeretet egyensúlya
5. Ha az állandósult szeretetből, rossz kap-

csolatból való tovább lépés lehetősége.
6. Közel állókat szeretni – ebben lévő nehéz-

ségeink.
7. Nem elég szeretni ki is kell azt mutatni.
A felmerülő nehézségek megoldásaként gya-

korlati példákkal illusztrálva kaptunk jó és ér-
dekes tanításokat.

1. Először a „tárgyilagosságról” kaptunk fon-
tos megszívlelendő instrukciókat. Pl.: mindenki 
a saját maga érdeke szerint próbálja szeretni a 
másikat. Ami nekem jó, az biztosan jó a má-
siknak is. De a tárgyila gosság szerint nekem a 
másik helyébe kell állnom, és azt adni, ami neki 
éppen kell, ami neki jó. Ennek ellensége: az ön-
zésünk, és az előítéletek. Vágyaink, igényeink, 
gyanakvá sunk, előítéleteink mind akadályai le-

hetnek a szeretet továbbadásának. A megoldás: 
nézzük a Titokzatos Testet! Ő ad kegyelmet, 
erőt, hogy sugározni tudjuk a Szeretetet. Mire 
van szüksége a másiknak, azt adjam Neki. 

2. Képességeinket vizsgálva: tudjuk, hogy a 
megismerés és a képzelet alkotja. Nagyon fon-
tos, hogy a képzeletünket is tudjuk rendben tar-
tani – mint a kertünket sem hagyjuk gazosan, 
ugyanígy a képzeletünket is készségessé tehet-
jük a szépre, jóra. Fantáziánkkal ne a negatív 
dolgokat ragadjuk meg, hanem az észt az aka-
ratot döntően befolyásolva az Isten felé haladva 
jóra használjuk azt. Számomra az életszentség: 
hogy azt akarom, amit Isten elgondolt rólam, 
amit Ő akar velem. Lehetséges a fantázia neve-
lése, hogy megnemesítsem a lelkemet is…

A továbbiakban volt szó arról, hogy ki az én 
felebarátom?! Mit jelent a kötelesség teljesítés, 
hogyan próbáljak meg a körülöttem élőkkel 
szeretetkapcsolatban maradni akkor is, ha már 
„unalmas”, vagy megszokottá vált a szeretet-
gyakorlatom. Példát kaptunk Kis Szent Teréz 
életéből, hogyan mutatta ki Ő mások iránti 
szeretetét, és hogyan lehetek én a békeszigete, 
a szeretet kis fészke környe zetem számára, ha 
Istenre figyelek, Jézus követője vagyok.

Sokak munkája, és szeretete volt ebben a 3 
napban, mely egy közös szentmisével ért véget a 
templomban. Megköszönjük minden kinek a mun-

káját: a szervezést, az ételké szítést és -szállítást, a 
zöldségadományt, a szállás elkészítését, mosoga-
tást, takarítást stb. Isten áldja meg mindenkinek 
a részvételét, nagylelkű segítségét, munkáját és 
Baranyi Zsuzsinak a lgy. vezetését.  /PM/

Ú R N A P J A

Az Úrnapjakor Krisztus titokzatos testét ün-
nepli az egyház. Az ünnep legfőbb eseménye a 
körmenet. Négy sátrat állítanak fel az ott tar-
tandó rövid szertartás céljára, mely alkalmával 
az Úr megáldja falunk négy égtáját és azok la-
kóit. A körmenetben az elsőáldozók rózsaszir-
mot szórnak az Úr lábai elé. Június 10-én Úr-
napja reggelén 1/2 5-kor csörgött az óra. Ezen 
a reggelen a templom 4 oldalán sátrakat állí-
tottak fel és virágdíszbe öltöztették azokat az 
Úr Jézus fogadására. A sátrak felállítása a fér-
fiak feladata volt, a nőké pedig a díszítés. Erre 
a reggelre azonban már gondolatban hetekkel 
előtte készülünk. Tervezgetünk, ötleteket gyűj-
tünk, figyeltük a környezetünkben nyíló virá-
gokat, hogy melyikre esik majd a választásunk.

A mi sátordíszítésünkhöz főleg rózsát, mar-
garétát és szegfűt használtunk. Előre eltervez-
tük a virágok színvilágát, ami az idén a rózsa-
színre és fehérre esett. Igyekszünk minden 
évben más szí nekkel és virág kompo zíciókkal 
előállni. Mi már szombat délután elkészítettük 
az aprólé kosabb munkát igénylő kreációkat. 
Az idén pl. 2 virágtornyot készítettünk kereszt-
tel a tetején.

Minden sátordíszítő igyekszik legjobb tu-
dását, ötletét, kreativitását beleadni, hogy 
az Úr Jézusnak a legszebb helyet készítse 
el. Minden sátor egyedi, készítőinek áldoza-
tos, gondos munkáját tükrözi. Úgy gondolom 
mindannyiunkat jó érzés tölt el, hogy ilyen 
szolgálattal is tehetünk valamit az Úrért és a 
közösségért.

A sátrakkal 8 órára már el szoktunk készül-
ni, majd magunkat is díszbe öltöztetve siettünk 
vissza a misére. Az idei sátrak is szépek vol-
tak, mint minden évben. A körmenetből hátra 
tekintve különösen szép látványt nyújtott a ró-
zsaszőnyeg. Mindezt Isten dicsőségére tettük. 
Isten áldja meg azokat, akik mindebben részt 
vettek és Szegvár összes lakóját.

Gémes Anita

HÍREK-ESEMÉNYEK

Ezúton szeretnénk megköszönni minda-
zoknak, akik június végén a katolikus körben 
tartott lelkigyakorlaton részt vettek, a háttér 
munkákat végezték, és természetbeni adomá-
nyukkal támogatták. Isten fizesse vissza min-
denkinek százszorosan!

Július 8-án a Karitász helyi csoportja vásárt 
rendez a katolikus körben 9.30-12 óra között. 
Ennek bevételét jótékonysági célra használják 
fel. Nézzünk szét, sok-sok termék között lehet 
válogatni.

Tanévnyitó szentmise: szeptember 2-án dél-
előtt fél 9-kor kezdődik.

Templomunk búcsú ünnepe: szeptember 
9-én lesz.

A Kórógyszentgyörgyi keresztnél: Szent 
Kereszt felmagasztalásának ünnepe alkalmá-
ból szentmise lesz 16 órai kezdettel.

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez 
évben szeptember 23-án lesz. Részvételi szán-
dékukat szeptember 1-ig jelezzék.

A kirándulni, nyaralni, lelkigyakorlatra in-
dulóknak testi, lelki felfrissülést kívánok!

(Rozgonyi Mária)

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR

Július 31. – augusztus 1 – 2 – 3-án a ka-
tolikus körben. A foglalkozások 9 órakor 
kezdődnek, és 15 órakor fejeződnek be.

Jelentkezni a plébánián, vagy szentmi-
sék idején a sekrestyében. 

A jelentkezéseket mielőbb várják, az 
ebéd megrendelés miatt!

Részvételi díj csak jelképes összeg lesz.
Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a 

szervezők!
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„MINDENKI SAJÁT LELKÜLETE SZERINT ÉRTELMEZI A VILÁGOT!”

Gémes László polgármester előterjesztette 
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezésével kapcsolatos írásos anyagot (5. sz. 
melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegy-
zőnek. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, azt kéri 
a képviselő-testülettől, egyelőre ne adjon a testü-
let arra felhatalmazást, hogy a tiltott, közösség-
ellenes magatartásokról rendeletet alkossanak, 
mivel az erre feljogosító jogszabályi háttér még 
nem tisztázott teljesen. Viszont az önkormányza-
ti rendeletből a szabálysértési rendelkezéseket a 
törvény alapján kell hatályon kívül helyezni. 

R. Nagy Mihály alpolgármester úr elmondta, 
vannak olyan személyek, akik a megengedettnél 
több kutyát tartanak. Megkérdezte, van-e lehe-
tőség arra, hogy az állattartásra vonatkozó részt 
szabályozza a képviselő-testület? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ezzel 
kapcsolatban tett javaslatot arra, hogy a képvi-
selő-testület még ne hozzon döntést. Az ide vo-
natkozó szabályozást még pontosítani fogják, a 
rendeletmódosítás ezt követően kerül a képvise-
lő-testület elé. 

Gémes László polgármester kérte, aki az írá-
sos anyagot elfogadásra javasolja, kézfeltartással 
jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta 12/2012. (V.31.) Önkormányzati rendeletét 
a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül he-
lyezéséről.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Vízmű működtetésére vonatkozó írá-
sos anyagot (6. sz. melléklet). Elmondta, a tör-
vény értelmében a 2012. július 1-jén víziközmű 
szolgáltatást végző köteles 2013. május 31-ig ví-
ziközmű-szolgáltató működési engedély iránti 
kérelmet benyújtani a Magyar Energia Hivatal-
hoz. Néhány polgármesterrel együtt arra az elha-
tározásra jutottak, hogy a vízmű üzemeltetésére 
vonatkozóan nem szabad elhamarkodott döntést 
hozni. Meg kell nézni, hogy az új szolgáltatók 
milyen tapasztalatokkal működnek, mi a véle-
ményük a településeknek. Az előterjesztés arra 
irányul, hogy kezdeményezzék egy Csongrád 
megyei szintű szolgáltató létrehozását. Nem látja 
értelmét annak, hogy minden évben új szolgáltató 
legyen. Ebben a témában még tárgyalásokat kell 
folytatni. 

Szabó Tibor képviselő megkérdezte, amennyi-
ben nem csatlakoznak a vízmű társuláshoz, akkor 
az Energia Hivatal fog dönteni arról, hogy Szeg-
vár kihez csatlakozzon? 

Gémes László polgármester elmondta, a tör-
vény szerint 2013. május 31-ig kell akkreditáltatni 
magát a szolgáltatónak. Addig kell dönteni a kép-
viselő-testületnek. Amennyiben a jelzett időpon-
tig nem születik döntés, akkor az Energia Hivatal 
fog dönteni. 

Kérte, aki a határozati javaslatot az írásos 
anyag alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a „Szegvári Vízmű 
működtetése a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény alapján” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

A Képviselő-testület tudomásul veszi a ví-
ziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvényben foglaltakat. A fenti törvény követel-
ményeinek megfelelő szolgáltató kiválasztásáról 
kíván dönteni. A jogszabály által biztosított leg-
végső határidőig azonban fenn kívánja tartani a 
jelenlegi működtetési formát, vagyis a Szegvári 
Vízmű üzemeltetését a Szegvári Falufejlesztő 
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kö-
tött vagyonkezelési szerződés alapján biztosítja. 

A képviselő-testület egyik lehetséges megol-
dásnak tartja a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft-
vel való együttműködést a víziközmű törvény 
követelményeinek megfelelő szolgáltató létreho-
zásában. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a témában tárgyalásokat folytas-
son, valamint szorgalmazza Csongrád megyei 
szintű szolgáltató létrehozását, döntést igénylő 
kérdésben a képviselő-testületet tájékoztassa.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
iskolatej programra vonatkozó írásos anyagot (7. 
sz. melléklet). 

Tóth Péter képviselő elmondta, a program 
2012. szeptember 1. napján indul, és 2012. decem-
ber 31-ig tart. Mi lesz ezután? 

Gémes László polgármester elmondta, ameny-
nyiben a költségvetés lehetőséget biztosít a prog-

Plébános Úr!

Cikke megdöbbentett!
Elgondolkodtatónak tartom, miért éppen a 

leírt módon értelmezte tervezett fesztiváli já-
tékunk ötletét. 

Én egyszerű, és bízom benne rossztól 
mentes lélekkel fel sem tételeztem, egy jel-
mezkészítő verseny negatív hatását. Sőt, azt 
reméltem, hogy az ősi kultúránk részét képe-
ző magyar népmesék boszorkány alakjaihoz 
kötődő csúfság, rossz-szándék, ellenségesség, 
gonoszság éppen a ronda jelmezbe öltözött 

szereplők megjelenésén keresztül válik nevet-
ségessé, megvetés tárgyává és így kerül kicsik 
és nagyok által elutasításra. A verseny minden 
eszmei, ideológiai tartalomtól mentesen, a 
külsőséget képviselte volna, és a csúnyaság és 
jellemtelenség kigúnyolására, ezen keresztül a 
szépség és jó emberi tulajdonságok éltetésére 
próbált volna rávezetni.

Sajnálom, ha az Ön lelkületét sértette!
Véleményünk egyezik! Valóban nincs arra 

szükség, hogy a középkor sötétsége üsse fel 
fejét Szegváron!

Nagy Sándorné művelődésszervező

Kivonat a képviselő-testület  
2012. május 31-én tartott nyílt üléséről

ram folytatására, az iskolatej biztosítása tovább 
folytatódik. 

Kérte, aki az iskolatej programot támogatja, 
kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a 2012. évi óvoda, 
iskolatej programra vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 

2012. szeptember 1. napjától kapcsolódik a 
2012. évi óvoda, iskolatej program szabályozá-
sáról szóló, a 116/2011. (XII.14.) VM. rendelet 
szerint az iskolatej programhoz. A Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulói számára támogatást kér tanu-
lónként és tanítási naponként átlagosan legfeljebb 
0,25 liter tej egyenértékkel megegyező mennyi-
ség erejéig a VM rendeletben meghatározott tej-
termékek után. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási kérelem benyújtásával és az 
„Iskolatej szállítási szerződés” és az iskolatejjel 
való ellátásról szóló együttműködési megállapo-
dás aláírásával. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
közbeszerzési szabályzatról szóló írásos anyagot 
(8. sz. melléklet). 

Kérdés, vélemény az írásos előterjesztéssel 
kapcsolatban a képviselő-testület részéről nem 
hangzott el. 

Gémes László polgármester kérte, aki a közbe-
szerzési szabályzatra vonatkozó írásos előterjesz-
tést elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete jelen jegyzőkönyv melléklete szerint 
elfogadta a Szegvár nagyközség szennyvíztisztító 
telep és szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére 
vonatkozó KEOP pályázat közbeszerzési eljárá-
sokhoz készített közbeszerzési szabályzatát. 

(Az eltelt időszakban megtörtént a közbeszer-
zés kiírása. Július 10-ig kell benyújtani a kivite-
lezői pályázatot. Az első három legjobbnak ítélt 
pályát újabb megbeszélésre hívják. A pályázato-
kat elbírálják. Augusztus második felében szer-
ződéskötésre kerülhet sor. Elvileg szeptembertől 
kezdődhet a konkrét kivitelezés. – A szerk. meg-
jegyzése.)

Gémes László polgármester ismertette a Szeg-
vári Roma Nemzetiségi Önkormányzat együtt-
működési megállapodásáról szóló írásos előter-
jesztést (9. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér 
Ferencné jegyzőnek. 

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a kép-
viselő-testületet arról, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 
29-én tartott ülésén tárgyalta az együttműködési 
megállapodásra vonatkozó anyagot. Az önkor-
mányzat az előterjesztés formájában nem fogadta 
el az együttműködési megállapodást. Az erről ho-
zott határozatot ismertette Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületével. A Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérése az volt, hogy 
a működésükhöz a személyi és tárgyi feltételeket 
székhelyén biztosítsa, ne a művelődési házban. 
Székhelyük a Polgármesteri Hivatal Szegvár, 
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Szabadság tér 2. szám. Elmondta, a Polgármesteri 
Hivatal épületében jelenleg nincs üres iroda, me-
lyet a Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére biztosítani tudna. Köztudott, hogy foly-
nak az építkezések. Amennyiben az irattárat és a 
raktárt a könyvtár épületébe áthelyezik, lesz arra 
lehetőség, hogy külön irodát tudjanak számukra 
kialakítani. Üléseik és a közmeghallgatás lebo-
nyolítására a hivatal tanácskozó termét igénybe 
vehetik. A terembe elhelyezhető egy számítógép, 
melyet használhatnak. 

Gémes László polgármester megkérdezte, 
van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, a Szegvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyetlen al-
kalommal sem vett részt Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat képviselő-testületi ülésén annak 
ellenére, hogy állandó meghívottak. Véleménye 
szerint nekik is tenniük kellene valamit az ügy 
érdekében. 

R. Nagy Mihály alpolgármester úr hozzátette 
nem kicsit, hanem sokkal többet kellene tenni-
ük. A nemzetiségi önkormányzat ülése elmaradt 
határozatképtelenség miatt. Ha ilyen kéréssel 
fordulnak Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete felé, akkor tegyenek is érte 
valamit. 

Gémes László polgármester kérte, aki az el-
hangzott kiegészítéssel együtt a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat együttműködési megállapo-
dását elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a helyi önkormányzat 
és a Szegvári Roma nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködésére vonatkozó együttműködési 
megállapodást, azt a határozat melléklete szerint 
elfogadta. 

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert az együttműködési megállapodás aláírá-
sával. 

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 1/2011. (II.28.) Ör. rendelet módosítá-
sával, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta 13/2012. (V.31.) Önkormányzati rendeletét a 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 1/2011. (II.28.) önkormányzati rende-
lete módosításáról 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
közoktatási intézményekben az óvodai csopor-
tok számának, az általános iskolában az indítha-
tó osztályok és a napközis osztályok számának 
meghatározására vonatkozó írásos anyagot (10. 
sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ponto-
sítani kívánja az írásos anyagot a létszám elosz-
tására vonatkozóan. Helyesen a két kiscsoportba 
23-24 gyermek iratkozott be, a középsőbe 17-20 
gyermek, a két nagycsoportba 20-21 gyermek. Az 
összlétszám nem változott. 

Szabó Tibor képviselő megjegyezte, 2011. au-
gusztus 30-án ülésen volt egy javaslata az iskolai 
tanulócsoportok létszámára vonatkozóan. Akkor 
polgármester úr azt mondta, nem tartja indokolt-

nak kis létszámú osztályok indulását, egy 5. osz-
tály indult. Ennek ellenére az előterjesztés szerint 
a 6. osztályt meg kell bontani. Ezek után az átlag-
létszám nem fog megfelelni. 

Gémes László polgármester megköszönte a 
hozzászólást. Kérte, aki a Kurca-parti Óvoda 
csoportjai számának meghatározására vonatko-
zó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a Kurca-parti Óvodában az óvodai cso-
portok számát 6 csoportban határozza meg a 
2012/2013. tanévre. 

Gémes László polgármester kérte, aki a Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény 1-4. és 5-8. évfolyamán indítha-
tó osztályok számának meghatározására vonatko-
zó határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással 
jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az 1-4, és a 5-8. évfolyamon indítan-
dó osztályok számát a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102. § (2) c. pontja alapján 
a következők szerint határozza meg a 2012/2013. 
tanévre: 

1-4. évfolyamokon 2-2 osztály, összesen: 8 osz-
tály, 

5-8. évfolyamokon 2-2 osztály, összesen: 8 osz-
tály, 

Gémes László polgármester kérte, aki a Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény napközis osztályai számának 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a napközis osztályok számát a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) 
c. pontja alapján a következők szerint határozza 
meg a 2012/2013. tanévre:

1-4. évfolyamokon 3 osztály, 
5-8. évfolyamokon 1 osztály. 
Gémes László polgármester ismertette Csurka 

Zoltánné óvodavezető kérelmét, melyben céltar-
talék feloldását kérte. 

Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcso-
latban nem hangzott el. 

Gémes László polgármester kérte, aki a cél-
tartalék feloldásával egyetért, kézfeltartással je-
lezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Kurca-parti Óvoda 
vezetőjének kérelmét a céltartalék feloldására vo-
natkozóan és az alábbi döntést hozta: Engedélyezi 
a meghibásodott fénymásoló és mosógép helyett 
új eszközök vásárlását, valamint a villámvédelmi 

berendezés pótlását. Fedezetként az önkormány-
zat 2012. évi költségvetésében a felhalmozási cél-
tartalékot jelöli meg 310.000,- Ft értékben. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, az iskolánál 
is szükség lesz céltartalék feloldására, mivel a 
tornateremben lévő izzók közel két éve nem mű-
ködnek. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az izzók 
cseréje a karbantartási költségekből fedezhető, 
véleménye szerint erre nincs szükség céltartalék 
feloldására. Felhívják az intézmény vezetőjének 
figyelmét az izzócserére. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
szegvári 0543/76 és 0549/7 hrsz-ú földrészletek 
határrendezésére vonatkozó írásos anyagot (11. 
sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részé-
ről nem hangzott el. 

Gémes László polgármester kérte, aki határ-
rendezésre vonatkozó határozati javaslatot elfo-
gadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete hoz-

zájárulását adja ahhoz, hogy a szegvári ingat-
lan-nyilvántartásban 0543/76 hrsz. alatt nyilván-
tartott, kivett út művelési ágú, 1683 m2 területű 
önkormányzati tulajdonú ingatlan és a szegvári 
0549/7 hrsz-ú kivett tanya, szántó művelési ágú, 
összesen 5442 m2 területű ingatlan telekhatár-ren-
dezése a Fazekas Tamás földmérő által 49/2012. 
munkaszámon készített változási vázrajz szerint 
valósuljon meg. 

A földrészletek területei a változás után: 
0543/76 hrsz-ú kivett út 1581 m2 
0549/7 hrsz-ú kivett tanya szántó 5544 m2 
A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése, 

az ezzel járó költségek a 0549/7 hrsz-ú terület tu-
lajdonosát terheli. A Képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a változás átvezetéséhez 
szükséges dokumentumok aláírására. 

Gémes László polgármester tájékoztatta a képvi-
selő-testületet arról, hogy helyszíni ellenőrzés volt 
a szennyvíz beruházással kapcsolatban az Energia 
Központ Nonprofit KFT részéről. Három döntést 
kell hoznia a képviselő-testületnek, amelyeket hi-
ánypótlásként be kell mutatni. Ismertette ezeket. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcso-
latban nem hangzott el. 

Gémes László polgármester kérte, aki a pro-
jektmenedzsment szervezetre vonatkozó határo-
zatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a KEOP 1.2.0/2F09-2010-030-as 
azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna 
hálózatának és szennyvíztisztító telepének meg-
valósítása” című pályázat projektmenedzsment 
szervezet feladatainak teljes körű ellátása tárgyá-
ban a Bíráló Bizottság döntését az alábbiak sze-
rint erősíti meg: 

A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezetében foglalt hatáskörében eljárva – figye-
lemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 299-300. §-aiban foglaltakra – 
egyszerűsített közbeszerzés alapján történt. 

Folytatás a 12. oldalon



12. oldal XXV. évfolyam 7. szám

1./ A beérkezett 3 ajánlatból: 
a./ A VTK Innosystem Kft. (1134. Budapest, 

Pattantyús u. 7.) pályázatát érvényesnek tekinti. 
Ellenszolgáltatás mértéke: nettó 24.000.000 Ft. 

b./ A Kultech Kft. (8200. Veszprém, Erdész u. 
3/B. ajánlatát érvénytelennek tekinti, 

c./ A Gaia Arrabona Környezetvédelmi Bt. 
(9026. Győr, Szabadrév u. 4.) ajánlatát érvényte-
lennek tekinti. 

2./ A beszerzési eljárásban hiánypótlás elren-
delésére sor került. 

3./ Az ajánlatok bírálati szempontja a legala-
csonyabb ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők 
vonatkozásában a hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertese a VTK Innosystem 
Kft. (1134. Budapest, Pattantyús u. 7.) nettó 
24.000.000 Ft-os árajánlatával. Jelen eljárásban 
egyetlen érvényes ajánlat érkezett, az ajánlatkérő 
nem tud második helyezettet hirdetni. 

Gémes László polgármester kérte, aki a FIDIC 
mérnöki és műszaki ellenőri, valamint a tervel-
lenőri feladatok ellátásra vonatkozó határozatot 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a KEOP 1.2.0/2F09-2010-030-as 
azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna 
hálózatának és szennyvíztisztító telepének meg-
valósítása” című pályázat FIDIC mérnöki és mű-
szaki ellenőri, valamint tervellenőri feladatainak 
teljes körű ellátása tárgyában a Bíráló Bizottság 
döntését az alábbiak szerint erősíti meg: 

A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezetében foglalt hatáskörében eljárva – figye-
lemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 299-300. §-aiban foglaltakra – 
egyszerűsített közbeszerzés alapján történt. 

1./ A beérkezett 3 ajánlatból: 
a./ A VERKER Kereskedelmi, Mérnöki és 

Szolgáltató (5553 Kondoros, Csabai út 49. sz.) pá-
lyázatát érvénytelennek tekinti. 

b./ A Közüzemi Szolgáltató Kft. (6760. Kistelek, 
Rákóczi u. 44. sz.) ajánlatát érvényesnek tekinti. 
Ellenszolgáltatás mértéke: nettó 24.560.000 Ft 

c./ Kőrös-Road Mérnöki Tervező, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. (5650. Mezőberény, Petőfi 
S. u. 5. I/7.) ajánlatát érvénytelennek tekinti.

2./ A beszerzési eljárásban hiánypótlás elren-
delésére sor került. 

3./ Az ajánlatok bírálati szempontja a legala-
csonyabb ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők 
vonatkozásában a hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertese a Közüzemi Szol-
gáltató Kft. (6760. Kistelek, Rákóczi u. 44.) nettó 
24.560.000 Ft ajánlatával. 

Jelen eljárásban egyetlen érvényes ajánlat érke-
zett, az ajánlatkérő nem tud második helyezettet 
hirdetni. 

Gémes László polgármester kérte, aki a PR 
Kommunikációs tevékenységek ellátásra vonat-
kozó határozatot elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a KEOP 1.2.0/2F09-2010-030-as 
azonosító számú „Szegvár szennyvízcsatorna há-

lózatának és szennyvíztisztító telepének megva-
lósítása” című pályázat PR. Kommunikációs tevé-
kenységek teljes körű ellátása tárgyában a Bíráló 
Bizottság döntését az alábbiak szerint erősíti meg: 

A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. 
fejezetében foglalt hatáskörében eljárva – figye-
lemmel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 299-300. §-aiban foglaltakra – 
egyszerűsített közbeszerzés alapján történt. 

1./ A beérkezett 3 ajánlatból: 
a./ A PROFI INFO Kft. (5530. Vésztő, Barátság 

u. 5.) pályázatát érvényesnek tekinti. Ellenszol-
gáltatás mértéke: nettó 7.790.000 Ft 

b./ A Dokfilm Kft. (6726. Szeged, Vedres u. 
3/A. IV/12.) ajánlatát érvényesnek tekinti. Ellen-
szolgáltatás mértéke: nettó 7.800.000 Ft 

c./ Az EKOM Trade Kft. (6722. Szeged, Petőfi 
sgt. 21. fszt.2.) ajánlatát érvénytelennek tekinti. 

2./ A beszerzési eljárásban hiánypótlás elren-
delésére sor került. 

3./ Az ajánlatok bírálati szempontja a legala-
csonyabb ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők 
vonatkozásában a hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárás nyertese a PROFI INFO 
Kft. (5530. Vésztő, Barátság u. 5.) nettó 7.790.000 
Ft ajánlatával. 

Második helyezett a Dokfilm Kft. (6726. Sze-
ged, Vedres u. 3/A. IV/12.) nettó 7.800.000 Ft 
ajánlatával.

Gémes László polgármester megkérdezte, 
van-e valakinek szóbeli előterjesztése? 

Szabó Tibor képviselő elmondta, legutóbbi 
ülésen kérte, hogy a víziközmű társulat beszámo-
lója kerüljön a képviselő-testület elé. Felvetésére 
a polgármester úrnak 15 napon belül válaszolnia 
kellett volna. Ez nem történt meg, ismételten kér-
te a víziközmű társulat beszámolóját. 

Gémes László polgármester elmondta, a hiva-
tal munkatársai gondoskodni fognak arról, hogy 
a víziközmű társulat beszámolója a képviselő-tes-
tület elé kerüljön. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, sikerült-e 
felvenni a MÁV illetékeseivel a kapcsolatot a vas-
útállomás és a volt kendergyár közötti járdasza-
kasz helyreállításával kapcsolatban? 

Gémes László polgármester elmondta a MÁV-
nak nincs kapacitása a járda helyreállítására, 
ebben az önkormányzatnak kell lépnie. Keresi a 
forrást az említett járdaszakasz helyreállításához. 
Szeretné, ha 2012-ben elkészülne. 

Tóth Péter képviselő bejelentette, hogy au-
gusztus 20-án nem tartózkodik a településen, az 
ünnepségen nem tud részt venni. 

Bari Tiborné képviselő szintén bejelentette 
távolmaradását. 

Lukács Istvánné képviselő ismertette a kép-
viselő-testület tagjaival a nyári programokat. 
Valamennyi rendezvényre tisztelettel meghívta a 
képviselő-testület tagjait és Szegvár nagyközség 
lakosságát. A rendezvények időpontját és a prog-
ramokat szórólapokon részletezik. Elmondta, fa-
lunapra Lengyelországból és Erdélyből is várnak 
vendégeket, illetve gyermekcsoportokat. Erre az 
alkalomra az önkormányzat pályázat útján anyagi 
forrást nyert. Az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság nevében szeretettel várja képviselő-
társait, az intézményvezetőket, illetve a szegvári 
lakosokat. Kérte, hogy figyeljék a szórólapokat. 

Gémes László polgármester kérte, hogy sze-
mélyi ügyek tárgyalását a képviselő-testület zárt 
ülés keretében folytassa. 

Kedves Gyerekek!
A Községi Könyvtárban, a nyári szünetben is vá-

runk benneteket programokkal, olvasnivalókkal.
Minden keddi napon 9-12 óráig gyöngyöt fűz-

hettek, vagy egyéb kézműves technikákat is kipró-
bálhattok.

2012 az olimpia éve, ezért háromfordulós totót állí-
tottunk össze az olimpiák történetéről, magyar spor-
tolók eredményeiről és az idei eseményekről. Minden 
hónap végén egy-egy totó kérdéseire várjuk a választ, 
illetve augusztus 24-ig egyszerre is leadható a 3 for-
duló megfejtése a nyitva tartási időben.

A helyes megfejtőket augusztus végén jutalmaz-
zuk. 

Augusztus 28-án 9 órakor a nyárzáró foglalko-
záson játékos vetélkedővel és a nyáron készült al-
kotások kiállításával, az olimpiai totó eredmény-
hirdetésével búcsúzunk el a nyári szünettől. Erre 
a vidám délelőttre várjuk a nyári foglalkozások 
résztvevőit, a kitöltött totó beadóit. 

Kedves Felnőttek!
A felsősöknek készült totók kitöltését sportsze-

rető felnőtteknek is ajánljuk. Őket a totók leadá-
sakor kis jutalomban részesítjük a könyvtárban.

1. forduló
OLIMPIAI TÖRTÉNETI TOTÓ

alsósoknak

1. Hány évente rendeznek olimpiát?
1. 3
2. 4
X. 5

2. Az ókori olimpián mit kaptak a játékok 
győztesei győzelmükért?

1. serleget
2. ágakból font koszorút
X. aranyérmet

3. Hol rendezik meg az idei olimpiai játékokat?
1. London
2. Peking
X. München

4. Az első olimpiákon hány versenyszámban 
versenyeztek?

1. 3
2. 4
X. 1

5. Hol volt az első újkori Olimpia 1896-ban?
1. Görögország
2. Anglia
X. Spanyolország

6. A meggyújtott olimpiai lángot az egymást 
váltó futók hova juttatják el?

1. Az első olimpiai színhelyére
2. Az olimpiát rendező városig
X. A következő olimpia színhelyére

7. Mit jelképeznek az olimpiai karikák?
1. az öt kontinens egységét
2. a sportágakat
X. az olimpiák közötti évek számát

8. Ki nyitja meg az olimpiát?
1. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke
2. A vendéglátó ország államfője
X. Az előző olimpia egyik aranyérmese

9. Melyik a világ legsikeresebb vízilabda válo-
gatottja?

1. orosz
2. amerikai
X. magyar

A 11. oldal folytatása



13. oldal2012. július

10. A magyar labdarúgó 
válogatott nyert-e olimpiai 
aranyérmet 2008-ban?

1. igen
2. nem
X. csak érmet szerzett

11. Melyik sportolónk ver-
senyez kajak-kenuban?

1. Cseh László
2. Vajda Attila
X. Berki Krisztián

12. Hányfajta úszásnem-
ben versenyezhetnek az 
úszók az olimpiákon?

1. 2
2. 3
X. 4

13. Hány földrész verseny-
zői szerepeltek a pekingi 
olimpián?

1. 3
2. 4
X. 5

13 + 1. Hol rendezik meg 
2016-ban a következő 
olimpiát?

1. Budapest
2. Rio de Janeiro
X. Atlanta

2. forduló
OLIMPIAI TOTÓ

Magyar sportolók az 
olimpiákon
alsósoknak

1. Ki szerezte az 1896. évi 
nyári olimpiai játékokon 
Athénban a magyar sport 
első olimpiai győzelmét?

1. Bauer Rudolf
2. Halmay Zoltán
X. Hajós Alfréd

2. Melyik sportág 3-szoros 
olimpiai bajnoka Balczó 
András?

1. díjugratás
2. öttusa
X. lovaglás

3. Melyik sportoló volt 
3-szoros olimpiai bajnok 
bokszoló?

1. Gerevich Aladár
2. Martinek János
X. Papp László

4. Ötszörös olimpiai baj-
nok úszónk, Egerszegi 
Krisztina hány éves korá-
ban nyerte első olimpiai 
aranyérmét?

1. 16 éves
2. 14 éves
X. 18 éves

5. A magyar sport 150. 
olimpiai aranyát egy há-
romgyerekes sportolónő 
szerezte párbajtőrvívás-
ban a 2004-es athéni olim-
pián. Ki ő?

1. Nagy Tímea
2. Rejtő Ildikó
X. Mohamed Aida

6. Kovács Katalin, két-
szeres olimpiai bajnokot 
milyen becenévvel emle-
getik?

1. úszás királynője
2. kajak királynő
X. tornászkirálynő

7. Mely városban neveztek 
el uszodát háromszoros 
olimpiai bajnokunkról, 
Gyarmati Dezsőről?

1. Hódmezővásárhely
2. Budapest 
X. Szentes

8. Hány érmet nyert ösz-
szesen az olimpiákon Cseh 
László?

1. 3
2. 4
X. 5

9.  2010-ben milyen ki-
tüntetésben részesült 
Wichmann Tamás, az 
olimpiai mozgalomért tett 
érdemeiért?

1. MOB érdemérem
2. MOB díj
X. Életmű díj

10. Milyen sportágban 
versenyzett a Nemzet 
Sportolója, Keleti Ágnes, 
ötszörös olimpiai aranyér-
mesünk?

1. atlétika
2. úszás
X. torna

11. Párbajtőrvívásban há-
romszoros olimpiai bajnok 
(1972 egyéni, 1968, 1972 
csapat), 1968-ban a Bu-
dapesti Orvostudományi 
Egyetemen orvosi okleve-
let szerzett. Ki ő?

1. Fenyvesi Csaba
2. Kulcsár Győző
X. Erdős Sándor

12. Ki vitte a nemzeti zász-
lót a magyar küldöttség 
előtt 2000-ben Sydney-
ben?

1. Kőbán Rita
2. Szabó Bence
X. Kovács Antal

13. Melyik sportág verseny-
zője volt Gyarmati Dezső, 
aki 1952-ben, 1956-ban és 
1964-ben aranyéremmel 
tért haza az olimpiáról?

1. vívás
2. vízilabda 
X. öttusa

13 + 1. A három sportoló 
közül ki volt szegvári szü-
letésű olimpikon?

1. Tégla Ferenc 
2. Csipes Ferenc
X. Komora Imre

1. forduló
OLIMPIAI TÖRTÉNETI 

TOTÓ
felsősöknek

1. Mikor rendezték meg a 
világon az első olimpiai já-
tékokat?

1. Kr. e. 776
2. Kr. e. 700
X. Kr. u. 200

2.  Nők versenyezhettek-e 
az ókori olimpiai játéko-
kon?

1. Nem
2. Csak futásban
X. Csak 20 év felett

3. Mi volt a neve az első 
versenyszámnak az ókori 
olimpián?

1. birkózás
2. négyesfogat-hajtás
X. stadionfutás

4. Mikor rendezték meg az 
első újkori olimpiát?

1. 1863
2. 1896
X. 1910

5. Mi az idei olimpia hiva-
talos megnevezése?

1. 2012. évi nyári olimpiai 
játékok

2. 2012. londoni olimpia
X. XXX. Nyári Olimpiai 

Játékok
6. Hol gyújtják meg az 
olimpiai lángot?

1. A görögországi Olüm-
piában

2. Az olimpia helyszínén
X. A NOB székházában

7. Miért ezek a színek szere-
pelnek az olimpiai zászlón a 
megalkotójuk szerint?

1. „a hat szín azokból áll 
össze, melyek minden nem-
zeti zászlón megjelennek je-
len korunkban.” (1931)

2. Azokat a nemzeteket 
jelképezi, akiket az olimpiai 
eszme egyesített

X. A zászló színei alap-
színek
8. Ki volt Pierre de 
Coubertin?

1. Az első olimpiai arany-
érmes

2. Francia gyorsúszó
X. A NOB egyik alapító-

ja, majd elnöke
9. Mennyi aranyérmet 
nyertek az eddigi olimpi-
ákon a magyar vízilabdá-
zók?

1. 9
2. 3
X. 6

10. Mikor került az olim-
piai játékok műsorába a 
kajak-kenu?

1. 1928
2. 1936
X. 1952

11. Mikor nyert a ma-
gyar labdarúgó váloga-
tott aranyérmet az újkori 
olimpiákon?

1. 1952 Helsinki, 1964 
Tokió, 1968 Mexikóváros

2. 1948 London, 1956 
Melbourne, 1964 Mexikó-
város

X. 1936 Berlin, 1964 To-
kió, 1972 München 
12. Hány ország vett részt 
a 2008-as pekingi olimpi-
án?

1. 180
2. 204
X. 210

13. Melyik sportág szere-
pelt 2008-ban először az 
olimpián?

1. BMX kerékpározás
2. Tenisz
X. Birkózás

13+1. Melyik helyszín 
nyerte el a 2016-os olimpia 
rendezési jogát?

1. London
2. Párizs
X. Rio de Janeiro

2. forduló
OLIMPIAI TOTÓ

Magyar sportolók az 
olimpiákon
felsősöknek

1. Milyen érmet kapott 
Hajós Alfréd az első ma-
gyar olimpiai győzelemért 
1896-ban?

1. nem érmet, babérko-
szorút 

2. aranyérmet
X. ezüst érmet, akkor 

kapott még az járt a győzte-
seknek
2. Melyik sportágban ver-
senyzett Hegedűs Csaba, 
aki Magyarország 100. 
olimpiai aranyérmét sze-
rezte?

1. birkózás
2. ökölvívás
X. vívás

3. A magyar tornasport 
legsikeresebb versenyzője. 
Ötszörös olimpia aranyér-
mes, a Nemzet Sportolója. 
Ki ő?

1. Csisztu Zsuzsa
2. Ónodi Henrietta
X. Keleti Ágnes

4. Sportlövészetben 7 
aranyérmet szereztek 
sportolóink az eddigi olim-
piákon. Hányat nyert ebből 
Takács Károly, az akarat 
és az elszántság örök baj-
noka?

1. kettőt
2. hármat
X. négyet

5. Kik voltak magyar 
olimpiai aranyérmes úszó-
ink az 1992-es barcelonai 
olimpián?

1. Darnyi Tamás, 
Egerszegi Krisztina

2. Rózsa Norbert, Gyurta 
Dániel

X. Verrasztó Dániel, Kis 
Gergő
6. Ki vitte a magyar zász-
lót a 2008-as pekingi olim-
pia megnyitó ünnepségén?

1. Benedek Tibor
2. Kammerer Zoltán
X. Janics Natasa

7. Hány olimpián vett részt 
a szegvári születési Tégla 
Ferenc diszkoszvető?

1. 1
2. 2
X. 3

8. Janics Natasa a magyar 
kenu hányszoros olimpiai 
bajnoka?

1. 1
2. 2
X. 3

9. Ki volt a férfi vízilabda-
csapatunk szövetségi kapi-
tánya 2008-ban?

1. Kemény Dénes
2. Kásás Zoltán
X. Merész András

10. Gerevich Aladár a vi-
lág egyik legsikeresebb 
sportolója, az 1932 és 1960 
közötti hat olimpia mind-
egyikéről aranyéremmel 
tért haza. Melyik sportág 
versenyzője volt?

1. súlyemelés
2. vívás
X. úszás

11. Az MTK ökölvívói kö-
zül ki nyert olimpiai baj-
nokságot?

1. Csík Tibor
2. Énekes István
X. Török Gyula

12. A magyar labdarúgó 
válogatott egyik kiemelke-
dő alakja a tokiói olimpia 
gólkirálya lett 12 lőtt gól-
lal. Ki ő?

1. Puskás Ferenc
2. Hidegkuti Nándor
X. Bene Ferenc

13. Milyen számban szer-
zett aranyérmet a szegedi 
Vajda Attila a 2008-as pe-
kingi olimpián?

1. kenu 1000 m
2. kenu 500 m
X. kajak 1000 m

13+1.Ki volt az első szeg-
vári olimpikon, aki az 
1952-es helsinki olimpián 
tagja volt a magyar kosár-
labda válogatottnak?

1. Katona Sándor
2. Komáromi Ede
X. Dr. Szécsényi József
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Szegvári Ízek Fesztiválja (FALUNAP)
2012. augusztus 20. 

Sportpálya

Programok

Augusztus 19-én este zenés, táncos rendezvény – Program felelős: Lukács Istvánné
Augusztus 20-án

Délelőtt:
9.00 órától kispályás labdarúgás – Pf: Buda Attila
9.00 órától futóverseny – Pf: Lőrincz Gábor
10.00 órától íjászat – Pf: Pölös Attila
10.00 órától paintball – Pf: Csatordai Endre
10.00 órától régi falvédők kiállítása a Szélmalomban – Pf: Purgel Nóra
10.00 órától kis közösségek főzőversenye – Pf: Lukács Istvánné
Délután:
15.00 óra Ágoston Anita gyermekműsora – Pf: Lukács Istvánné
15.00 órától arcfestés, gyermek játszóház – Pf: Huszka Anita
15.00 órától ingyenes vércukor-, vérnyomásmérés – Pf: Határné Bottyán Erika
15.00 órától ökörsütés, lángos, fánk, kürtős kalács látványsütés ¬Pf: Szabó György, 

Gyermán János, Bacsa Józsefné, Arany Lajosné
15.30 óra a szegvári fiatal tehetségek zenés műsora – Pf: Lukács Istvánné 
16.00 óra a szegvári kutya-suli bemutatója – Pf: Farkas Zoltán
16.15 óra nótázás a Magyar Nóta Klubbal – Pf: ifj. Ternai József
16.30 óra Szilver TSE társastánc bemutatója – Pf: Kis János
17.00 óra Szegvár-Mindszent öregfiúk focimérkőzés – Pf: Buda Attila  
17.05 óra Szegvár színei fotóverseny eredményhirdetése – Pf: Pólya Sándor
17.15 óra Honkyokushin karate bemutató – Pf: Erdei Sándor
18.00 óra ünnepi műsor, kenyérszentelés, kitüntetések átadása, 15 éves a Szeg-

vár- Lewin- Brzeski testvérkapcsolat, állampolgársági eskütétel –  
Pf: Gyömbér Ferencné

19.00 óra Dobbantó néptánc együttes fellépése – Pf: Magyar Imre
19.30 óra lengyel és erdélyi vendégek műsora – Pf: Gyömbér Ferencné
19.00-21.00 óra között a fellépők vacsoráztatása – Pf: Arany Lajosné
20.45 óra ajándéksorsolás – Pf: Kosztolányi Sándorné
21.15 óra Nótás Jana énekel – Pf: Lukács Istvánné
22.00 óra tűzijáték – Pf: Lukács Istvánné, Tonomár Zoltán
Az Alibi együttes hajnalig tartó bálja – Pf: Lukács Istvánné

Az egész nap folyamán:  
kirakodóvásár, vidámpark, büfé, sétakocsikázás, kisvasutazás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Minden program ingyenesen látogatható!

Mindenkit szeretettel várunk!
Szegvár Nagyközség Önkormányzata

az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság

Kivonat a képviselő-testület 2012. június 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
A 2012. ÉVI NYÁRI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKEZTETÉS TELJESÍTÉSÉRE 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2012. évi nyári szociális gyermekétkeztetés telje-
sítésére vonatkozó vállalkozói szerződést (2. sz. 
melléklet).  

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az ön-
kormányzat pályázatot nyújtott be szociális nyári 
gyermekétkeztetésre, melyet pozitívan bíráltak 
el. A rászoruló családokkal felvették a kapcsola-
tot, most fognak nyilatkozni arról, hogy igénybe 
veszik-e az étkeztetést. Kitétel, hogy a megnyert 
összeg 30%-a erejéig a nyersanyagot őstermelőtől 
kell megvásárolni. Az ebéd térítési díja 390 Ft, 69 
gyermek étkezését tudják biztosítani. Kérte, hogy 
az előterjesztésben javítsa ki a T. képviselő-testü-
let a 75 fő gyermeklétszámot 69-re. 

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcso-
latban nem hangzott el.

Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. 
évi nyári szociális gyermekétkeztetés teljesítésére 
vonatkozó vállalkozási szerződést az írásos előter-
jesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a 2012. évi nyári szociális gyermek-
étkezetés 54 munkanapon keresztül 390 Ft/fő/
nap díjért történő teljesítésére a Pa-Szent Kft-vel 
(Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.) vállalkozási szer-
ződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírá-
sára.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a 2012. július hónapjára vonatkozó szolgáltatási 
szerződést szociális étkeztetés biztosítására (3. 
sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, addig, 
amíg az óvoda zárva tart, a vállalkozó a gondo-
zási központba szállítja az ebédet, az óvodában 
alkalmazott áron. Az ott lévő tálaló konyhában 
fogják az ebédet kiadagolni.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, kik kapják 
ezt az ellátást? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a nap-
pali ellátásban részesülő szociális étkezőkről van 
szó, akik a klubban vannak. 

Gémes László polgármester kérte, aki a 2012. 
július hónapra vonatkozó szolgáltatási szerződést 
szociális étkeztetés biztosítására – elfogadja, kéz-
feltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény nappali ellátásában részesülő szo-
ciális étkezők részére az étkezést 2012. július 2-től 
31-ig 22 munkanapon keresztül a reggeli vonatko-
zásában 83 Ft +áfa, bruttó 105 Ft, az ebéd vonat-
kozásában 520 Ft + áfa, bruttó 660 Ft/fő/nap díjért 
történő teljesítésére a Pa-Szent. Kft-vel (Várpalota, 
Erdődy P. T. u. 25.) szolgáltatási szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a mellékelt szolgáltatási szerződés alá-
írására.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Vízmű üzemeltetésére vonatkozó írásos 
anyagot (4. sz. melléklet). Elmondta, tárgyalást 
folytatott a Békés Megyei Vízművek Zrt. képvi-
selőjével, aki részletes tájékoztató anyagot adott 
át. Lehetőség van arra, hogy a Zrt-ben Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonossá váljon. 
A részvény megvásárlása nem kötelezi az önkor-
mányzatot társulásra. Véleménye szerint élni kell 
a lehetőséggel. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a 
szentesi vízmű tett-e valamilyen ajánlatot?

Gémes László polgármester elmondta, tettek 
ajánlatot, de az még nem konkrét. Nem látja értel-
mét annak, hogy minden évben más üzemeltesse 
a vízművet. 

Kérte, aki egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-ben részvénycsomag vásárlásával egyetért, 
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvise-

lő-testülete a település víziközmű-szolgáltatásá-
nak hatékony megszervezése érdekében, együtt-
működésben a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
részvényeseivel, elkötelezettségét fejezi ki egy a 
törvényi követelményeknek eleget tevő üzemel-
tetői struktúra kialakításában való részvételre. 
Ezen együttműködési szándékban megnyilvánu-
ló érdekre tekintettel, a képviselő-testület kifejezi 
azon szándékát, hogy a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-ben tulajdonossá kíván válni, minek megfele-
lően 10 db, egyenként 14.000 Ft névértékű álta-
lános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 
140.000 Ft értékű részvénycsomag – vásárlását 
határozza el.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a Békés megyei Vízművek Zrt. felé 
az önkormányzat részvényvásárlási szándékát je-
lezze, és a jelen határozatban foglaltak végrehaj-
tása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg.

Gémes László polgármester kérte, aki a Szeg-
vár Nagyközség víziközmű-szolgáltatásának 
Alföldvíz Zrt-re alapozott megszervezésének le-
hetőségével a határozati javaslat alapján egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvényben foglalt, víziköz-
mű-szolgáltatás helyi megszervezésére irányuló 
kötelezettségére tekintettel, a szolgáltatás hosz-
szú távon biztonságos, és hatékony kialakítása 
érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy 
többek között a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
részvényeseinek és más dél-alföldi önkormány-
zatoknak az együttműködésével létrehozandó 
Alföldvíz Regionális Víziközmű-Szolgáltató Zrt-
re alapozott együttműködésben való részvételre 
nézve előkészítő tárgyalásokat folytasson, azok 
eredményeként döntési javaslatot terjesszen a 
képviselő-testület elé. 

Határidő: 2012. szeptember 15.
Felelős: Gémes László polgármester

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végre-
hajtásának értékelésére vonatkozó írásos anyagot 
(5. sz. melléklet). 

Kérdés, vélemény az írásos anyaggal kapcso-
latban nem hangzott el.

Gémes László polgármester kérte, aki a Kis-
térségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehaj-
tásának értékeléséről szóló határozati javaslatot 
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szentes Kistérség 
Többcélú Társulása 2008-2014. időszakra vonat-
kozó Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve 
végrehajtásának értékeléséről szóló előterjesztést 
és a következő határozatot hozza:

1) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő- testülete a Kistérségi Közoktatási Intéz-
kedési Terv végrehajtásáról szóló értékelést tudo-
másul veszi. A Képviselő- testület megállapítja, 
hogy kistérségi szinten a közoktatási feladatok 
végrehajtása az intézkedési tervben meghatáro-
zottak szerint folyamatos. A Kistérségi Közok-

tatási Intézkedési Terv felülvizsgálata egyelőre 
nem szükséges. 

2) A Képviselő-testület javasolja Szentes Kis-
térség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának, 
hogy a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervet 
2013-ban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény előírásai szerint kell felülvizsgálni, 
illetve elkészíteni.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Társulás elnöke, Társulás munkaszer-

vezete

Gémes László polgármester elmondta, a régi 
kotró gépet egy szegvári lakos megvásárolná 300 
eFt-ért. Javasolja az adásvételt. Kérte a képviselő-
testület véleményét. 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal meg-

hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat képvise-

lő-testülete megtárgyalta az árokásó gép eladá-
sára vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza:

A JUMZ 65 típusú, 373769 alvázszámú, 
8510864T motorszámú árokásó gépet értékesíti 
300.000 Ft árért. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármester az adás-vételi szerződés 
aláírásával.

IX. KULTURÁLIS HÉT SZEGVÁR
Megint öregebbek lettünk egy évvel, megint 

gazdagabbak egy programsorozattal, egy al-
kotásokban bővelkedő, nevetéssel teli héttel, 
megint új embereket ismerhettünk meg és új 
barátokat szereztünk.

Ha nagyon rövid akarok lenni, talán ezt je-
lentette nekem a 2012. június 19-26 közötti 
időszak. 

Lassan természetes, hogy Kulturális he-
tekben is mérem az évek múlását. Visszaem-
lékezéseknél azon gondolkodunk, az említett 
esemény hányadik Táborban is volt. Bizony, 
kilencszer hívtuk már a szegvári gyermekeket 
alkotni, együtt „művészkedni”!

Az első két évben még a Művelődési házban 
szerveztük a találkozást, aztán áttettük a hely-
színt a volt Vármegyeházba. Ekkor kapcsoló-
dott be Szűcs Árpád festőművész úr a tábor-
életbe, ekkor írtunk ugyanis először pályázatot 
annak lebonyolítására. A pályázati kiírás sze-
rint művészeti vezetőt kellett megnevezni, és 
Kulbert Gyuri javaslatára éppen Árpádot kér-
tem fel e szerepkörre. Egészen tavalyig együtt 
szerveztük az alkotói területeket, kiállítást, 
művésztelepet. Ősszel azonban végleg elment 
Árpád. Megszokott festőtermében csak gyer-
tya emlékeztetett személyére...

Idén Kun Rezső festőművész úr lett a művé-
szeti vezető, így az Ő odafigyelésével kezdtünk 
el foglalkozni a gyermekekkel. 

Kapacitásunkat elemezve, előre megterve-
zetten 50 szegvári gyermeket tudtunk fogad-
ni, valamint hozzájuk csatlakozott 19 erdélyi 
gyermek. (Ezúton is elnézést kérünk azoktól, 

akik most nem jutottak be a keretbe!)
A Táborra jellemző volt a délelőtti elmélyült 

alkotás és a délutáni, kötöttségektől való men-
tességet hirdető, jókedvű játszófoglalkozás vál-
takozása. 

Úgy láttam, minden gyermek megtalálta a 
maga területét, melyben sikeressé tudott válni, 
ami örömet, szabad kibontakozást jelenthetett 
neki. Kiállító-paravánunkon szép számmal 
gyűltek a munkák, melyeket a Tábor végén ter-
mészetesen mindenki hazavitt emlékbe.

Köszönhető volt mindez nagy szaktudással 
rendelkező foglalkozásvezetőinknek: 
Rajz-grafika: Kun Rezső, Szegvár
Alkalmazott grafika: Boncsér Szofi, Budapest
Bőrözés: Incze Gábor, Erdély, Háromszék
Csuhé: Kovács Adél, Erdély, Háromszék
Fafaragás: Farkas Róbert, Erdély, Háromszék
Gyöngyfűzés: Kosztolányi Sándorné, Szegvár
Hímzés: Menyhárt Józsefné, Szegvár
Szövés: Bartok Erzsébet, Erdély, Háromszék
Tűnemez: Kozmáné Tamás Ágnes, Szegvár
Üvegfestés: Wolloncs Mária, Erdély, Három-
szék
Vizes nemezelés: Gógucz Nóra, Veresegyháza 
és a Belevaló klub, Szegvár
Játszófoglalkozások: Horváth Máté, Budapest
A Táborélet fotósa: Rácz Attila, USA 

A gyermekek alkotói tevékenysége mellett 
idén is látogattak hozzánk felnőttek. Hét mű-
vész dolgozott a tábor idején a Kastély falai kö-
zött, vagy éppen külső helyszíneken a faluban.

Kulturális rendezvényeinkre, ahogyan szo-
kássá vált, a falu lakosságát is hívtuk. 

Sajnos, a délutáni, kora-esti programokon 
észrevehetően a megszokotthoz képest kevesebb 
volt a látogató, amit azt hiszem, ráfoghatunk a 
hőség-riadóra, és a valóban nagy melegre. 

Ahogy hűvösödött az idő, úgy lett nagyobb 
a résztvevők száma, így összességében a kul-
turális rendezvényeket is sikeresnek vehetjük. 

A sorból ki szeretnék emelni egy, a települé-
sen maradandó jelzéseket és élményeket hagyó 
eseményünket: Rovásírásos helységnévtáblákat 
avattunk a falu végein. Az esemény a lovas felvo-
nulásba iktatva, ünnepélyes hangulatban zajlott, 
Székely Barátaink jelenléte valamint Szakács Gá-
bor rovásírás kutató szavai tették bensőségessé.  

Szép példa a Kulturális hét megvalósulása a te-
lepülés civil összefogására. 30 körüli szervezet és 
intézmény vállalt részt a kivitelezésben, közülük 
is legtöbbet tett a Kultúra Pártolók Köre, de to-
vábbi számos magánszemély is támogatta. 

Együttműködő szervezetek: 
1. Barabás Zsombor Háromszéki Népművésze-

ti Egyesület, Erdély
2. Bazsa Mári Népdalkör
3. Belevaló klub
4. Dobbantó Néptánc Együttes
5. Életjel Közhasznú Kulturális és Sport Egye-

sület, Szentes
6. Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyo-

mányőrző Egyesülete, Szentes
7. Kick Box Aerobik csoport
8. Közösségfejlesztők Egyesülete
9. Kultúra Pártolók Köre
10. Kurca Tv
11. Kyokushin Karate Klub
12. Mozgáskorlátozottak Egyesületének Szeg-

vári Csoportja
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A 15. oldal folytatása

13. Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
14. Polgárőr Egyesület
15. Reform Egészségklub 
16. Sámándobosok 
17. Szegvári Rendőrök
18. Szegvári Tekézők Egyesülete
19. Szegvári Vadásztársaság
20. Szegváriak Baráti Köre
21. SZÖTYKE
22. Tücsök Zenekar, Szentes
23. Tűforgatók
24. Tűzköves Színjátszók
Intézmények: 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal
Falufejlesztő KFT
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény
Falumúzeum, Szegvár 
Szentes Kistérség Többcélú Társulása
Szponzorok: 
Bába Miklós 
Bucsányi László
Döbrőssy Iván és Neje
Gémes László
Id. Vígh Sándor és Neje
Kapás Tamás 
Kulbert György fafaragó
Nagy István, Nagyszénás 
Piti Tibor
Primőr Profit kft
Puskin Tej kft
R. Nagy Mihály és Neje
Ternai Kft
Vigh János – Fácános Vendégház
Zsombó Zoltán

Kiemelném még két eseményünket, melyhez 
kapcsolódóan nagymérvű összefogást tapasz-
taltunk:

Köszönet a szegvári és Szegvár környéki 
ló-tulajdonosoknak! Az „Újra éled Szeg” el-
nevezésű napunk látványos felvonulásán 28, 
ünneplő közönséggel megrakott fogat és több 
hátasló és lovas vett részt. (Szervezőjük Pölös 
Attila volt.)

Másik programelemünk a Kulturális hét ide-
jén folyamatosan megtekinthető kiállítás. Hu-
szonkét gobelinvarró mintegy 150 munkájában 
gyönyörködhettünk! (Menyhárt Józsefné fogta 
össze.)

Tisztelettel köszönjük minden felsorolt szer-
vezetnek, intézménynek, csoportnak, magán-
személynek a támogatást és köszönjük mind-
azoknak, akik név nélkül adtak! Ők voltak 
többen! Felsorolni sem győzném az önzetlen 
segítséget!

Jövőre X. Kulturális hét! Találkozzunk 
mindannyian!

Nagy Sándorné művelődésszervező

IX. KULTURÁLIS HÉT SZEGVÁR


