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Focipálya avatás az óvodában

Aranyosi Ervin:
A nagyinál nyaralni
Tudod miért jó a Nagyinál nyaralni?
Mert végre érzem, hogy gyerek vagyok!
Mert kint vagyok mindig a szabadban
és körül vesznek a kedves állatok.
Virágot látok, nagyra növő fákat,
és gólyafészket, gólyákkal teli,
és fecskét is, mely eresz alján fészkel,
s fiókáit röptében eteti.
Azért is jó a Nagyival nyaralni,
mert a kis boltba együtt mehetünk.
Én is teszek ezt-azt a kosaramba,
amit aztán majd meg is vehetünk.
Azért is jó a Nagyival nyaralni,
mert megtanulok sütni, főzni én.
Miközben Nagyi elmeséli azt is,
miért vannak foltok a kis őzikén.
Megtanulom a sok állatot etetni,
pipit, kacsát, és a nagy nyulat.
A nagypapám mindezt messziről nézi,
s a bajsza alatt, látom, jól mulat.

Folytatás a 3. oldalon

Megannyi élmény vesz itt körbe-körbe,
Lesz mit mesélni, ha véget ér a nyár.
Aztán megyek a „morcos” iskolába,
tudva, a Nagyi újra visszavár!
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Megemlékezés
„Csak az idő múlik,
Feledni nem lehet,
Szívünk örökké őrzi
emlékedet.”
Fájó szívvel emlékezünk

id. Joó Ferencre
halálának 3. évfordulóján
Szerető családja

Észrevették?
Salátából – füzet
A Szegvári Napló júniusi száma tűzőgéppel
füzetté alakult. Könnyebben forgatható, s főleg
könnyen olvasható.
Igazi, olvasók iránti figyelmesség.
Antal Péter

PB-GÁZ ingyenes
házhoz szállítás!
szerda 8-18 óráig
a hét többi hétköznapján
7-8-ig, 17-18-ig
szombaton 8-14-ig
Targoncagáz is rendelhető!
PB-Gáz a napi
legkedvezőbb áron,
Mindig a piros autóról.

Telefon: 06-20/252-6142

Családi események
2016. június
(Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)
Születés: Szabics Krisztián és Koszó Nikolett Dr. Bartucz L. u. 13. DÁNIEL, Dobai János
és László Kitti Sport tér 2. ZSELYKE
Házasságkötés: Antal Gábor és Bálint Vivien Lilla Szegvár, Deák F. u. 7. szám alatti
lakosok, Kollát Tibor és Csikós Emília Bettina Szegvár, Deák F. u. 10. szám alatti lakosok, Keller Attila csongrádi lakos és Dr. Gajda
Zsuzsanna Szegvár, Kontra u. 52/a szám alatti
lakos.
Halálesetek: Horváth Lajosné Nóbik Veronika Tiszai u. 19. (96 év), Krecsmarik Lászlóné
Kecskés Julianna Kórógy u. 54. (90 év), Fülöp
János Tiszai u. 28. (52 év), Szécsényi János
Mindszenti u. 83. (82 év), Vigh Józsefné Mányi
Piroska Deák F. u. 15. (88 év), Bartucz József
József A. u. 37. (58 év), Bóka Zoltán Petőfi u.
14. (61 év), Petrányi József József A. u. 47. (81
év), Mészáros István Mihály Dr. Bartucz L. u.
9. (71 év), Molnár Istvánné Körmöczi Piroska
Rákóczi u. 39. (91 év).

„Gömbcsuklót
keresnek autójukhoz
Gyermánék”
Olvasom a Szegvári Napló 2016. júniusi számában.
Vajon sikerült kapniuk? – kérdezem magamtól. Szeretném tudni, mert ha nem, hátha tudok
segíteni. Felütöm a telefonkönyvet: nincs vezetékes telefonjuk. Így hát kocsiba ülök és otthonukban személyesen keresem fel őket.
Az autóm érkezését hallva, mire kiszállok
már a kapuban vár Gyermánné.
Sikerült gömbcsuklót kapnia az autóhoz? –
kérdezem.
Már készen is van – mutat az udvaron álló
gépkocsira.
Még csináltatott is hozzá alkatrészt Tóth
Peti. Szétszerelte, összerakta, és egy fillért sem
kért érte – mondja mosolyogva az asszony.
Már csak vizsgáztatni kell – teszi hozzá végül.
Jó érzéssel távozom. Valaki közülünk segítséget kért, és valaki közülünk segített, önzetlenül.
Antal Péter

Képviselő-testületi tagok
az alábbi időpontokban
fogadóórán várják a lakosságot
a művelődési házban

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

Lukács Istvánné alpolgármester
Augusztus 2-án kedden 17-18 óráig, majd
minden hónap első keddjén 17-18 óráig

2016. július 14-én
(csütörtökön) 17 órától

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Augusztus 10-én szerdán 17-18 óráig, majd
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

a Szegvári Művelődési Házban
tájékoztatást tartunk

Határné Bottyán Erika
Augusztus 4-én csütörtökön 17-18 óráig,
majd minden hónap első csütörtökjén 17-18
óráig
Puskásné Halál Ágnes
Július 13-án és augusztus 10-én 17-18 óra,
majd minden hónap második szerdáján 17-18
óráig
Tóth Péter
Július 20-án szerdán 17-18 óráig, majd minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen
elérhetők július 18-án és 25-én hétfőn 15-17
óra között a művelődési házban.
A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cikket, személyes megemlékezést, stb. a művelődési ház munkatársai is fogadnak.
Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.

Felhívás!

a szennyvízcsatorna beruházás lezárásával, elszámolásával kapcsolatosan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Szegvári Csatornamű
Víziközmű Társulat

LAPZÁRTA

2016. július 30. (szombat) 17 óra
A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb beadni a szerkesztőség részére, hogy legyen idő
begépelni a számítógépbe.
A fenti időpontig kérjük elektronikus eszközön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre szánt
írásokat, hogy a szerkesztők időben összeállíthassák a következő számot.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com.
Telefonszám: 06-30/278-5640
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Focipálya avatás az óvodában
Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat
egykori tagja 2011 elején megalapította az OviFoci Közhasznú Alapítványt, melynek célja,
hogy országszerte, ill. a határon túli magyar
lakta területeken, a közszféra támogatásával,
ill. a magántőke bevonásával, a lehető legtöbb óvodában biztosított legyen az Ovi-Foci
Program elindítása. A programnak két fő cél-

ja van: egyfelől, hogy az óvodások sportágspecifikus oktatási programját az óvónők egy
önálló képzés keretén belül elsajátítsák és a
gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között
oktassák. Másfelől, hogy az ehhez szükséges
sportinfrastrukturális beruházások során speciális Ovi-Foci sportpályák létesüljenek az
ország minden óvodájában, annak érdekében,
hogy a képzés sportfunkcionális feltételei intézményi kereteken belül adottak legyenek,
ne kelljen a szülőknek a gyermekeiket külön,
többletköltséget vállalva sportoltatni.
A szegvári Kurca-parti Óvoda is pályázott
erre a létesítményre. A műfüves, hálóval körbekerített, palánkos pályát egy remekül megszervezett, kedves ünnepség keretében július
elsején adták át. A megvalósítás a Ternai Kft
6 millió forint tao-támogatásából és az önkormányzat 2,8 millió forintos önrész hozzájárulásával (és az óvoda kertjével szomszédos
telekrész megvásárlásával), az alapítvány koordinálásával jött létre.
Az óvoda vezetője Csurka Zoltánné üdvözlő
szavai után következett a hivatalos átadás.
Gémes László polgármesterünk kiemelte,
hogy az óvodai kollektíva mindig újabb és
újabb ötleteket álmodik meg. Megköszönte az
Ovi-Foci Alapítványnak és a vállalkozónak a
támogatását. Az önkormányzat is örömmel
vállalta az önrészt, és a telek vásárlást, hiszen
tovább javultak az óvoda működési feltételei.
Farkas Sándor országgyűlési képviselő a foci

Eb kapcsán szólt arról, hogy a felnövő nemzedék minél kisebb korban kezdje el megismerni
a sportolás alapjait, hogy minél hamarabb jó
eredményeket érjenek el.
Rubint Petra az Ovi-foci alapítvány munkatársa örömmel mondta el, hogy a szegvári a
150. felavatott pálya.
Rubold Péter egykori ferencvárosi focista, egy ékszerdoboznak nevezte az új létesítményt. Szükség van arra, hogy minél többen és
minél jobb körülmények között ismerjék meg a
sportágat, és talán Szegvárról is lesznek – akár
– válogatott labdarúgók.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével két
Szegvárról indult, NB-ben játszó focista Csurka Zoltán és Puskás Zoltán.
Minden díszvendég eltett egy darabot az átvágott nemzetiszín szalagból, majd Zsadányi
József katolikus plébános néhány ideillő példamondat után felszentelte a pályát.
A hivatalos ünnepséget a nagycsoportosok
látványos esernyőtánca foglalta keretbe.

A nagycsoportosok a pályához tartozó eszközök használatát is bemutatták a szép számú
meghívottnak. A pálya nemcsak focizásra, de
kosár- és röplabdázásra is alkalmas, természetesen a testnevelés foglalkozásokat is meg lehet
itt tartani bármely évszakban.
Mint már évtizedek óta az öregfiúk, így a
legkisebbek is a mindszentieket hívták vendégül. Megkezdődött a Szegvár-Mindszent
ovi-foci meccs. Szöllősi Ferenc futballbíró
sípszavára összeakaszkodott a két csapat. A
mindszentiek a Mocorgó SC mezében láthatólag összeszokottabban mozogtak a pályán.
(Milyen véletlen, hogy edzőjük a Szegvárról
származó Szűcs Sándor.) Estek a gólok szinte
számolatlanul, végül a vendégcsapat győzött.
Az ünnepség végén a gyerekek lovagolhattak, a felnőttek pedig fehér asztal mellett beszélték meg a nap eseményeit.
Kosztolányi Sándorné

Újra éjszakáztunk
a múzeumban és
a szélmalomban
Idén júniusban újra eljött az Múzeumok Éjszakája, melyet a Civil Nap rendezvényeihez
kapcsoltunk június 25-én. Estefelé Purgel Ferenc szegvári születésű festő műveiből nyílt
időszaki kiállítás, melyet július hónapban még
megtekinthetnek az érdeklődők. Kézműves
foglalkozás keretében lámpaernyőt készítettünk a gyerekekkel a foglalkoztatóban, melyre
a Múzeumok Éjszakája 2016 feliratot írtuk rá. Sötétedéskor, 20 óra
körül kezdődött az
éjszakai akadályverseny, melynek
egyik helyszíne a
múzeum volt: óriásrajz kompozíciót
kellett festeni egy
két méter hosszú
és fél méter széles
rajzlapra Szegvár értékeiről és szépségeiről.
Általában várakoznia kellett a csapatoknak,
így a múzeumot is megtekintették, ahol ötleteket gyűjthettek az alkotáshoz. A résztvevők
nagyon jól vették az akadályokat: a templom,
a múzeum, a Sarlós isten szobor,
a szélmalom, sőt
még a tavaink
is szerepeltek a
rajzokon. Jeneiné Lucz Mária
tanárnő értékelte
a rajzokat a menetlevelekre írott
pontszámmal.
Köszönöm a közreműködést édesapámnak
Purgel Lászlónak, Jeneiné Lucz Mária rajztanárnőnek és Kovácsné Nagy Erzsébet múzeumi önkéntesnek.
A szélmalomba a sokak által kedvelt gyertyafényes tárlatvezetésre hívtuk az érdeklődőket. Egy denevér is csatlakozott a társasághoz,
mely a gerendák között bátran repkedett.
Jövőre is várunk minden kedves érdeklődőt a
Múzeumok Éjszakájára!
Purgel Nóra
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 óráig.
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-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: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti
rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget 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 további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felkereshető 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 segítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket.
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség,
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114
vagy 104 telefonszám.
Fogászat
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
július 4-8. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
július 11-15. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
július 18-22. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
július 25-29. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
augusztus 1-5. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra

Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás 9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük,
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a
rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
Gyovai Tibor (30/436-7401)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő		
8-12 óráig
Kedd		
13-16 óráig
Szerda 		
–
Csütörtök 		
8-12 13-16 óráig
Péntek 		
8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása
Hétfő		
8-12 13-14 óráig
Csütörtök
8-12 13-14 óráig
Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatalban minden héten
Kedd		
8-16 óráig
Csütörtök		
8-16 óráig
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
(Gondozási Központ)
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat
Telefonszáma: 06-30/230-2205
Posta nyitva tartása
hétfő		
8-12
kedd		
8-12
szerda		
7-12
csütörtök		
8-12
péntek		
8-12

12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-16 óráig
12.30-15 óráig

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd		
8-16-ig
szerda		
8-16-ig
péntek		
8-12-ig
Petkov Attila
Telefon: 06-70/903-6879
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:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek
telefonszáma:
Horváth István
06-30/408-4016
Tóth Pál 		
06-30/631-4076
Tóth Péter
06-30/359-2589
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám:
06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334es számon
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3.
Telefon: 06-63/311-433
kedd 		
8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök		
8.00-12.00 – 12.30-15.00
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141
A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 1417 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: 06-30/417-4425
A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő 		
8-12
13-17
kedd		
8-12
13-17
szerda			
13-17
csütörtök			
13-17
péntek			
13-17
szombat		
8-12
A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap		
6.00-12.00 óráig
HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton
5.00-21.00 óráig
Vasárnap zárva!
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A legendák földjén
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és
AMI és a Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI hetedik évfolyamos diákjai Erdélyben 5 nap tanulmányi kiránduláson
vettek részt. Az utazáshoz az EMET által meghirdetett Határtalanul! program 1.564.000 Ft
támogatást biztosított.
Utazásunk mottója: Irodalmi időutazás a legendák földjén

Végigsétáltunk a Békás-szorosban, csodálattal néztük sziklafalait, vízeséseit. Próbáltuk
kitalálni a Gyilkos-tó nevének eredetét.
Libántetőn megnéztük, hogy történik a kőfejtés. Zetelakán interaktív előadás formájában ismerkedtünk meg a víztározó fontosságával.
Fenyéden, Székelyudvarhelyen lenyűgözött
a székely kapuk szépsége. A legnagyobb szé-

vizét. Megajándékoztuk Böjte Csaba gyermekotthonának lakóit. Csíkszeredán a Mikó várban
ízelítőt kaptunk a reneszánszkori konyhaművészetről is.
Interaktív tanulói előadásból megismertük
a mádéfalvi veszedelmet és az emlékoszlopnál
elhelyeztük iskolánk szalagját.
Fehéregyházán a kegyhelynél felidéztük
Petőfi Sándor és Bem József jelentőségét az

Nagyszalontán Arany János és Kossuth Lajos nagyságáról emlékeztünk meg és mécsest
gyújtottunk. Meghallgattuk a Csonka-torony
legendáját. Kolozsváron, a Hunyadi emlékhelyen iskolánk szalagját helyeztük el.
Parajdon Áprily Lajos életútját idéztük fel,
majd belevetettük magunkat a sóbányába, ahol
a Só c. mesét dramatizáltuk el.
Idegenvezetőnk ízes előadását hallgattuk
meg a Súgó-barlang legendájáról.
Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban megismertük a székelyek
eredeti népviseletét, és gyönyörködtünk a barokk stílusban épült örmény katolikus templomban.

kely, Orbán Balázs néprajzgyűjtő sírjánál mécsest gyújtottunk.
Farkaslakán a Trianoni emlékműnél megformáztuk a történelmi Magyarország határvonalát, majd elhelyeztük virágcsokrunkat.
Szálláshelyünkön, Gyergyóújfaluban a
Katorzsa néptánc együttes közös táncházában
vettünk részt.
Gyimesbükkön elértük az ezeréves határt,
és megtekintettük a Rákóczi vár maradványait.
Az itt elszigeteltségben élő csángók történetével ismerkedtünk meg.
Csíksomlyón meghallgattuk a Csíksomlyói
legendát, majd megkóstoltuk a borvízforrás

1848/49-es szabadságharcban és meghallgattuk Petőfi: A vén zászlótartó c. versét.
Vajdahunyadon elfoglaltuk a várat, felidéztük a Hunyadi család dicső tetteit, gyönyörködtünk az építészeti stílusok harmóniájában.
Kirándulást tettünk Dévára, meghallgattuk a
vár legendáját és a Kőmíves Kelemen népballadát.
Utolsó állomásunk Arad, ahol az emlékműnél megemlékeztünk a 13 aradi vértanúra.
A kirándulás felejthetetlen élményt adott
minden résztvevőnek és bővítette az iskolában
szerzett ismereteiket.
Ternainé Kovács Anna,
intézményvezető-helyettes
Folytatás a 13. oldalon
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének,
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
2016. május 26-án du 14.00 órakor tartott nyílt üléséről
A polgármester tájékoztatója a két ülés között
történt eseményekről, a fontosabb intézkedésekről
Gémes László polgármester elmondta, megtörtént a tájékoztatás a Kurca televízióban az OTP
lakástakarék megtakarításokkal kapcsolatban. A
lakosokban vegyes érzelmeket váltott ki. Volt, akinek nem szolgált új információkkal, és ismét van
egy hangos kisebbség, akik azt mondják, hogy „azt
a pénzt már ellopták”. A Képviselő-testület tudja,
hogy mi a valóság, tájékoztatva vannak.
Korábbi ülésen volt arról szó, hogy folyamatban
van a Kurca-parti Óvoda pályázatának összeállítása. Most ugyanezt el lehet mondani másik két intézményről is. Elkezdődött az energetikai pályázat
előkészítése. Első körben az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat, tanácsadó teljes rekonstrukciójára.
Másodsorban pedig a Központi Iskola épülete és a
hozzá tartozó sportcsarnok. Már az energetikusok
megnézték az intézményt, és elindult a Csongrád
Megyei Önkormányzat pályázatírói részlegéről is
az adatok gyűjtése és a pályázatok előkészítése.
Eközben elindult a településen a kátyúzás is,
amit a Szegvári Falufejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft végez. Prioritást élvez a Hunyadi János
utcai szakasz, hiszen az intézmények többsége itt
található. Folytatólagosan a Kontra utca, mivel kiemelt forgalmi út. Természetesen párhuzamosan az
összes többi utca is sorra kerül.
A szennyvízberuházással kapcsolatos úthibák
javítása is elkezdődött néhány alvállalkozó részéről. Folyamatos felügyelet szükséges ahhoz, hogy
minél több helyen és minél gyorsabban csinálják
ezt meg. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tavasszal végzett egy falubejárást, ez nagy segítség,
láthatóak a kiemelt problémák. Kérte a Képviselőtestületet folyamatosan figyeljék, hol végeznek, és
hol nem végeznek útfelújítást, és ezt jelezzék felé.
Elmondta, zajlik tovább az Önkormányzati tulajdonú Régiposta utcai ingatlan felújítása is. A
Szegvári Falufejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft
dolgozói csinálják. A nagyobb szerkezeti munkák
elkészültek, jelenleg a kisebb, kevésbé látványos
munkálatok zajlanak.
Július 22-én érkezik a Lengyel testvérváros delegációja és a gyermekek. Azon a héten 22-29-ig
rendeznek számukra a programokat. A Képviselőtestületet tájékoztatják a pontos információkról,
hiszen többen aktívan részt vesznek a programok
lebonyolításában is, nemcsak mint vendég.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülésén tudomásul vette a polgármester két ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester ismertette a Forray
Máté Általános Iskola és AMI intézményvezetői
pályázatának véleményezése című előterjesztést (4.
sz. melléklet). Megkérdezte Bernáth Ildikó iskolaigazgatót, hozzájárul-e, hogy nyílt ülésen tárgyalják az előterjesztést vagy zárt ülés keretein belül
tárgyalja a Képviselő-testület?
Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta, hozzájárul, hogy nyílt ülésen tárgyalják.

Gémes László polgármester elmondta, a Képviselő-testületnek véleményezni kell az intézményvezetői pályázatot. Kérdezte, van-e kérdés a pályázóhoz, vagy vélemény a pályázattal kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás a Forray Máté Általános Iskola és AMI intézményvezetői pályázatának véleményezésével kapcsolatban nem hangzott el.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegvári Forray Máté
Általános Iskola és AMI intézményvezetői pályázatának véleményezése tárgyú előterjesztést és az
alábbi döntést hozta: A képviselő-testület megismerte Bernáth Ildikó intézményvezetői pályázatát. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában biztosított
jogkörében eljárva támogatja Bernáth Ildikó intézményvezetői megbízását.
Gémes László polgármester ismertette a pályázat benyújtása a TOP 1.4.1-15 kiírásra tárgyú előterjesztést (5. sz. melléklet). Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás az írásos anyaggal kapcsolatban?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a határozati javaslatban az szerepel, hogy a
Polgármester felhatalmazást nyer a dokumentáció
aláírására. Kérdezte, jól értelmezi-e, hogy a pályázat pozitív elbírálását követően a kivitelezési
munkálatok, magának a beruházás megvalósítására vonatkozó szerződések aláírására, a kivitelezők
kiválasztására is kiterjed-e ez a felhatalmazás?
Elmondta, örül a felújításnak, de jó lett volna, ha
a Képviselő-testület többet is tud a részletes munkáról, hogy mi valósul meg? Tudják, hogy a konyha és egy mini bölcsőde kialakításra kerül, de úgy
gondolja, ennél ez cizelláltabb.
Gémes László polgármester elmondta, az intézmény és a vizesblokk felújítását tartalmazza még
a pályázat.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, azért 110.000.000 forint kell is rá, ez biztos.
Gémes László polgármester elmondta, ne várják
el tőle, hogy részletesen felsorolja hány WC, hány
csap kell. A pályázati dokumentáció tartalmazza
részletesen az adatokat.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, nehéz feltenni a kérdést, hogy nem tudja, tartalmában mit kérdezzen? Semmilyen előkészítésben
nem vettek részt, semmilyen dokumentumot, tájékoztatást nem kaptak erről.
Gémes László polgármester elmondta, ne várja el a Képviselő-testület, hogy ha egy pályázatot
be akarnak nyújtani egy beruházáshoz, mind a 7
képviselőt odahívja, hogy elmondják, ki mit szeretne, hogy akarja a projektet? De van erre lehetőség,
napi szintű feladatként. Ő sem vett részt abban a
fajta előkészítésben, átbeszélték a stratégiát, mit
szeretnének. Ezek a konyha kapacitás növelése, a
mini bölcsőde kialakítása, vizesblokk felújítása és
maga az intézmény felújítása. Erre a pályázatíró
cég szakembere küldte mire van szükség hozzá,
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft is tudta szakmailag véleményezni, milyen munkák kellenek. A tervező elmondta
milyen teendők vannak, így állt össze a pályázati

csomag. Napi szinten ő maga sem foglalkozott vele,
hiszen nem ért úgy hozzá, nem posztja ez a feladat.
Kialakult egy költségvetés, hogy ez a beruházás
mennyibe kerül, mennyiből lehet megcsinálni és
ennek függvényében fogják beadni a pályázatot.
Ez a beruházás ezt a négy fő elemet tartalmazza,
és azon belül természetesen meg van, hogy hány
négyzetméter festék, mennyi cserép, hány darab
WC kagyló, hány mosdó, hány csap, mennyi edény
kell.
Tóth Péter Pál képviselő kérdezte, ebben a felszerelés is benne van?
Gémes László polgármester elmondta, tartott
ellenőrzést az Állategészségügyi hatóság, többször
tartottak helyszíni szemlét, egyeztetést. Velük át
lett beszélve, hogy az ő szempontjukból mi a követelmény. Meg volt bízva egy szakértő, aki a konyhai
felszerelésekkel foglalkozóan tudja, hogy mi a követelmény, milyen gépek kellenek. Ezek alapján lett
ez a csomag összeállítva.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a beruházás kivitelezése alatt, az óvodai ellátás, hogyan
lesz megvalósítva? Mik az elképzelések?
Gémes László polgármester elmondta, nem látják még, hogy a kivitelezés mikor fog elindulni,
előbb meg kell nyerni a pályázatot. Szerződést kell
majd kötni, ha szükséges közbeszerzési eljárást kell
folytatni. Idő kell a kivitelezők kiválasztására is,
meg kell határozni, hogy mikor és hogyan fogják a
munkaterületet átadni. Ez akkor lesz aktuális, még
nem látják az időszakot, hogy mikorra esik a kivitelezés. Lehet, hogy egy hosszabb óvodai szünetre
esik, akkor egyszerűbb a helyzet. Ha nem akkor
meg fogják oldani, hogy minél kisebb zökkenőkkel
az intézmény folyamatosan működjön. Az, hogy
teljesen kiürítsék az óvodát, és két hónapig ne menjen be senki, ezt nem tudja elképzelni, hiszen addig
nem tudják elhelyezni az óvodásokat. Össze fogják
hangolni. Van néhány üres intézmény, amely nyújthat megoldást, például az Újfalusi Iskola üres épülete, ahová az óvoda elköltözhet.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, jól
értette-e, hogy ez egy központi konyha lesz?
Gémes László polgármester elmondta, igen az
lesz.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, ha
ez elkészül az iskolának is ott készül az étel?
Gémes László polgármester elmondta, készülhet majd ott is.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, akkor nem kötnek újra szerződést az iskola étkeztetésére a jelenlegi étkeztetővel?
Gémes László polgármester elmondta, ezt majd
a Képviselő-testület eldönti.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, a
kapacitásba beleférne?
Gémes László polgármester elmondta, igen, 500
fő lesz a kapacitás. Bárkivel köthetnek szerződést
ezek után is, de ez egy akkora konyha, amely az
Önkormányzat összes intézményében keletkezett
igényt ki tudja szolgálni, és természetesen más igényeket is. Ez volt 10 éve a vágyuk, mostanra érett
meg ez a helyzet, hogy olyan jellegű pályázati kiírás van, amelybe bele lehet ezt helyezni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, nem kapott választ a kérdésére.
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Gémes
László
polgármester
megkérte
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselőt, tegye fel
újra a kérdését.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, a határozati javaslat utolsó bekezdésében az
szerepel, hogy az összes szerződés aláírására felhatalmazást ad a Képviselő-testület a Polgármesternek. Kérdezte, ez azt jelenti-e, hogy a kivitelező
kiválasztása is polgármesteri jogkörbe kerül-e, és a
vele kötendő szerződés aláírása is?
Gémes László polgármester elmondta, próbálta
megválaszolni, amikor a közbeszerzési eljárást, a
kivitelező kiválasztását említette.
Több kérdés, hozzászólás a pályázat benyújtása a
TOP 1.4.1-15 kiírásra tárgyú előterjesztés kapcsán
nem hangzott el.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című,
TOP-4.2.1-15 kódszámú kiírás alapján a KurcaParti Óvoda konyhájának fejlesztésére illetve minibölcsőde kialakítására.
A projekt megvalósítási helyszínének pontos
címe: 6635 Szegvár, Hunyadi János utca 25.
A projekt teljes költsége bruttó 110.000.000 Ft,
amelyből a támogatásként igényelt összeg bruttó
110.000.000 Ft, azaz 100%.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatásból korszerűsített épületet a projekt befejezését követően 5 évig
fenntartja, rendeltetésszerűen üzemelteti és karbantartja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem előkészítésére – beleértve
a benyújtáshoz szükséges háttértanulmányok,
egyéb dokumentumok elkészítésére vonatkozó
szerződések aláírását is –, a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok
aláírására, továbbá a támogatási kérelem pozitív
elbírálása esetén a projekt megvalósításához és elszámolásához szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.
Gémes László polgármester előterjesztette a
megbízási szerződés kötése a Csongrád Megye
Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel a TOP-3.2.1-15
kódszámú pályázat benyújtása című írásos anyagot
(6. sz. melléklet). Elmondta, van még kipontozott
rész, hiszen amíg nem állt össze a költség, addig
nem tudták. Az első rész változatlan. A megbízási
díj mértéke a második ütem teljesítését követően
nettó 7.267.000 forint, ennek az áfája 1.962.090 forint, ez összesen bruttó 9.229.090 forint lesz. Ha az
összköltséget nézzük a projekt méretéhez számított
5% alatt van, hiszen eddig lehet ilyen költségeket
elszámolni. Emlékeztette a Képviselő-testületet,
hogy a megbízási díj első üteme is elszámolható
a projektben. Tehát mindkét ütem elszámolható a
pályázatban. Az első ütemet kell előfinanszírozni.
Ebben az óvoda is benne van, hozzá tette a napelemekre gondolt.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, az
óvoda is?
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, ez
energetikai pályázat, hozzá tartozik az óvoda energetika fejlesztése is.
Gémes László polgármester elmondta, igen így
van. Ebbe bele tartozik az óvoda is, hiszen ez az
össz-energetikai pályázatra vonatkozik, az összköltségre.
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Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta,
az egészségház sincs benne az előterjesztés szövegében, csak az orvosi rendelő.
Gémes László polgármester elmondta, ugyanaz
a kettő.
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta,
mégiscsak kettő.
Gémes László polgármester elmondta, egy helyrajzi szám, egy ingatlan. Szegváriak úgy nevezik,
hogy orvosi rendelő.
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta,
a másikat pedig egészségháznak.
Gémes László polgármester elmondta, a szegváriaknak épül.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a pályázat tartalmával kapcsolatban, van-e tervezésben
a lakásoknál bármi nemű változás?
Gémes László polgármester elmondta, átalakítást nem terveznek, de természetesen része lesz az
épület felújításának, nem hagyják ki.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, belső átalakítás is lesz?
Gémes László polgármester elmondta, inkább
az óvoda épületére helyezne napelemet, mint hogy
a lakások belső felújítására költene.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a
lépcsőházat érinti a felújítás?
Gémes László polgármester elmondta, ebben a
pályázatban nem. A fűtés igen, az le lesz választva,
az energetika. A lépcsőház felújítását, amint lesz
kapacitás meg fogják oldani. Kívülre is az egész
épületre vonatkozik, a nyílászárócserék benne vannak.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a
közeljövőben várható-e olyan lehetőség, amikor
az egészségház, orvosi rendelő belső területeinek,
illetve eszközállományának, burkolatainak felújítására kerül sor?
Gémes László polgármester elmondta, TOP-ban
nincs benne a rendelő. Maga az épület felújítása, az
energetikán belül fog történni. Az orvosi rendelő
eszközfelújításáról nincs tudomása. De úgy gondolja, arra az orvosok pályázhatnak.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a
burkolatra gondolt inkább.
Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, erről volt szó, legalábbis az a szakember, aki ott volt
említette.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta,
nem volt ott, ezért kérdezte.
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta,
ez a gond, tulajdonképpen nem tudják, hogy mi lesz
a tartalma?
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta,
évekkel ezelőtt felmerült a víz-higiéniás viszonyok
és egyéb problémák.
Gémes László polgármester elmondta, a belső
felújítást is meg fogják csinálni, az akadálymentesítés kötelező az intézményekben. Ez magával hozza azt, hogy a vizesblokkok felújítása is meg fog
történni.
Határné Bottyán Erika képviselő elmondta,
voltak ott energetikai mérnökök, és akadálymentesített WC kialakításáról is volt szó.
Gémes
László
polgármester
elmondta,
Döbrőssyné dr Seres Ilona folyamatosan azt mondta, nem tudja, hogy mit szavaznak meg. Energetikai
korszerűsítésben benne lesz az összes elektromos
hálózat- és fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere,
hőszigetelés, sőt megújuló energia is. Egyértelmű, hogy kerül rá nemes vakolat, ha az ablakokat
kicserélik, azt úgy is körbe fogják javítani. Ezek
mind benne vannak, részletezhetik ilyen szinten is,
ha van erre igény. Egyénileg is szívesen áll a ta-

gok rendelkezésére két ülés között is. Ha bármely
képviselő szeretné ezeket az adatokat megismerni,
akkor ezt ülésen kívül is megteheti.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Megbízási szerződés
kötése a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit
Kft-vel a TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
A képviselő-testület megbízza a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t a TOP-3.2.1-15
kódszámú pályázat előkészítési tevékenységeinek
ellátásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Gémes László polgármester ismertette a vállalkozási szerződés a 2016. évi rászoruló gyermekek
intézményen kívüli szünidei étkeztetésének teljesítésére tárgyú előterjesztést (7. sz. melléklet).
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a
gyermekek nyári tartózkodásának elősegítése, napközbeni tartózkodás elősegítése, hogyan fog alakulni a településen?
Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta, június
30-ig az iskola ügyel, utána pedig a szentesi iskolák
valamelyike lesz az ügyeletes. Általában nincs rá
igény, abban a pillanatban, ahogy az iskolának vége
van, és bármilyen szünidő vagy szünnap van, az iskolában a gyerekeknek nem jár a plusz kedvezményezett étkezés, lemondja mindenki. Június 30-ig
van a munkaidő, addig megoldják az egész napos
foglalkoztatást.
Gémes László polgármester elmondta, nyáron
számos program, tábor áll a rendelkezésre.
Bernáth Ildikó iskolaigazgató elmondta, így
van, utána egymást érik a táborok, kirándulások.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, tavalyi évben volt egy lehetőség 2 hónapi felügyeletre, most is sokan jelzik, hogy ismételten szeretnék
ezt igénybe venni. De tudjuk, hogy ez egy pályázati
program része volt.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének teljesítésére a
tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 55, az őszi
szünetben 5, a téli szünetben 7 munkanapon keresztül 570 Ft/fő/nap díjért történő teljesítésére a
SZE-PA-SZOLG 2012. Kft-vel (Várpalota, Erdődy
P. T. u. 25.) vállalkozási szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására.
Gémes László polgármester előterjesztette a
szolgáltatási szerződés a szociális étkeztetés biztosítására 2016 július hónapjára tárgyú írásos anyagot
(8. sz. melléklet).
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény nappali ellátásában részesülő szociális
étkezők és a szociális étkezők részére az étkezést
2016. július 1-31-ig 21 munkanapon keresztül a reggeli vonatkozásában bruttó 110 Ft/fő/nap, az ebéd
vonatkozásában bruttó 710 Ft/fő/nap díjért történő
teljesítésére a Sze-Pa-Szolg. Kft-vel (Várpalota,
Erdődy P. T. u. 25.) szolgáltatási szerződést köt.
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LELKIGYAKORLAT
AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN
Több mint 20 éve, hogy június végén lelki
töltekezésre, felfrissülésre invitál a Vinculum
Caritatis Közösség itt helyben, csak az időt kell
oda ajándékozni Istennek, hogy mélyülhessünk a kapott tanítások által.
Bevezetésként Török Margit népszerű nevén
LINCIKE, az elnyerhető búcsúkról tartott részletes ismertetést, mivel az irgalmasság évében
több féle búcsúban is részesülhetünk, vagy részesülhetnek azok, akikért ezt felajánljuk.
A magvetést Isten kegyelméből ez évben is,
a Közösség általános felelőse, Baranyi Zsuzsanna végezte, aki felkészültségéről tett tanúbizonyságot. Segítségül hívta Ferenc pápa
irgalmasság arca kezdetű bulláját.

Mivel Ferenc pápa meghirdette az Irgalmasság évét, így a lelkigyakorlat témája az „irgalmasság testi-lelki cselekedetei”. Ezt boncolgatta
az előadó, és a megosztásokban a jelenlévők is.
1. Az irgalmasság testi cselekedetei:
Az éhezőnek ételt adni, a szomjazónak italt
adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak
szállást adni, a betegeket és a börtönben lévőket látogatni, a halottakat eltemetni.
2. Az irgalmasság lelki cselekedetei:
A bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével
tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
az élőkért és holtakért imádkozni.
1/1. Az éhezőnek ételt adni. Nem csak ételre,
imára is éhezhetünk!
Miatyánkban imádkozzuk: „Mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma!” Nem egy
hétre, csak az mai napra. Ez a Gondviselésbe
vetett bizalom, csak az aznapit kérem, a többi
nap majd gondoskodik rólam. Nagyon fontos a
megelégedettség, észrevenni a jót, a segítséget!
Ahhoz kapok kegyelmet, amit Isten elvár tőlem! Ezt mindig szem előtt kell tartanunk.
1/2. A szomjazónak italt adni. Milyen italra
is vágyik valaki? Lehet annak az ital egy jó
szó, elbeszélgetés. De lehet az is, hogy ebben
az érzéketlen világban felismerem nincs embe-

re, aki egy pohár vizet adjon, ez valóban enyhíti a szomjat és a vágyakozását is.
1/3. Szegényeket ruházni. Ezt tapasztaljuk a
Karitatív szervezetek munkája által is. De nagyon fontos, tudni kell adni, és tudni kell elfogadni! Adni méricskélés nélkül, jó példa: ha
nyár végén benézek a szekrénybe, mi az, ami
egész nyáron nem volt rajtam, arra már nincs is
szükségem, fogom és átadom annak szervezetnek, aki feltérképezi a rászorulókat. De ugyan
ezt tél végén is meg lehet ismételni.
1/4. Az utasoknak szállást adni. Életünk útja
egy nagy zarándoklat.
Zarándoklat: úton vagyunk – együtt vagyunk – valaki vár!
Zarándokolunk, mert azzal az úttal valakiért, valakikért, imádkozunk és találkozni akarunk Valakivel. Erről a bevezető előadásban
részletesen hallhattunk.
Milyen jó az, ha egy zarándokcsoport éjszakára szállást kap, megpihenhet, erőt gyűjthet a
következő napi útra.
1/5. Börtönben lévőkért imádkozni. Az ima
mindenkor a legnagyobb segítség, pedig sokszor
mondjuk, nem tudok mást tenni, csak imádkozni! Ha nem is tudom őket látogatni, de imáimmal segítem őket, hogy a jó útra térhessenek.
1/6. Betegeket látogatni. Meghallgatás a legfontosabb, sokszoros tapasztalat, hogy beteg testvérünktől nagyon sokat kapunk. Az Ő mindennapi
kereszthordozása, erőforrás mások számára is.
1/7. Halottakat eltemetni. Ez a mai világban
már nem egyértelműen van jelen, nem mindenkor temetik el halottaikat, pedig Jézust is eltemették, Ő sem volt kivétel.

2/5. Bántalmakat békével tűrni. Ez az egyik
legnehezebb, de ha úgy nézzük, aki megbántott
az szorul vigasztalásra, és ezt el tudjuk fogadni, akkor a mi lelkünkbe költözik az a béke,
melyet senki nem tud elvenni.
2/6. Ellenünk vétőknek megbocsátani. Ez
összefügg az előző gondolatsorral.

2/7. Élőkért és holtakért imádkozni. Halottainkért szoktunk, de az élőknek is nagy szüksége van az imára.
Röviden ez volt a tartalma a háromnapi elmélkedéseinknek, sok-sok Ferenc pápa által
adott gondolattal fűszerezve.
Mint minden lelkigyakorlaton itt is tett mindenki elhatározást, mi az, amiben változni
szükséges, felfedezett vadhajtások lenyesegetése, kinek mit mutatott meg a Szentlélek Úristen.
Néhány útravaló, amivel a testvérek megajándékozták egymást:
- A hallottak életté váltása a minden
napokban
- Krisztusban növekedés, Titokzatos Test
Tagjaiban meglátni Krisztust, irgalmas legyen
a szemünk
- Elmélyülés kegyelméért imádkozni
- Felrázás, a betegeket látogatni
- Szeretetben, békében Isten szeretetét próbáljuk sugározni
- Azt adni, ami éppen szükséges
- Falakat döntsük le, csak hidak legyenek
- Életté váltani, hogy a halottakat eltemetni,
ezt szorgalmazni
- Türelem a dolgaimban, figyelem a környezetemben, Isten segítségével
- Türelmet kikönyörögni.
„Tedd az Úr elé szenvedésedet!
Isten megsegít, ha elfogadod, ha engeded,
Hogy munkálkodjék benned!” (vers idézet)
Olyan nehéz

2/1. A bűnösöket meginteni. Mindig szelíd
szeretettel, Jézus is így tett, amikor a farizeusok rászóltak, hogy bűnösökkel együtt eszik.
„Nem az egészségesnek kell az orvos, hanem
a betegnek!”
2/2. Tudatlanokat tanítani. Rávezetni minden embert arra, hogy a mindennapi élet dolgaival tisztába legyen. De segíteni kell a Szentírás megismerésére is.
2/3. Kételkedőnek jó tanácsot adni. Sokféle
kételkedő van, de mindig a helyes útra segíteni, hogy megszűnhessen benne a kételkedés, és
biztos utat találjon.
2/4. Szomorúakat vigasztalni. Ez az, amit
napi szinten lehet gyakorolni, Isten irgalmas
szeretetére rávezetni.

Istenem, jaj néha olyan nehéz élni,
Lázadó szívünket színed elé vinni.
Keserű poharunk szó nélkül kiinni,
Panaszos szó nélkül keresztünk hordozni,
Istenem, jaj néha olyan nehéz élni.
Romba dőlt tervek közt újra csak remélni,
Kétségbeesésben Tégedet dicsérni,
Kísértéseinkben Igéd szerint élni.
Borongó felhők közt Téged megkeresni,
Kik bántanak minket, azokat szeretni.
Dolgunk csendben tenni, halk éneket dúdolni,
Életünk útjára virágot szórni,
S amit reánk mértél, abban megnyugodni.

2016. július
Ezekkel a gondolatokkal zártuk a lelkigyakorlatot, majd szentmise végén a TE DEUM
szavaival megköszöntük Isten végtelen szeretetét mellyel ezekben a napokban elhalmozott
mindannyiunkat.
Hálás szívvel megköszönöm mindazoknak,
akik részt vettek, merték napi munkáikat félre
tenni erre az időre. Köszönöm a háttérmunkát
végzőknek, az előkészületben, a konyhai szolgálatban tevékenykedők önzetlen fáradozását,
ezzel is segítve a lelkigyakorlatozók elmélyülését. Hálás köszönet a természetbeni adományokért, és anyagi támogatásért! Isten fizesse
meg mindenkinek bőkezűen!
(Rozgonyi Mária)

AZ ORGONA FELÚJÍTÁSA
A Szegvári Katolikus Templom 2011-es felújítása után szükségessé vált, hogy az orgonát
is kitisztíttassuk, és újra felhangolják. Ennek
akkor a költsége: Hétszázezer forint volt. Szabó
Antal szakember végezte.

Sajnos ekkor kiderült, hogy sok olyan régi
elavult alkatrész van, amit már szükséges kicserélni. Ekkor megrendeltük a német vállalatnál, ahol ilyen alkatrészeket gyártanak,
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Ennek örömére augusztus végén, 28-án vasárnap 17 órai kezdettel Nagy János karnagy
orgonahangversenyt ad. Erre szeretettel hívjuk
és várjuk a kedves szegváriakat, és a környéken élő zenét kedvelő Kedves Olvasókat, ismerőseiket. Ekkor hálát adunk a Jó Istennek, és a
kedves adományozóknak, akiknek köszönhetjük, hogy megújulhatott templomunk orgonája.
(Piti M)

HÍREK-ESEMÉNYEK
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik június végén a katolikus körben
tartott lelkigyakorlaton részt vettek, a háttér
munkákat végezték, és természetbeni adományukkal támogatták. Isten fizesse vissza mindenkinek százszorosan!
Augusztus 6. Urunk Színeváltozása, szentmise este 19 órakor lesz.
Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele,
hétköznapra esik, de parancsolt ünnep. Szentmise délelőtt fél 9-kor és este 18 órakor lesz.
Templomunk búcsú ünnepe: szeptember
4-én lesz. Részletesen ismertetve következő
számban.
Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez évben is lesz szeptember végén. Az előző évekhez hasonlóan azok is részt vehetnek, áldásban
részesülhetnek, akik nem a szegvári templomban kötötték házasságukat, de hitelt érdemlően
igazolni tudják a katolikus egyház szerinti házasságkötésüket szeptember 10-ig.
Július, augusztus a szabadságolások, lelki töltekezés ideje. Egyházközségünk alkalmazottai
is lelkigyakorlatra mennek. Tisztelettel kérjük
megértésüket, ha éppen az irodai ügyfélfogadás
szünetel, vagy a szentmise időpontjában változás történik. Sürgős esetben tájékoztatás lesz az
elérhető ügyintézővel kapcsolatban.
A kirándulni, nyaralni, lelkigyakorlatra indulóknak testi, lelki felfrissülést kívánok!
(Rozgonyi Mária)

IMAÉLETÜNK MEGÚJÍTÁSÁÉRT

és azóta meg is jöttek, sőt el is kezdődött az
új alkatrészek: bőrök, és billentyűk cseréje.
Egyelőre fél úton vagyunk ezzel a munkálattal. Sajnos szintén a fentihez hasonló összegre

számíthatunk most is. De remélhetőleg jó időre
meg lesz a felújítás, a felhangolás, és rendben
lesz az orgona.

Mindenható Atyaisten, tölts el minket a Te
Szentlelkeddel és minden ajándékával! Istenfélelemmel és erővel, hogy Téged helyesen
szeressünk és hűségesek tudjunk maradni Tehozzád. Mutasd meg nekünk, hogy mi a terved
számunkra és add meg azt az erőt, amit Jézus
Krisztus által megígértél, hogy a Te akaratodat
megtegyük, és ahhoz hűségesek maradjunk.
Erősíts meg minket, hogy igéidet bátran hirdessük. Nyújtsd ki kezedet, hogy általa gyógyulások, jelek és csodák történjenek, a Te szent
Szolgád, Jézus Krisztus neve által. Tégy minket
eszközökké a Te kezedben, hogy minden gyermekedet visszavezessük Hozzád. Ezért kérünk
Téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

IMÁDSÁG MEGBOCSÁTÁSÉRT
Jézus azt kívánja tőlünk, hogy mindenkinek
megbocsássunk, akik fájdalmat okoztak ne-

künk és imádkozzunk értük (közéjük sorolva
a megholtakat is). Hogy meg tudjunk bocsátani, Isten segítségére van szükségünk, ezért
kérjük Őt: Atyám, segíts nekem megbocsátani! Atyám, segíts nekem teljes szívből megbocsátani mindazoknak, akik fájdalmat okoztak
nekem! Atyám, a Te nevedben és a Te erőddel
megbocsátok mindazoknak, akik fájdalmat
okoztak nekem! Atyám segíts megbocsátani
mindazoknak, akiknek én okoztam fájdalmat!
Imádkozzunk értük: Atyám, légy irgalmas és
kegyelmes, bocsásd meg bűneiket! Adj nekik
bűnbánatot és megtérést! Szabadítsd meg őket
minden gonosz erőtől, gondolattól és megkötözöttségtől! Jézus, adj nekik igazi bűnbánatot és
megtérést! A Te Véredben mosd tisztára őket!
Jézus, add meg nekik azt a kegyelmet, hogy
elfogadjanak Téged, mint Szabadítójukat és
Megváltójukat. Jézus, töltsd be őket Szentlélekkel! Jézus, világosítsd meg és vezesd őket!
A megholtaknak adj örök nyugodalmat!

A KERESZTSÉGI FOGADALOM
MEGÚJÍTÁSA
Jézus, a Te nevedben és a Te erőddel ellene
mondok a sátánnak és minden csábításának
(kétszer). Jézus, Te vagy az Isten Fia, aki feltámadt a halálból. Jézus, elfogadlak Téged, mint
egyetlen Szabadítómat és Megváltómat. Jézus,
tölts be engem a Te Szentlelkeddel! Jézus, tölts
be engem a Szentlélek minden kegyelmével,
gyümölcsével és erejével!

IMA VÉDELEMÉRT JÉZUS DRÁGA,
SZENT VÉRE ÁLTAL
Úr Jézus vallom, hogy Te vagy az én Uram
és Mesterem. Hiszem, hogy drága, szent Véred minden cseppjét azért ontottad, hogy megválts engem és családomat, hogy megszabadíts
engem és családomat a rossztól, a bűntől és
minden bűnös köteléktől. Úr Jézus, Benned
való mély hittel kérem, hulljon most a te drága,
szent Véred erre a településre, ennek a háznak
minden szegletére, minden járműre, amit használunk és mindenünkre, amit nekünk adtál.
Úr Jézus, a Te drága, szent Véreddel boríts be
engem és családomat tetőtől talpig! Hiszem,
hogy életem és családom csodálatos védelem
alatt áll. Úr Jézus, szabadíts meg ma minket a
rossztól, a bűntől, a sátán támadásaitól és csapásaitól, valamint a sötétségtől, az emberektől,
a betegségektől, a kétségektől és a haragtól
való félelmeinktől, szabadíts meg minden szerencsétlenségtől és mindentől, ami nem a Te
országodból való. Úr Jézus, tölts el minket a Te
Szentlelked ajándékaival és add meg nekünk a
bölcsesség és a tudomány, a hit, az ismeret és
a megkülönböztetés ajándékát, hogy ma a Te
dicsőségedre tudjunk élni és azt tegyük, ami
helyes. Dicsőítelek Téged, Jézus, hálát adok
Neked, Jézus, magasztallak Téged, Jézus,
imádlak Téged, Jézus.
(Közreadta: Zs. J. Mary Usha S.N.D. nővér)
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10. oldal
A 7. oldal folytatása
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szolgáltatási szerződés aláírására.
Gémes László polgármester előterjesztette a
„Babaház” gyűjtemény fenntartására vonatkozó
megállapodásról szóló írásos anyagot (10. sz. melléklet). Átadta a szót Gyömbér Ferencné jegyzőnek.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a módosított megállapodást elkészítette, egyeztetett Dr.
Antal Péter gyógyszerészúrral.
Határné Bottyán Erika képviselő elmondta,
talált egy elírást. A gyűjtemény leltár felelőse nem
a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, hanem a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény.
Gyömbér Ferencné jegyző elnézést kért és megköszönte az észrevételt, igen a SZEKMI vezetője a
leltárfelelős.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Babaház” gyűjtemény
fenntartására vonatkozó megállapodást és az alábbi
döntést hozta: A jelen határozat mellékletét képező
megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, az abban foglaltak végrehajtására.
Gémes László polgármester ismertette az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan (Rozmaring
u. 4.) helyiségeinek térítésmentes használatba adásáról szóló előterjesztést (11. sz. melléklet).
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta, hiányolja a szerződésből az azonosító adatokat,
a Szegvári Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhelyét. Tudja, hogy ez lesz az új székhely, de gondolja, van egy jelenleg is. Hiányolta a
kettes pontban, miszerint az Önkormányzat használatba adja, de az nincs benne, hogy a Tűzoltóság használatba is veszi az ingatlant. Kérdezte, az
egész ingatlant vagy csak az ingatlan egy részét
veszi használatba? Elmondta, ha csak egy részét,
akkor viszont kellene valamilyen helyszínrajz,
mely a használatba adási szerződés részét képezi. Kérdezte, biztosan a Rozmaring utca 6. szám
alatt van ez az ingatlan? Véleménye szerint ez a
4. házszám.
Gémes László polgármester elmondta, nem
az udvart használják, hanem az épület kétharmadát. Fognak csatolni már egy tervezett alaprajzot
is, hiszen az épületen szeretnének fejlesztéseket
végezni. Éppen a mai nap beszélték át a Szegvári
Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével a terveket. Csatolni fogja az alaprajzot is. A 6.
házszámot átjavítják, 4-re. A kettes pontot a használatba vétellel ki fogják egészíteni. Az időpontot
az Elnök úr kérte, hogy az július 1. legyen. Kérdezte van-e még kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta,
a teljesség igényével a 6. és 8. pontban oda írná,
hogy a Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület saját költségére használja rendeltetésszerűen és javítsa ki a rendeltetésszerű használatból
adódó hibákat. Nehogy egy villanykörte kicserélését is az Önkormányzat finanszírozza.
Gémes László polgármester elmondta, a szegvári civileknél ez nem fog felmerülni, jogkövető
magatartást mutatnak, amit az Önkormányzattól
kapnak, azt gondosan cserélik és javítják.
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta,
csak nincs a szövegben.

Gémes László polgármester elmondta, lehet
pontosítani.
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő kérdezte, van-e az Önkormányzatnak vagyonbiztosítása az ingatlanon?
Gémes László polgármester elmondta, van
biztosítás az ingatlanon.
Döbrőssyné dr Seres Ilona képviselő elmondta, a 10. pontot nem érti. „A használatba vevő
harmadik személy használatába adhatja.” Nem
az ingatlant, hanem az ingatlanrészt, ezt ők kérték?
Gémes László polgármester elmondta, arra
gondoltak, ha más szervezet éppen egy közgyűlést szeretne megtartani, akkor beengedhetik oda
a klubszobába és megtarthatják. Ezt a részét ne
tiltsuk meg, ezzel még nem élt vissza senki.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta,
a Szegvár Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete megkereste, hogy a felmerülő rezsiköltségeket akkor tudják majd kifizetni, ha a bíróság
a használatba vételi eljárást véglegesíti. Kérte a
Képviselő-testületet, hogy rendelkezzenek addig
erről.
Gémes László polgármester elmondta, nem
tudja, hogy mire gondolnak.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a
rezsiköltségre.
Gémes László polgármester elmondta, ha
arra, hogy rezsiköltséget térítsenek meg és arra
ők pályáznak, ahhoz nem Képviselő-testület
döntés kell. Kell, rendelkezzenek egy hivatalos
szerződéssel, ami alapján jogosult ott bent lenni.
Ha van, tud rá pályázni.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta,
arra gondoltak, hogy onnantól kezdve tudják hivatalosan fizetni a rezsiköltséget. Ha be vannak
oda jegyezve. Addig nem tudják fedezni ezeket
a költségeket.
Gémes László polgármester elmondta, ez
nem teljesen így van, lehet, hogy félre értette.
Nem feltétlen a székhelyén, mert ha a székhelyváltozást bejelenti, az már székhelyváltozásnak
minősül, amennyiben azt elfogadták. A bíróság
vagy megsemmisíti, vagy helyben hagyja, de az
onnantól kezdve él, mint módosított alapszabály.
De lehetne neki több telephelye is, ahova el tud
számolni költségeket. Az elnök úrral ezt megbeszélték, át tudnak lendülni ezeken a költségeken.
Megköszönte a jelzést.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete részére a Szegvár, belterület 285/1.
hrsz. alatt nyilvántartott, Szegvár, Rozmaring u. 4.
szám alatti ingatlan helyiségeit térítésmentes használatba adja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában
foglalt (11. vízkárelhárítás; 12. katasztrófavédelem)
irányuló feladatok támogatása céljából. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Használatba adási szerződés aláírására.
Gémes László polgármester ismertette az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása című pályázat benyújtásáról készült
előterjesztést (12. sz. melléklet). Elmondta a Hunyadi János utcára benyújtandó pályázatról kellene
dönteni. Szeretnék benyújtani újra a Hunyadi János utca felújítására, így az óvoda, iskola, idősek
otthona, templom megközelíthetőségét szeretnék
könnyíteni.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat benyújtásához és vállalja a pályázathoz szükséges önrész biztosítását.
A támogatás keretében a szegvári Hunyadi János utca (Szentesi út és Hunyadi János utca, illetve
Kurca híd és Kántor utca között szakaszának) felújítása valósul meg.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
Finanszírozása: Utófinanszírozott
Pályázat összes költsége: 16.610.968 Ft
Ebből támogatott (85%): 14.119.322 Ft
A vállalandó önerő (15%): 2.491.646 Ft
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzat felhalmozási hitelfelvétel terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Gémes László polgármester ismertette a településrendezési terv módosítására érkezett kérelmet
(13. sz. melléklet).
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Szabó Tibor Szegvár, Klapka György u. 25. szám alatti lakos rendezési terv
módosítására irányuló kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
A képviselő-testület javasolja Szabó Tibor kérelmezőnek, hogy a rendezési terv hibajavítása érdekében egyeztessen a hatóságokkal.
Amennyiben a hibajavítás nem lehetséges, kezdeményezze Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületénél a rendezési terv módosításának megindítását.
Amennyiben a rendezési terv módosítására a
Szabó Tibor által kért területre vonatkozóan kerül
sor, a képviselő-testület annak költségét nem viseli.
Gémes László polgármester kérte, nyílt ülés keretei között tárgyalják a lovas oktatás bevezetésére
vonatkozó szóbeli előterjesztést. A polgármester
elmondta, régóta foglalkoznak már azzal a gondolattal, hogy hogyan tudnák a gyermekekhez közel
hozni és az iskolába, óvodába bevinni a lovas oktatást, a lovakat és a lovas terápiát?
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a
2006-2010-es turizmusfejlesztési stratégiában benne szerepelt.
Gémes László polgármester elmondta, azóta is
szerepel benne. Több, kevesebb energiát fordítottak erre, az elmúlt időszakban. Ami felgyorsította
az eseményeket, egy haláleset volt. Egy szegvári
lakos az elmúlt héten elhalálozott és a lovai hátramaradtak, ami a családnak nehézséget okoz. A
lovak pont erre a célra megfelelnek. Akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy hogyan tudnának
a családon is segíteni és a saját céljaikat is elérni.
Körbe járták alaposan a témát, hogyan lehetne bevezetni az oktatást. A lóval napi szinten foglalkozni
kell. Az egy dolog, hogy van ló, gyermek és pedagógus, aki tud vele foglalkozni, tudná ezt a dolgot
a gyerekek irányába mozgatni. De az állatokat gondozni is kell, etetni, itatni. Maga a ló takarmányi
fenntartása nem hasonlítható más haszonállatéhoz.
Ezeknek a lovaknak nem igazán kell abrakot adni,
mert akkor elhíznak. Szénán nőnek. Szénát be tudnak szerezni, ha a vízüggyel megbeszélik, tudnak-e
adni a gáton kaszálót. Az éves takarmányszükség-
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letet a lovaknak be tudják szerezni. Megnevezett
két személyt, akiket a lovak gondozásával, ápolásával, a gyermekek kocsiztatásával vagy némi szintű
foglalkoztatásával is meg lehetne bízni. A közmunkaprogram keretein belül a lovak gondozása egész
évben, szabadság, hétvége, ünnepnap kiadásokkal
finanszírozható. Utána jártak, hogy a beinduláshoz
körülbelül 1.500.000 forint szükséges. Az Önkormányzat meg is tudja finanszírozni ezt az összeget.
A későbbi működtetéshez is néhány százezer forint
szükséges éves szinten. Ez elsősorban a takarmányszükséglet előállítása. Utánajártak, ha ezt egy
alapítvány csinálja, akinek a tevékenységi körében
ez szerepel nagyobbak az esélyek. Most volt egy
stratégiai gyűlés, ott táborozásra és egyéb lovas
dolgokra lesz forrás, amit a civil szervezetek elérhetnek. Ezért a hivatali kollégákkal összedolgozva
és véleményüket kikérve a Tűzköves Alapítványon
keresztül tudnák működtetni a lovas projektet. Természetesen az Önkormányzat vállalja az induláshoz és a későbbi működtetéshez szükséges forrást,
amit nem lehet pályázati úton beszerezni. A személyi feltételeket pedig próbálják a közmunkaprogramon keresztül és az iskolán keresztül kivitelezni.
Beszélt Farkas Sándor országgyűlési képviselő
úrral, aki támogatja a projektet, miszerint a szegvári óvodában, iskolában induljon be. Ígéretet tett
rá, hogy ha az új szervezet feláll, akkor mindent
elkövet, hogy akár még egy önálló státuszt is biztosítanak az iskolában, egy olyan pedagógus személyében, aki csak ezzel fog foglalkozni.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, hol
lennének a lovak?
Gémes László polgármester elmondta, ha szükséges hosszú távú garanciát vállal arra, hogy biztosít helyet. Van egy 100 férőhelyes, teljesen üres
istállója. Biztos, hogy az elkövetkezendő években
nem fogja állattal megtölteni. Jelenleg is van 5 ló az
istállóban. A gyerekek oda járnak ki, ott lovagolnak, ott gondozzák őket. Megállapodás keretében
is tudja vállalni, hogy biztosítja a helyet. Ráadásul
a teleknek pont a Tüzép felöli részén van, így önálló
bejárattal rendelkezik, egymás állategészségügyi
dolgait nem zavarják. Számára is kedvező, ha nagyobb mozgástér van a területen, ha mindig van ott
valaki. Ott elférnek a lovak.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte,
hány lóról van szó?
Gémes László polgármester elmondta, 8-10 ló
van a ménesben, de mind lovaglásra alkalmas ló.
Van közöttük pár csikó, de többnyire olyan lovak
korban, ami már lenyugodott, olyan az idegrendszerük is. Az előző tulajdonos is ezzel foglalkozott
korábban. Van ott két kocsi is, a gyerekekhez járt
Szentesre, rendezvényeken is részt vett. Sajnálatát
fejezte ki a történtekért.
Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a lovas oktatás bevezetése a
közoktatási intézményekben tárgyú szóbeli előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1./ A Kurca-parti Óvoda óvodásai és a Szegvári
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói körében lovas oktatás bevezetését tervezi a Képviselő-testület, mely
szabadidős foglalkozás keretében és tanórai keretben történhet.
2./ A működtetéssel a Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő, Kulturális Alapítványt bízza
meg, melynek fő célja: Szegváron és térségében
a hagyományőrző, ismeretterjesztő és kulturális
tevékenység összefogása, támogatása, fejlesztése.
Nemzeti kultúránk növelése és gazdagítása, helyi
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hagyományaink ápolása, megőrzése. Fiatalok és
az idősek kulturális és szabadidős, egészségmegőrző, életmódjavító programjainak szervezése. Tevékenysége során együttműködik a helyi, megyei
közigazgatási szervekkel és intézményeivel, az
együttműködés és feladatmegosztás tartalmáról
mindenkor együttműködési megállapodást köt.
3./ A működtetéshez szükséges tárgyi feltételek
kialakításához a Képviselő-testület 1,5 millió Ft-ot
biztosít, mely összeget a Tűzköves Alapítványnak
támogatásként átutal a 2016. évi költségvetés céltartaléka terhére.
4./ A személyi feltételek biztosítása a Forray M.
Általános Iskola és AMI pedagógusán és a Falufejlesztő KFT-n keresztül történik.
5./ Az állatok elhelyezése a Gémes László tulajdonát képező majorban történik.
6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az érintett felekkel a program létrehozására, működtetésére vonatkozó megállapodás elkészítésére.
Gémes László polgármester átadta a szót a képviselőknek bejelentéseik tolmácsolására.
Tóth Péter Pál képviselő megkérte az illetékest,
hogy a Köztársaság utcán menjenek végig. Az utca
vége felé a baloldalon két ház előtt is betemették a
vízelvezető árkot. Kérdezte, ki adott erre engedélyt
és milyen alapon?
Gémes László polgármester elmondta, nem
adott rá engedélyt senki, mert nem tudnak róla, de
meg fogják nézni.
Tóth Péter Pál képviselő elmondta a Pacsirta
utcai lakosok kérték, hogy egy vízelvezető árkot
alakítsanak ki, mert nagy esőzés alkalmával nem
folyik el a víz. Három házhossznyi szakaszról van
szó.
Gémes László polgármester elmondta, megnézik a helyszínt és keresnek megoldást.
Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, egy
bokrot szeretne kivetetni, a Bölcsödénél a Fő útra
fordulva nem lehet kilátni. Ki kell menni az útra jó
darabon, hogy belátható legyen a forgalom.
Gémes László polgármester elmondta, a nemrég
kirakott tükröt is ki kell cserélni, mert majdnem
baleset történt. Meg kell nézetni. Úgy gondolja,
hogy a tükör nem nagyít, hanem kicsinyít.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta több
dolgot szeretne megemlíteni. Az utak felmérését
követően látta, hogy az Újfaluban szórták az utakat, az Alkotmány és a Szabadságharcos utcákban
is, de a kavics kipereg.
Gémes László polgármester elmondta, úgy gondolja, most kikátyúzzák szárazon és utána bitumenezni fognak. Előbb beszórják, majd itatást csinálni
kell. Nem tudja beitatni a lyukat. Először kisimítja,
beszórja, behengereli, majd végül beitatja.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta,
nem tudják a határidőt. Szó volt arról, hogy június
30-ig kérik tőlük. Legutolsó információja, megkapta a Bizottság az összesítést. Azt mondták, hogy
majd a kivitelező meghatározza a határidejét.
Gémes László polgármester elmondta, utána
néz.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta,
a Köztársaság utcában, a Csurgó saroknál óriási
nagy mélyedés van. Ha a Szegvári Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft javítja az
utakat, ott érdemes lenne javítani, mert nagyon
nagy a forgalom a sarkon.
Gémes László polgármester elmondta, ki fogják
javítani.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a
Mindszenti útnál a buszmegállónál nagyon meg

van süllyedve a buszkerék nyoma. Esőzések voltak,
felcsapódott a várakozókra a víz.
Gémes László polgármester elmondta, jönnek
a Közútkezelő munkatársai. Beszélt a Hódmezővásárhelyi főmérnökkel, hogy elkezdik Mindszent
felöl padkázni a főutcát, végig.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte történt-e változás a régi Zöldértnél a közlekedési tábla
ügyében? A fűben van keresztbe a tábla.
Gémes László polgármester elmondta, a Közútnak lett jelezve.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a
mozgássérülteknek jelölő sáv, speciális parkoló lehetne-e a művelődési ház előtt?
Gémes László polgármester elmondta, felfesteni lehet.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta a
Művelődési Ház előtt lesz több program is idén.
Gémes László polgármester elmondta, szokott
mindig hely lenni, nem indokolt a felfestés.
Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, ha
vidékről jönnek.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, hogy ha
fel van festve, más nem állhat oda.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, így kevesebb lesz a parkolóhely.
Tóth Péter Pál képviselő elmondta, a rokkantak
többnyire hátra mennek, az udvaron van akadálymentesített bejárat.
Lukács Istvánné alpolgármester kérdezte, miért
van a piactérnél felszedve a burkolat? Nem lehetne
valamit csinálni?
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, vezették
a szennyvizet és várják, hogy ülepedjen, azt addig
nem lehet visszarakni.
Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, a
Székely-kaput, mire jönnek az Erdélyiek, le lehetne-e festeni? Van-e rá lehetőség?
Gémes László polgármester elmondta, ha van
jelentkező, aki lefesti, biztosít festéket és ecsetet.
Puskásné Halál Ágnes képviselő megnevezett
két önkéntest. A képviselő elmondta még, hogy a
100 forintos előtti sarkon összetört az aknatető.
Gémes László polgármester elmondta, számtalanszor szólt a telefonosoknak, de nem tettek semmit.
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft ideiglenes megoldásként tett rá betonlapokat, a telefontársaságnak kell a speciális fedlapról
gondoskodni.
Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte Gémes László polgármestert van-e tudomása arról,
hogy a Szentháromság szobornál leöntötték a kavicsot?
Gémes László polgármester elmondta, van tudomása róla.
Lukács Istvánné alpolgármester kérdezte, az
angyal szobrok sorsa eldőlt már?
Gémes László polgármester elmondta, vannak
ötletek a problémára.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte
a Piactéri gólyás villanyoszlop közvilágítása meg
van rendelve?
Gémes László polgármester elmondta, meg van
rendelve, 0-24 hónap az eljárás ideje.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte,
a Bercsényi utca sáros volt, kerül rá tükör?
Gémes László polgármester elmondta, jelenleg
az aszfaltozást fogják sürgetni. De már a követ beszerezték a Jaksa János utcába is. Ami eddig összegyűlt törmelék azt ledaráltatták.
Több javaslat és hozzászólás az ülésen nem
hangzott el.
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Vár a nyár – Karitász tábor Pálmonostorán
„Országszerte számos helyen zajlanak a Karitász-táborok. A Karitász önkéntesek minden táborban színes programot állítanak össze, kézműves foglalkozással, játékos vetélkedőkkel, és ahol
lehet strandolással. E táborokban 10 hét alatt
több mint 5000 gyermek nyaral. A gyermekeknek
a táborok ingyenesek.
Az országos tábornyitó ünnepségen Veres András püspök szólt a gyerekekhez: Sokszor megtapasztaljátok, hogy csak akkor nyugodt a lelkünk,
ha őszinték vagyunk. Ha rosszaságon kapnak
minket, legtöbbször sokan rögtön tagadják, hogy
ők tették volna. Ilyenkor viszont ott marad egy
zaklatottság a lelkünkben, amit a lelkiismeretünk
mozgat. De ha sok ilyet teszünk, a lelkiismeretünk
elalszik. A püspök úr arra bíztatta a gyerekeket,
hogy mindig akarjunk becsületesek maradni, sohasem hazudni. Ha mégis valami rosszat teszünk,
vállaljuk a felelősséget is érte. Imádkozzunk
együtt azért, hogy tudjunk jók, becsületesek lenni
és az igazságot mindig keresni.” (karitasz.hu)
A szegvári Karitász csoport is csatlakozott az
országos programhoz. Június 30-án 30 gyermek
és felnőtt indult útra kisbuszokkal, autókkal, hogy
a Gyógyszerész úrék „tanyáján” tábort verjen, és
aztán mindenki megtalálja a neki megfelelő társaságot, faházat, lakókocsit. Kezdődhetett a nagy kaland, az ismerkedés, a barátkozás, vagy éppen egy
véget nem érő beszélgetés… Az első este nehezen
tértek nyugovóra a táborlakók, még késő éjjel is volt
megbeszélnivaló, futkosás egyik faházból a másikba, mert nagyon fontos mondandó mindig akadt.

Pénteken reggeli után jutott idő egy kis játékra,
majd kezdődött a vízenkelt kifli készítése. Ügyes
kis kezek sodorták az édes finomságot, egyre
gyűltek a szépen formált kiflik. Természetesen
az első sütés eredménye pillanatok alatt elfogyott.
Azért persze bőven maradt a zöldborsó leves mellé is.

A délutáni fürdőzés után akadályverseny szerepelt a programban. A gyerekek egy-egy állomáson megmutathatták tudásukat, ügyességüket, tájékozottságukat. Remekül szórakozott mindenki.

Vacsorára pizza készült a kemencében, utána
a tábortűz körül gyülekeztünk, előkerült vendégünk (egy hittanár és családja) gitárja is, és nagyon hangulatos estét töltöttünk együtt. Későre
járt már, amikor lassan kezdett a csoport szállingózni a tusoló felé, de alvásról persze még hosszú
ideig szó sem volt.

Szombat a kézműves foglalkozás napja, a
gyerekek lelkesen fogtak hozzá a karkötők fonásához, többen a keresztszemes hímzést próbálgatták, volt aki a horgolást tanulta, a fiúk bőrből
telefontartót készítettek, akadt aki papírból virágokkal díszített képeslapot „gyártott”.

A délután fürdőzéssel indult, majd lázasan készülődtek az esti tábortűznél előadott műsorra a
gyerekek. A lányok énekeltek, a kisebbek ötletes kis előadással készültek, amin mindannyian
jól szórakoztunk. Volt még nyelvtörő mondóka,
majd a felnőttek kis műsora következett, amit
persze mindenki végig nevetett. Ezután került sor
az akadályverseny eredményhirdetésére, lelkes
taps ünnepelt minden csapatot, és a jutalomként
kapott édességek is pillanatok alatt gazdára találtak. Kedves színfoltja volt az együttlétnek, hogy
mindenki elmondhatta neki mit jelentett ez a tábor, és szívet melengető volt a gyerekek nyíltsága,
véleménye az együtt töltött időről.

Utána következett a szalonna- és virslisütés, s
miután mindenki jót falatozott a saját maga által
készített vacsorából, jöhetett az elmaradhatatlan
édesség, a pillecukor sütése. Az tábortűz melletti
gitározás, éneklés a késő éjszakába nyúlt. A gye-

rekeket már nem kellett ágyba küldeni, mentek
maguktól is, de a gitárzenére, énekszóra fürdés
után apránként visszatértek a tűz köré és még sokáig együtt voltunk. Örültünk egymásnak, a jó
időnek, a csillagos égnek, és ismét megéreztünk
valamit a Gondviselő Isten jóságából.
Vasárnap reggeli után indultunk Pálosszentkútra az ünnepi szentmisére. A pálos atya előző
éjszaka tért haza egy zarándoklatról, minden
gyermek és felnőtt érdeklődve hallgatta beszámolóját. A táborozók ez alkalomból egy-egy rózsafűzért kaptak ajándékba, aminek láthatóan
mindenki nagyon örült.

Visszatérve táborhelyünkre, már a csomagolással kellett foglalkozni, a gyermekek összepakolták szobáikat, a felnőttek az ebéd-készítéssel
töltötték az időt. Mire elkészültek a gyerekek és
az ebéd is, farkaséhesen ültük körül az asztalokat. Szomorkás hangulatban, de mégis jókedvűen
fogyasztottuk el az ebédet abban a reményben,
hogy jövőre – Isten segítségével – találkozunk.
Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak a
Karitász-munkatársaknak és fiataloknak, akik
munkájukkal segítették táborunkat. Külön köszönjük Antal Péter gyógyszerész úrnak a lehetőséget, a gondoskodást, éreztük azt is, hogy kedves
felesége Gyöngyike odafentről vigyázta minden
léptünket, Ternaiéknak: Irénkének és Jánosnak a
sok-sok zöldséget, a két kisbuszt, amivel a gyerekek szállítását megoldották. Isten áldja, jutalmazza meg jóságukat bőségesen!
Hálát adunk a Jóistennek mindenért: a jó időért, a sok vidámságért, adományért, egymásért,
hogy ezek által is gazdagabbak lettünk az együtt
töltött napok alatt.
Nagyon köszönjük a Karitász támogatását, hiszen
segítségük nélkül nem jöhetett volna létre ez a tábor!
Szabó Judit

2016. július

13. oldal

Grecsó Krisztián: Szent Iván-éji csodák
Az angyaltrombiták csak ingatták tölcsérvirágaikat, mintha tiltakoznának.
Mintha nemet mondanának mindenre,
akármit kérdez tőlük a huzat. Pedig fülledt nyári este volt, édesanyámék kertje
meg olyan bujának látszott a naplementében, hogy szinte zavarba jöttem tőle.
Arra gondoltam, ez olyan idő, amikor
senki nem mond nemet semmire.
Hát töltöttem is még egy jéghideg
sportfröccsöt a feleségemnek. A páfrányfenyő gyönge bokra mögül Sanyi
tata postagalambjai tipegtek elő. Rossz
a hangulat a padláson, ezt hallottam
Sanyi tatától. Az egyik galamblány
el akarja szeretni a másik galamblány
párját, és a mindig hűséges galambfiú
most valahogy megingott. A feleség
kétségbeesetten óvná a házasságot, de a
megszédült férj, nem is folytatom. A ragyogó fehér begyek kidüllesztve, de hiába, a fiókákra senki sem figyel, pedig
a galambok nagyon gondos jószágok,
de a szerelem és a féltékenység őket is
tönkreteszi. Nekem meg az jut eszembe,
miközben magamnak is habosítok egy
gyönge fröccsöt, hogy húsz éve még
milyen vehemensen ítélkeztem volna.
Hogy akkor talán azt mondtam volna
Sanyi tatának, hogy ki kell tekerni a
csábító nyakát, de most csak csöndben
figyelem a drámát, aminek sehogyan
sem lehet jó vége, és amit mégsem lehet elkerülni, mert nem jó a galambnak egyedül, és ha neki nincs párja, hát
elveszi a másét, nem lehet máshogyan
csinálni, és persze nem lehet nem belehalni az egészbe.
Ahogy enyhül, sétálni indulunk, az
Alföldet már megülte a nyár, a kaszált
gyep kiégve, a kocsma terasza üres. Az
egyetlen ember, aki sört kért ott magának, megszólít, hogy írjam meg az életét, mert gyönyörű és rettenetes élete
van, ahogy mindenkinek, gondolom, az
élet csak gyönyörű és rettenetes tud lenni, másmilyen nem. Én majd megírom, ő
meg sok pénzt keres vele, mondja. Arra
gondolok, húsz éve milyen haragosan
kértem volna ki magamnak ezt a felosztást, de most csak mosolyogva bólogatok, mert abban is van valami édes és
émelyítő, hogy messziről, nagyon mes�sziről nézve az írónak még van tere, tud
valamit, amire szükség van, el tudja mesélni, amit mindenkinek hallania kell, és

ez az ábránd akkor is jó, ha soha semmit
meg nem írok.
A főtéren újra megnyílt a régi cukrászda, ismerősök ülnek a padokon,
ej, mikor még Cuki néni állt a félelmetes pult mögött, micsoda nyarak
voltak, mondom a feleségemnek, és
szinte látom, ahogy az asszony leveszi
a fagylaltosvödör alumíniumfedőjét,
könyékig belenyúl a kanállal, hatalmas
keble meg úgy hullámzik, mint viharban a Kurca. Milyen jólesett az a vízízű
fagylalt! Lassan telt akkoriban az idő,
ötven fillérjével múltak az évek. Cuki
néni nyárról nyárra annyival emelt, és
mi gombócárban mértük az időt, anyámék az ötvenfilléres nosztalgiával, én
a kétforintos időszámítással kezdtem.
Azóta kicsúszott a kezemből az irányítás, az éveket sem tudom, az árakat sem,
a vízízű puncs sem esne már jól, sőt azt
hiszem, sohasem szerettem a puncsot,
de harminc éve még mindegy volt, hogy
mit szeretek és mit nem.
A játszótéren „állomásba” botlunk,
esti akadályverseny van az úttörőknek,
akarom mondani, gyerekeknek, jelenteni nem kell már, és nyakkendője is csak
a fecskéknek van, de a feladat, hála az
égnek, a régi. Bele kell találni a lópatkóval az autógumiba. Nem akarok dicsekedni, de tízből nyolcat beledobok,
ami egyértelműen a legjobb eredmény.
Fel is lehet írni a kéménybe, korommal.
Ezt mondtuk régen mindig, ha valaki túl
komolyan vette önmagát. Nem tudom,
mondják-e ezt még, húsz éve ismertem
minden világot, amelyben megfordultam, mostanra meg mindig azt érzem,
hogy kívül rekedtem, hogy lenni kell
valahol egy belső ruhatárnak is, amit én
már sohasem fogok megtalálni.
Az akadályverseny a kastélyban ér véget, hát bemegyünk mi is, a feleségem
még sohasem látta, pedig már annyit
hazudtam neki a Károlyiak nyári rezidenciájáról. A volt tanító nénim mindjárt
ki is tölteti velem a gyerekek műveltségi
tesztjét, de már túl jószívű, mert megsúgja, amit nem tudok, hát, ha ez annak
idején is így ment volna, gondolom, és
beikszelem a kettest, Móricz Zsiga bácsit, mert azt kivételesen tudom, hogy
ő írta a Szegvári bál című „művet”. Az
nem mű, mondom nagy okosan, csak fejezet, a Rózsa Sándorból. A volt tanító

nénim azt feleli boldogan, hogy az ös�szes csoport engem ikszelt be. Húsz éve
még milyen büszke lettem volna erre,
mégiscsak lehetek próféta, még ha tévedésből is, a saját hazámban, most meg az
jut eszembe, hogy milyen kíméletlenül
gyorsan elfeledünk mindent, és ez még
most fáj, de lehet, hogy húsz év múlva,
ha megérem, azt fogom gondolni, nem is
kell mindig mindent tudni.
A piactéren összefutok egy régi barátommal, részeg és nagyon jókedvű, egy
harmadikról kérdez, akivel évtizedeket
melengettünk meg együtt, hogy láttam-e
mostanában, de én csak szomorúan ingatom a fejem, mint az angyaltrombiták.
Nem. Ők néhány hónapja összejöttek,
mondja büszkén, aztán rácsodálkozik a
saját szavaira, nahát, mondja, hogy az
milyen furcsa volt, mert nem volt pénze fűtésre, hát ültek a hideg, sötét lakásban, de találtak egy üveg édes bort. És
csak kicsit volt ecetes. Bólogatok, szinte
látom őket, és arra gondolok, húsz éve
még nyomasztott volna, most meg csak
mosolygok, mert már tudom, mekkora
dolog egy pillanatra kívülről látni az
életet. Ahogy elindulunk, észreveszem a
kastély mellett a tüzet, de hiszen Szent
Iván napja van, kiáltok fel, és megnyugszom, hát értem már, honnan ez a sok
felforgató, hétköznapi látomás.
Forrás: www.vasarnapihirek.hu

Az 5. oldal folytatása

A legendák földjén
Támogatók: a következő családok voltak:
Ábrahám Glória, Magyar Pál, Süli Zsolt,
Fejős Imre, Kéri Gábor, Mészáros Zsuzsanna,
Nadicsán László, Kupcsik Gáspár, Ohratka
István, Veres Ferenc, Kanalas Róbert, Dancsó Róbert, Hegedűs Imre és családja, Csák
Zoltán-magánvállalkozó, Csurgó Gyöngyi Szegvár Nagyközség Önkormányzat képviseletében, Dr. Vigh-Molnár Henriett - Lila Akác
Gyógyszertár, Gyenes Mónika - Gyenes kft,
Hegyi István-méhész, Luli Jánosné-virágkötő, Maruzsán Ilona - Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet képviseletében, Pöszmet Zsolt
EKMI képviseletében, Szabó Elemér - borász,
Ternai János - Ternai kft, Kurca TV és az iskola
dolgozói
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FALUNAP – 2016
Szegvár-sportpálya
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
az idén is megszervezi az immáron
hagyománynak számító FALUNAPOT.
A program a következő:

Augusztus 19.
19.00 órakor Székely jellegű bál a
Művelődési Házban
17.30 órakor Szegvár-Mindszent
öregfiúk mérkőzés
20.00 órától Retró diszkó a sportpályán
Hortobágyi Gyulával

Augusztus 20.
sport délelőtt
10.00 óra
kutyás bemutató, futó fesztivál, íjászat,
paintball, aersoft játék,
baráti társaságok főzőversenye,
karate bemutató, lovas kocsikázás,
lovas bemutató
kulturális délután
13.00 órától Lovas felvonulás
a Főutcán. Útvonal: sportpálya,
Kórógyszentgyörgy, Kendergyár,
sportpálya
14.00-16.00 óra Erős emberek
bemutatója
15.00 órától vérnyomás,
vércukormérés, kürtős kalács,
fánk sütés, arcfestés
16.00 óra Tücsök zenekar fellépése
16.45 óra Fuszulyka klub lakodalmas
bemutatója
17.30 óra Dobbantó néptánccsoport
fellépése
18.00 óra Sztárvendég: a Happy Gang
19.00 óra Ünnepi műsor,
kenyérszentelés, kitüntetések átadása
19.00-21.00 óráig a fellépők
megvendégelése
20.00 óra Parlandó együttes operett
műsora
21.00 óra Tűzijáték
21.15 óra Az erdélyi vendégek műsora
21.30 óra Sztárvendég: Sipos F.
Tamás- „Trabanton szállni élvezet”
22.15 óra Tóth József show műsora
22:45-től Hajnalig tartó buli
Tulipán Nándival.
Kirakodó vásár, kisvasutazás,
ingyenes ugrálóvár, Gyenes büfé,
ajándéksorsolás
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!
Lukács Istvánné

Ismét
Nem szeretem
az internetet világbajnoka van
Ismerősöm nekem szegezte a kérdést, hogy
láttam-e az interneten a Szegvárról szóló színes, hangulatos, szívet melengető ismertetőt?
Nem, mert nem szeretem az internetet, ezért
nem is használom, válaszoltam. De a kíváncsiság mégis rávitt, hogy az oldalt megkeressem,
és mit olvasok?
„Tudtad, honnan jöttek a Grecsó fivérek?
És hogy itthon nemcsak Vizek városa létezik, hanem Vizek falva is? Ott található a
Kisboldogasszony templom, valahol a Csordakút éltető vize és a Kurca kanyarulata között…

Szegvárnak!

2016. június 25-én megrendezésre került a II.
All Kyokushin Karate World Tournament. Az
eseménynek a szentesi sportcsarnok adott otthont. A verseny főszervezője shihan Brezovai
Sándor 6. danos karatemester volt.

A teljes anyag a frappa magazin.hu a Szabadban cikkhely alatt található.
S ha már eddig ilyen sikeresen interneteztem, rákerestem Szegvár híres szülöttére,
Grecsó Krisztián író, költő, újságíró, szerkesztő, zenész (zeneszerző) honlapjára is.
Magáról így ír:
„Lényeges verzió”: 1976-ban születtem
Szegváron, egy Csongrád megyei faluban.
Apám hippi volt és a járási szavalóversenyek
állandó versenyzője. Munkájára, származására nézve parasztember, ahogy minden ősöm.
Édesanyám egyetlen lány, nyugdíjas, a férjével szépen élnek, otthon, a falunkban. Öcsém
Grecsó Zoltán táncművész, édes-bolond zseni,
amikor kerekezik haza és a csomagtartóban ott
ül Kifli kutyája, megáll a Batthyány téren az
élet. Jusztika, a nagymamám a példaképem,
sokat írok róla, hiányzik nagyon.”
Róla így írnak:
Díjai:
Gérecz Attila díj (1996)
Móricz Zsigmond ösztöndíj (1999)
Örkény István ösztöndíj (2002)
Faludy-díj (2002)
Bródy Sándor díj (2002)
Déry Tibor díj (2004)
József Attila díj (2006)
Márciusi Ifjak díj (2008)
Aegon Művészeti díj (2012)
Szabad Sajtó díj (2015)
S még messze nem nyugdíjas! Büszkék lehetünk rá! További részletek a www.grecso.hu-n
olvashatók.
Nem mellékesen, és nem hivatalos értesülés
alapján tudom, hogy gyökereit ápolandó rendszeresen hazajár. A közelmúltban kerek születésnapját is itthon ünnepelte bő családi körben.
Személy szerint én azért is büszke vagyok,
mert a nagy port vert „Pletykaanyu”-ban az
öreg piros Ladámat is megénekelte.
Egy szó, mint száz, sok érdekes és hasznos
dolgot lehet megtudni az internetről.
Lehet, hogy megszeretem az internetet?!
Antal Péter

A világbajnokságra 22 ország több mint 100
egyesületéből közel 600 nevezés érkezett. A
verseny szombat reggel 9 órakor a formagyakorlatok bemutatásával kezdődtek. Szegvárról
Suti Georgina és Gyermán Lili, Mindszentről
Német Enikő és Korom Lili volt érdekelt ebben
a kategóriában. Gina bemérkőző volt. Ez azt
jelentette, hogy neki egy gyakorlattal többet
kellett bemutatnia, mint a többieknek. Tanítványom jól vette ezt az akadályt és tovább jutott.
Még kétszer szólították, amelyből egyet megnyert egyet pedig elveszített. Az így kialakult
eredmény alapján Gina ezüstérmet szerzett.
Gyermán Lili következett. Az erős mezőny
egyik legjobb versenyzőjével sorsolták össze,
ennek ellenére hibátlanul mutatta be gyakorlatát és csak kis különbség döntötte el ellenfelünk
javára az összehasonlítást. A mindszenti lányok az utolsó egy hétben kezdtek foglalkozni
azzal a gondolattal, hogy ebben a kategóriában
is szerencsét próbálnak. Szerencsére a követelmény már rég meg volt tanítva, csak fel kellett
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idézni. Enikőnek jól sikerült a bemutatkozása.
Az első két összehasonlítást megnyerte és következhetett a döntőbe való bejutás. A későbbi
győztes ellen ez most nem sikerült, de ez nem
vette el Enikő kedvét és a harmadik helyért
való harcban egy nagyon „erős” formagyakorlatot hajtott végre, melynek győzelem lett az
eredménye. Meglett a harmadik hely. Korom
Lili dinamikus és pontos formagyakorlatot
mutatott be. Sokan nem értettük mi alapján
jutott tovább ellenfelünk. Nem értünk rá sokat
foglalkozni a témával. Koncentrálni kellett a
küzdelmekre és az arra való bemelegítésre.
A küzdelmek előtt az Oyama emlékműnél
megemlékezés volt, melyet rengeteg karatés és
szülő virágokkal és koszorúkkal színesített be.
A hivatalos megnyitót követően a selejtezők következtek. 15 harcossal vártuk a sorsolás végeredményét, melyet csak a küzdelmek
megkezdése előtt ismerhettünk meg. Akadt jó
és kevésbé jó sorsolás. Ebben a kategóriában
is a legfiatalabbakkal kezdtek, így Ginát szólították. Ahhoz, hogy esélye legyen a döntőbe
jutásra le kellett győzni azt a kislányt, akitől
legutóbb kikapott. Gina félidőnél hátrányba
került és a menet utolsó pillanatában tudott
egyenlíteni. A hosszabbításban két mindenre
elszánt harcos nézet szembe egymással. Óriási küzdelmet hozott ez az összecsapás. Bírói
döntéssel Gina győzött. Gina láthatólag nagyon elfáradt és a kevés pihenőidő megbos�szulta magát. A döntőben alul maradtunk és
ebben a kategóriában is az ezüstérem jutott
tanítványomnak.
Gyermán Lili, korosztálya legkisebb súlycsoportjában indult. Reménykedtünk, hogy a
benevezettek között lesz hasonló súllyal rendelkező, mert ha nem lesz, akkor Lilinek fentebb kell lépnie. Lili természetesen nem volt
megijedve ettől, de azért nem bántuk, hogy
érkezett kis súlyú ellenfél. Igaz, hogy fél fejjel
magasabb volt vetélytársunk, de tanítványom
a gyenge kezdés után kezdett ráébredni, hogy
akár nyerhet is. Ez a hosszabbításban egyértelművé is vált és Lili, Világbajnok lett!!! Lili
a győzelem után egy többszörös világbajnok
karjaiba ugrott, hiszen felkészítője nem más,
mint Gojdár Kamilla volt. A győzelem nagy
elégtétel volt tanítványom számára, mivel egy
tekepartin Lili egyik ujja két golyó ütközésénél szilánkosra robbant szét. A VB-felkészülés
első szakaszában résztvevő kislány két és fél
hónapos szünetre kényszerült. Egy hónappal a
verseny előtt állt újra csatasorba. Elért eredménye ezek alapján még nagyszerűbb tett.
Fiúknál három mindszenti harcos következett, akiket mind egy csoportba sorsoltak. Szabályaink értelmében első körben nem kerülhetnek össze, ha ez elkerülhető. Így Gémes Gergő
kazahsztáni, Győri Csanád azerbajdzsáni és
Ördög Vince ukrán ellenfelet kapott. A verseny
erősségét az mutatja, hogy egyik tanítványom
sem tudott a következő körbe jutni, pedig jó
teljesítményt mutattak. Egyébként Gergő és
Csanád ellenfelei között zajlott le a döntő küzdelem. Ez most így sikerült. Készülnünk kell a
következő megmérettetésre.
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A hét küzdőtéren folyamatosan zajlottak
a küzdelmek. Ennek következtében nagyon
kevés tanítványom versenyzését követhettem
szemmel. Így volt ez Fodor Adrián esetében is.
Édesapja elmondása alapján Adrián kimagaslóan jó teljesítményt nyújtott és csak minimális
különbség döntött ellenfelünk mellett. Mindenki nagyon örült Adrián ezüstérmes helyezésének.
Szabó Hédihez is csak a végére értem oda.
Az Ő sorsolása több szempontból is kedvezőtlen volt. A legfiatalabb és a legkisebb súllyal
rendelkező volt a csoportban, aki első küzdelmében egy legalább nyolc kg-mal nehezebb és
hasonló (ha nem jobb) versenyeredményekkel
rendelkező ellenfél volt. Ennek ellenére Hédi
bátran kezdett, amivel nagyon meglepte küzdőpartnerét. Egy sajnálatos szabálytalan technika miatt Hédi még nagyobb hátrányba került
és ez már így sok volt tanítványomnak. Kiestünk a további versenyzésből. Még Hédi esete
miatt mérgelődtünk, amikor a szentesi Beke
Kata nevét bemondták. Sokat vártunk Katától.
Eredményei alapján úgy érzem joggal, de ez a
verseny nem jött össze. Leblokkolt és kikapott.
Ennek okát még keresem.
Következő versenyzők Mindszentről érkeztek. Német Enikőről már említést tettem írásom
legelején. A küzdelem kategóriában a szerencsésnek mondható körmérkőzéses rendszerben
mérhette össze tudását. Négy küzdelem várt rá.
A külföldi harcosokon kívül a nagy rivális is a
mezőnyben volt. Kettőjük harca volt a csoport
utolsó küzdelme, de ez a küzdelem döntötte el
a végső sorrendet. Enikő eddigi mérlege két
győzelem és egy vereség. Ha Enikő nyer, akkor
Ő a világbajnok. Az összecsapás előtt értem
oda és teljesen nyugodt lettem, amikor Enikő
arcát és viselkedését megláttam. Már nagyon
küzdeni akart és nem csak túl akart lenni rajta.
A küzdelem első pillanatában egy jól begyakorolt technikával fél pont előnyhöz jutottunk, de
sokkal fontosabb volt, hogy lélektani előnyhöz
is jutottunk. Teltek a másodpercek és érezhető
volt, hogy Enikőről leszabadult minden teher.
Irányította küzdelmet, az történt a tatamin,
amit Ő akart. Kétség nem férhetett a győzelméhez. Enikő, Világbajnok lett!!!
Őt követte Korom Lili, aki a tavalyi romániai világbajnokságon egy sajnálatos sérülés
miatt a döntő küzdelmet orvosi tanácsra feladni kényszerült. Most még nehezebb dolga volt.
Korcsoportot váltott és nehezebb ellenfelekkel
sorsolták össze. Rögtön a végső győzelemre is
esélyesnek tartott lányt kapta ellenfélnek. Lili
legjobb tudása szerint kezdett és így nem jött ki
akkora különbség. Ellenfelünk rendre szabálytalan volt, de így is becsúszott részéről egy fél
pontot érő találat, amit Lili a menet vége előtt
egalizált. A bírói döntés hosszabbításhoz vezetett. A szabálytalanságait tovább folytató lány
nem nyerte el a bírók tetszését és mivel Lili
erővel és technikával is tudta kompenzálni az
erőbeni fölényt, az eredményhirdetésnél Lili
irányába mutatott több bírói zászló. Lili ezzel
a győzelemmel nagyon közel került a világbajnoki cím megszerzéséhez. Valószínű, hogy

előző küzdelmébe mozgósított minden plusz
energiát, mert már nem tudott olyan ellenállást
mutatni a döntőbe. Ellenfelünk egy fél pontos
győzelmet aratott, de így is nagy teljesítmény a
világbajnoki ezüstérem.
A fiúknál Gémes Dénes következett. Sajnos
nem azt nyújtotta, amire valójában képes és
ezért alakult ki akkora fölény az ukrán ellenfél
javára. Mivel 16 induló volt a csoportba Dénes
kiesett.
Következett Kulcsár Gergő, aki szintén nagy
létszámú csoportban indult. Első ellenfelén
túljutva egy ukrán harcos várt rá a tatamin.
Fél pontelőnyre tett szert Gergő, de aztán egy
testre mért erős ütés után Gergő nem tudott kiegyenesedni és veszített.
Győri Dávid a juniorok között indult. Bemutatkozása jól sikerült. Egy látványos erős
ütés következtében fél pontot szerzet és a menet végéig ezt meg is tartotta. Ha a következőt
is megnyeri, akkor a döntőben van, de ehhez
nagyon komolyat kell produkálnia. Jól, sőt nagyon jól kezdett. Remekül érezte a távolságot,
gyorsan és pontosan válaszolt a támadásokra.
Egy dolog hiányzott. Az elképzelés a győzelemre és amíg ezen gondolkozott, letelt az
idő. Bírói döntéssel az ellenfél lett jobb. Dávid
bronzérmes lett.
Még két tanítványom volt hátra. Elsőnek
Gojdár Csanádot szólították. A legnagyobb létszámú (25) csoport volt az övé. Két győzelem
után várhatta azt a küzdelmet, aminek ha győzelem lesz a vége, akkor már biztos a dobogó
helyezés. A nagyon komoly harcot eredményező összecsapásban Csanád alul maradt és így
kiesett.
Senpai Száraz Csabának elég volt a két győzelem a döntőbe jutáshoz. Ott viszont egy súlyos, de nem szándékos szabálytalanság miatt
pont hátrányba került. Hiába volt jobb ellenfelénél szabályaink értelmében nem hozható ki
győztesnek. Döntetlen után hosszabbítás következett, amelynek első felét Csaba átengedte
vetélytársának és ez végzetes hiba volt. Bírói
döntés alapján Csaba lett a második.
Összefoglalva eredményeinket: 2 db arany, 5
db ezüst és 2 db bronzéremmel zártuk a világbajnokságot.
Következő nagy versenyünk a szeptemberi
Európa Bajnokság, amit Szerbiában rendeznek.
Bizakodva tekintek arra a versenyre.
Köszönöm a főszervezőnek, hogy részese lehettem ennek a nagyszabású eseménynek.
Köszönöm Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának, hogy támogatta tanítványaim
indulási feltételeit.
Köszönöm továbbá Gémes Lászlónak, Szegvár polgármesterének, hogy közbenjárásával
Kakas Béla elnök úr Csongrád Megyei Önkormányzatának képviseletében a világbajnokság
megrendezésében anyagi támogatást nyújtott.
Természetesen köszönöm edzőtársaimnak,
tanítványaimnak és a szülők példamutató hozzáállását és segítőkészségét.
Gratulálok a Csapatnak!
Erdei Sándor
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Kézműves Tábor a Művelődési Házban
A hagyományoknak megfelelően idén is
megrendeztük a szegvári Művelődési Házban
a Kézműves Tábort. 32 gyermek tesztelte 5
napon át a termeink akusztikáját, mely végül
- csakúgy mint a résztvevők hangulata - kitűnőre vizsgázott.

Coop Akció

botor módon magunkat is dekoráltuk ilyenképp), az agyag sem veszett el, csupán átalakult, csakúgy, mint az itt fel nem sorolt számos
egyéb kézműves alapanyag.
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Eh.csirke mell csontos 		

999 Ft/kg

Eh.csirke máj 		

599 Ft/kg

Eh.csirke comb 		

599 Ft/kg

Eh.sertés máj 		

299 Ft/kg

Eh.sertés tarja csontos 		

899 Ft/kg

Magyar túró 250g

199 Ft/db, 796 Ft/kg

Riska UHT tej 1l 1,5% 		

129 Ft/l

Nesquik kakaópor 200g

299 Ft/db, 1.495 Ft/kg

Steffl sör dob.0,5l

169 Ft/db

338 Ft/l

Tento cool aqua eü. papír 3 rét.4 tek.
379 Ft/cs, 94,75 Ft/db

Miközben telt a hét, ügyes kezű segítőink
irányítása mellett a gyöngyök csak fűződtek,
a sorok versenyeztek, a haj fonódott, a papír
sárkányformát öltött vagy csíkokban mintákba
rendeződött, a játékban sokan társra leltek, a
díszes mágnesek hűtőajtókra tapadtak, tollak
és ceruzák költözhettek frissen készült ottho-

S míg a torna fárasztotta, a mese nevettette, a bábelőadás szórakoztatta, a csocsó és a
pingpong felemelte vagy épp kicsit esetleg lelombozta táborozóinkat, fogyott a palacsinta és
a lángos, a kifli és a joghurt, a popcorn és a

Maxi Coop ABC Szegvár Szentesi út 2-4. sz.
Coop ABC Szegvár Mindszenti utca 33. sz.

Szakképzett eladót
felveszünk a szegvári
központi ABC-be.
Azonnali belépéssel, teljes
munkaidőben.
Jelentkezni a helyszínen a
boltvezetőnél.

naikba, a csillámtetkók felragadtak (majd otthon talán néhány őszintétlen mosolyt kiváltva
szóródtak szerteszét, az ezzel okozott idegrendszeri károkat megtéríteni sajnos nem áll
módunkban, de szolgáljon elégtételként, hogy

szörp, az idő és a hajszálaim, és gyűltek a feladatokért járó pecsétek. Ez utóbbiakat péntek
délután egy jó hangulatú szalonnás-virslis táborzáró keretein belül kisebb ajándékokra váltottuk, és mindenki - reményeink szerint szép
emlékekkel, jó hangulatban - hazatért.
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármivel
is hozzájárult táborunk sikeres megrendezéséhez,
felsorolni a neveket meg sem kísérlem, köszönjük!
A táborról készült fotók megtekinthetőek a
Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény facebook-oldalán.
Pöszmet Zsolt
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