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A TARTALOMBÓL
Arany kupa tornaverseny

Atletikai diákolimpia
Olvasóink írták

Gyermekektől hallottuk
Rendőrség beszámolója

Szennyvíz beruházás közbeszerzése
Sportágválasztó akadályverseny

100 éves a tűzoltó egyesület
Falu-kép
Diákvilág

Kell az utánpótlás
Mozdulj ránk

Hasznos tudnivalókRENOVÁLJÁK A 272 ÉVES KATOLIKUS TEMPLOMOT

TeSZEDD Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
szemét szedési akció falunkban (fotó: Tasi M)

Falu-kép II.
Mi minden történt falunkban május hó-

napban?  Hogyan haladnak dolgaink?

Felújítás
A Szegvári Napló májusi számában olvas-

hatták és erre járva tapasztalhatták is a ked-
ves Szegváriak, hogy a polgármesteri hivatal 
épülete mekkora változásokon megy keresztül. 
Akkor még az ácsmunkálatok és a cserépfelra-
kás zajlott, mára már a nemesvakolatot viszik 
fel a hivatal falára, aminek a színe biztos jelleg-
zetessé teszi az épületet a falu központjában.

Ezzel párhuzamosan az ígért és tervezett 
időben elkezdődött a Művelődési Ház átalakí-
tása Integrált Közösségi és Szolgáltató Térré. 
A kibővült, színvonalasabb, modernebb és fi-
atalosabb környezet remélhetőleg kiváló hely 
lesz a szegvári fiataloknak, hogy közösségként 
tevékenykedjenek, művelődjenek, szórakoz-
zanak. A megújult Művelődési Ház a tervek 

Folytatás a 6. oldalon
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Megemlékezés
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
már három éve nem láthatunk 
és nem beszélhetünk veled.
Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel Téged nem hozhatunk vissza.
Elrabolt tőlünk a hirtelen halál,
 távozásod, míg élünk, örökké fáj.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

POKORNY OTTÓNÉ
MIHÁLY MÁRIA

halálának 3. évfordulójára.

Szerető testvéred és családod

Szegvár a sajtóban
12 ló, szamár és parlagi kecskék: Korcsik János 

tanyája épp félúton van Szentes és Vásárhely között 
/ Korom András. - Délvilág. – 2011. április 5. 7. o.

A szegvári gazdálkodóval készült a beszélgetés
Így bocsátunk meg anyának, apának : Igazi 

aranybányában játszódik Grecsó Krisztián új 
regénye / Bakos András. - Délvilág. – 2011. áp-
rilis 9. 11. o.

A Mellettem elférsz című új regénye megje-
lenése kapcsán készült a beszélgetés a szegvári 
születésű íróval.

Néptánc. – Délvilág. – 2011. április 12. 6. o.
Kistérségi szóló néptánc- és népi éneklési ver-

senyt szervezett a szegvári Ifjúsági Kerekasztal 
és a Dobbantó Néptáncegyüttes

Különdíjasok: Szegvár. – Délvilág. – 2011. 
május 10. 7. o.

A Szegedi Vadasparkban rendezett vetélke-
dőn a legjobb esszét író szegvári Forray Máté 
Általános Iskola Mókus csapata kapta

Várják a jelöléseket a díszpolgárra: Az önkor-
mányzat felhívása. – Délvilág. – 2011. május 17. 6. o.

Szegvár Nagyközség Díszpolgára címre, il-
letve Szegvárért Emlékérem adományozására 
várják a javaslatot.

Mit sportol? : Megkérdeztük szegvári olvasó-
inkat. – Délvilág. – 2011. május 19. 10. o.

Szabó Tibor szakács, Gyenesné Kobzos Ág-
nes dajka, Pólya Sándor köztisztviselő, Csurka 
Zoltánné a Kurca-parti Óvoda vezetője válaszol.

Apró falu az óvoda udvarán / Králik Emese. – 
Délvilág. – 2011. május 24. 6. o.

A Kurca-parti Óvoda udvarán épült ovifalu-
ban játszva tanulhatnak a gyerekek

Körkép: Szegvár: Beszámoló a falufejlesztés-
ről. – Délvilág. – 2011. május 25. 4. o.

A testületi ülés napirendje
Nők Lapja arc: Grecsó Krisztián / Szegő And-

rás. – Nők Lapja. – 2011. május 25. 82. o.
Rövid beszélgetés a szegvári születésű íróval

FIGYELEM 

A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 
dolgozói

2011. június 20 (hétfő) – július 1-ig (péntek) 
800 és 1600 között

VÍZÓRAOLVASÁST  végeznek Szegvár 
területén.

Kérjük a lakosság együttműködését és az
ingatlanokhoz való bejutás biztosítását!

Telefonos vízóra állás leadás határideje: 
2011. július 2. (szombat)  1200

  A megjelölt időponton túli vízóraállás 
leadásokat nem tudjuk figyelembe venni!!!

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

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

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

Megértésüket köszönjük! 
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.

Családi események
(Összeállította: Tóth Ferencné)

Születések:
Fazekas Sándornak és Bacsa Mártának (Klap-
ka u. 10.) CSANÁD
Tajnai Zsoltnak és Vigh Erikának (Szabadság-
harcos u. 8.) MÁTÉ
Köteles Ferencnek és Kakuszi Ildikónak (Jó-
zsef A. u. 38.) NÓRA
Kószó Györgynek és Bacsa Ildikónak (Napke-
let u. 9.) BENCE
Sárai Györgynek és Dorogi Tündének (Dr. 
Bartucz L. u. 7.) MILÉNA

Házasságot kötöttek:
Bánfi Antal Széchenyi u. 4. szám és Sajtos 
Lolíta Táncsics M. u. 54. szám alatti lakosok
Lakatos Norbert szentesi és Magony Judit Ady 
E. u.11. szám alatti lakosok.

Halálesetek:
Szűcs György Mihályné Úsztató u. 2. (78 éves)
Pocsorák Péter Antal Jaksa J. u. 8. (60 éves)
Gila Lajosné Mácsai Anna Szentesi út 10. (71 
éves)
Kárpáti Jánosné Magyar Irén Ménes u. 13. (92 
éves)
Tóth Piroska V. kült. 31. (56 éves)
Szőke Józsefné Mihály Eszter Kórógy u. 59. 
(80 éves)
Gyermánné Bihari Terézia Mária Pacsirta u. 2. 
(48 éves)
Vida György Szabadságharcos u. 16. (75 éves)
Bihari Ilona Rozmaring u. 10. (80 éves)

Könyvtári hírek
2011 a Kémia Nemzetközi Éve

A kémia nagy pillanatai címmel 8 fordulós 
rejtvényfüzetet tölthetnek ki az általános isko-
lás gyerekek és középiskolás fiatalok a nyári 
vakáció ideje alatt.

A nyári szünetben minden ked-
den 9 – 12 óráig várjuk gyöngyfűzésre, 
kézműveskedésre a gyerekeket.

Az első foglalkozás június 22-én, a máso-
dik pedig június 28-án lesz.

Várunk benneteket, alkossunk együtt 
szép figurákat, ékszereket.

Könyvtárosok

Falunap- Szegvár
2011. augusztus 20. -Sportpálya

Délelőtt:
- Kispályás labdarúgó torna „Falunap 

Kupa”
- Futóverseny
- Kerékpár túra a Repülőnap tiszteletére
- Paintball, íjászat
- Kézműves foglalkozás gyermekeknek
- Piactér kupa sakkverseny
- Civil szervezetek, baráti társaságok 

főzőversenye-„Arany bogrács díj”
- „Kézműves ízek fesztiválja”- kürtős kalács, 

fánk, csörge, lángos sütés, és a Reform 
Klub étel bemutatója és kóstolója

Délután:
- Tűzoltó bemutató
- Rozmaring dalkör fellépése
- Táncbemutatók: Szilver TSE, Jövőnkért 

Művészeti Iskola, Dobbantó Néptánc 
Egyesület

- Honkyokushin Karate csoport látványos 
bemutatója

- Stepp aerobic bemutató
- Latin Dance aerobic bemutató
- Gyermek program, vetélkedő
- Fiatal tehetségek fellépése
- Légi bemutató
- Ünnepi kenyérszentelés- Kitüntetések 

átadása
- „Vadat, s halat, mi jó falat, szem szájnak 

ingere”- vadpörköltek bográcsban
- Ajándéksorsolás
- Tűzijáték
- Karaoke verseny, utcabál /Dj. Hortobágyi, 

valamint a Jump és a WC. Punk-Pír rock 
zenekarok fellépése

Az egész nap folyamán: kirakodóvásár, 
vidámpark, kalandpark,
állatsimogató, lovaglás, sétakocsikázás, 
vasutazás, egészségsátor, éremverés, 
kiállítás a Szélmalomban, büfé.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A belépés díjtalan!
A programokkal kapcsolatos észrevételeikkel, 
kéréseikkel keressék Lukács Istvánnét  a 
06/20-467-4458 –as telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!

Oktatási, Kulturális és Szociális bizottság
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Kézműves tábor
a Civil Házban
Július 4 – július 8-ig 
(hétfőtől péntekig)

a Közösségfejlesztők Egyesülete  
szervezésében

- Népi kézműves hagyományokra 
épülő táborba várjuk a 10-14 éves kor-
osztályt.

- Napi elfoglaltságok között szerepel: 
kosárfonás, agyagozás, korongozás, 
kalácssütés, szövés, fonalból, csuhéból, 
fából tárgyak készítése. Mindennap já-
ték.

Egy éjszaka sátorozás Mindszenten.
Részvételi díj: 5000 Ft.
Jelentkezni június 15-ig a könyvtár-

ban lehet személyesen vagy a 63/364-
863-as telefonon, illetve Kosztolányi 
Sándorné 06-30/278-56-40-es telefon-
számán.

100 ÉVES A SZEGVÁRI 
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET
Jeles évfordulót, az egyesület alapításának 

100. évfordulóját ünnepelték 2011. május hó-
napban a Szegvár Nagyközség Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjai.

A méltó megünneplést, a 2011. május 21.-én 
Szegváron megrendezett Megyei tűzoltóver-
seny tette emlékezetessé. A verseny szervezé-
sében, Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség, 
Szeged Megye Jogú Város Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltósága, Szentes Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltósága, Szegvár Nk. Ön-
kormányzata, Szegvár Nk. Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete vett részt. A versenyen, Csongrád 
Megye, hivatásos, köztestületi, létesítményi, 
önkéntes tűzoltó és ifjúsági tagszervezetei, 
mintegy harminc csapattal képviseltették ma-
gukat. A csapatok tíz kategóriában nevezhettek 
a versenyen.  

A szegvári csapat, gépjárműfecskendőről 
szerelés, 800-as kismotorfecskendő szerelés, 
gépjármű ügyességi, valamint KRESZ kategó-
riákban indult. 

Csapattagok: Piti J., Kovács F., Szép E., Csor-
ba Á., Tóth Cs., Kovács F.(II), Kocych J., Vígh 
B., Bátaszéki L., Lovas Z. (edző-bá:BMZ) 

A versenyen, helyezést elért csapatok: 
Gépjárműfecskendőről szerelés: 
Hivatásos: 1. Csongrád, 2. Szeged, 3. Szentes
Önkéntes: 1. Szegvár, 2. Nagymágocs, 3. 
Sándorfalva
Kismotorfecskendő szerelés: 1. Balástya, 2. 
Földeák, 3. Mártély
Ifjúsági: 1. Maroslele I., 2. Mártély, 3. 
Maroslele II.
KRESZ: 1. Szegvár, 2. Makó, 3. Csongrád

Gépjármű ügyességi: 1. Mártély, 2. Szentes, 3. 
Nagymágocs
CTIF kategória
Leány ifjúsági: 1.Üllés
Fiú ifjúsági: 1. Ruzsa, 2. Pusztamérges, 3. 
Üllés
Női: 1. Ruzsa
Férfi: 1. Ruzsa ÖTE, 2. Legrand, 3. Földeák

A versenyen, a szegvári csapat két kategó-
riában bizonyult a legjobbnak, így a verseny 
legeredményesebb csapataként, az  összetett 
első helyezettnek járó kupát is magukénak tud-
hatták. 

Gratulálunk a csapatoknak az elért helyezé-
sekhez. Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik a verseny szervezésében, 
előkészületeiben, valamint zökkenőmentes le-
bonyolításában az egyesület segítségére voltak.

Az egyesület alapításának 100. évforduló-
jának megünneplésére, a 2011. május 27.-én 
megrendezett, jubileumi közgyűlésen került 
sor. A közgyűlésen a családtagokkal, valamint 
a meghívott vendégekkel együtt tekintettük 
át az egyesület egy évszázados történetét. A 
teremben, rögtönzött kiállítást rendeztünk be 
az egyesület eddig készült fényképtablóiból. 
Sok, a régi időkről, kiemelkedő eseményekről 
készült foto került elő, a fiókok mélyéről. A fo-
tókat nézegetve, újra felelevenedtek a régmúlt 
közgyűlései, tűzoltó báljai, versenyei.

A közgyűlés meghívott vendégi, gratuláltak 
a 100. évfordulóhoz és elismerésüket fejezték 
ki, az egy évszázados, közösségért végzett, ön-
kéntes, önzetlen munkáért.

Gémes László, Szegvár Nagyközség polgár-
mestere elismerő szavakkal és díszoklevéllel 
köszönte meg az egyesület tagságának, a Szeg-
várért nyújtott kiemelkedő munkát.

Kalmár Károly tűzoltó alezredes Úr, a 
Csongrád Megyei Tűzoltó Szövetség képvise-
letében, tűzoltó szolgálati idő után járó jubileu-
mi emléklapot és emlékérmet adott át, 

Halál József 50 év, Szécsényi György 50 év, 
Ágoston László 45 év, Gyermán István 35 év, 
Bárány József 30 év, Vígh Balázs 25 év, Wéber 
András 25 év, Piti János 15 év, Bölcskei-Molnár 
Zoltán 5 év szolgálati idővel rendelkező egye-
sületi tagoknak. Az elismerő oklevelek mellé, 
Gémes László polgármester Úr és Gyömbér 
Ferencné jegyző Asszony ajándékcsomagot adott 
át, az elismerésben részesült egyesületi tagoknak, 
amelyeket ezúton is tisztelettel megköszönünk.

Kajtár István tűzoltó alezredes Úr, Szentes 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság pa-
rancsnoka, köszöntötte az egyesület tagságát. 
Elmondta, hogy a szentesi tűzoltóság, lehe-
tőségeihez mérten, továbbra is támogatja, a 
működési területükön lévő, önkéntes tűzoltó 
egyesületeket. 

Rókus Imre örnagy Úr, a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseleté-
ben, gratulált az egyesület tagságának a jubi-
leumi évfordulóhoz. Tolmácsolta Huszár Tibor 
tűzoltó ezredes Úr, Megyei Igazgató jókívánsá-
gait és emléklapot adott át az egyesület részére.  

A jubileumi közgyűlést, baráti vacsora zárta.
Bölcskei-Molnár Zoltán

egyesület elnöke    
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órá-
tól délután 15 óráig. A délután rendelés, nem 
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is 
felkereshetik saját háziorvosaikat. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig        Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Szabadság miatt június 20-tól június 29-ig he-
lyettesítő rendelés van.
Dr. Rosztóczy Levente – (Dr. Pozsik Sándor 
helyett)
Rendel: 11-30 – 14.30-ig Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/667-8525
Szabadság miatt június 27 – július 08-ig helyet-
tesítő rendelés van.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig           Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Szabadság miatt június 30 – július 22-ig helyet-
tesítő rendelés van.
A helyettesítő orvosok nevét az orvosi rende-
lőnél hirdetményben olvashatják.
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 
óráig 
Május 30 – jún 3. Dr. Hégető Sára
június 6 – 10. Dr. Ország Erzsébet
június 13 – 17. Dr. Rosztóczy Levente
június 20 – 24. Dr. Ország Erzsébet
június 27. -  júl. 1.  Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi 
rendelőnél is megtudhatják 
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-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segítsé-
get kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es 
segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés 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, ünnepnapokon: 
9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi 
ügyelet: 
A 63-313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 

Ha a szülő megítélése szerint mentőre van 
szükség, közvetlenül hívható a 62/474-374 
vagy a 63-400-114 vagy 104 telefonszám.
Fogászat 
Rendel: Dr. Sipka Dénes 
telefonszáma: 364 -902
A fogászati rendelés 2010. januártól bejelentkezés 
alapján, időpont egyeztetéssel történik. Bejelent-
kezés személyesen a rendelőben, vagy a 63/364-
902 telefonszámon lehet. (Rendelési idő alatt).
A sürgősségi esetek elsőbbségben részesülnek!
Rendelési idő:
június 6 – 10. 14 – 18
június 13 – 17.  8 – 12
június 20 – 24.  14 – 18
június 27. – júl. 1.  szabadság
A változásokról a rendelőnél lehet tájékozódni.
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 szerdá-
ján 12 – 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 gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvos-
hoz kell vinni, a rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása: ÚJ
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
jún. 4.-5. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
jún. 11.-12. 
dr. Kun Szabó István (30/5688-998)
jún. 13. 
dr. Lehoczky János (30/9453-764)
jún. 18.-19. 
dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
jún. 25.-26. 
dr. Kun Szabó István (30/5688-998)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8 – 12 óráig
Kedd 13 – 16 óráig
Szerda –
Csütörtök 8 – 12, 13 – 16 óráig
Péntek 8 – 12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8 – 12 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig
Posta nyitva tartása 
hétfőtől - péntekig 8-16 óráig
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök tele-
fonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma: 410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-57-82 Bugyi Imre
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/390-85 05 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila
Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 
06-30/758-5399
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40-822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80-440-141
06-80-820-141
A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig
A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda    13 – 17 óráig
csütörtök   13 – 17 óráig
péntek  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863
Új! A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd  zárva
szerdától – péntekig 9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.
Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 tele-
fonszámán.
Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap  6.30 – 14.00 óráig

LAPZÁRTA
2011. július 1. (péntek) 17 óra.

A kézzel írott írásokat kérjük hamarabb le-
adni a szerkesztőség részére, legyen idő CD-re 
tenni. 

A floppyn, CD-n lévő írásokat a fenti határ-
időig kérjük. 

Eseményről, történésről stb. lehet telefonon 
(30/5459-146, 364-863,), e-mailen

E-mail cím(ek): baranyvera@gmail.com , 
kolaj@tanet.hu  tudósítani a szerkesztőséget. 

Szívesen fogadunk és megjelentetünk írá-
sokat, amelyek a településsel kapcsolatosak, 
közérdeklődésre számítanak, a személyi 
jogokat, a közízlést nem sértik, valamint a 
szerző feltünteti nevét és lakcímét.  Lehető-
ség van a „Név és cím a szerkesztőségben” 
aláírás használatára (-). Ebben az esetben 
nem adjuk ki a szerző nevét, címét , esetleg 
csak a bíróság felszólítására. 
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Megálmodtunk egy  
csodát: „Ovifalu” a neve

A szegvári Kurca-parti Óvoda közössége 
az elmúlt évben egy olyan álmot valósított 
meg az „Ovifalu” létrehozásával amelynek 
részesei voltak egy éven keresztül, de koránt-
sem a maguk létéről szólt, hanem 140 óvodás-
korú gyermek boldog gyermekkoráról. 

Önkormányzati, alapítványi és intézményi 
finanszírozással, valamint sok-sok segítséggel 
készülhetett el az új játszóterület, melyet 2011. 
május 11-én vehettek birtokukba a Kurca-parti 
ovisok.

Óvodánkban azt valljuk, hogy a valódi tudás 
az, amit a gyermek maga fejt meg, és cselekvé-
sen keresztül sajátít el. 

Ennek érdekében fontosnak tartjuk, hogy a 
gyermek minél több tapasztalathoz jusson, át-
élhessen élményeket és kielégíthesse természe-
tes kíváncsiságát.

Ezért az óvodai tanulás útja nem lehet más, 
mint a játékba integrált önkéntes és cselekvé-
ses tanulás, melyben a gyermek képességeinek 
fejlesztése egyénre szabottan, differenciáltan, 
az egyes gyermekhez igazított módszerekkel, 
eszközökkel, az egyes gyermekhez mért tem-
póban történik. Az örömteli cselekvés közben 
a felnőttek és a gyermekek egymás modelljeivé 
válnak.

A most átadásra kerülő Ovi falu egy kisebb 
makettje egy valóságos falunak. Az Ovi falu 
intézményein keresztül (orvosi rendelő, étte-
rem, ABC üzlet, művelődési ház, templom) 
játékos formában tanulhatják meg a gyerekek 
a helyes viselkedési, erkölcsi mintákat, sza-
bályokat. A faluban kihelyezett jelzőtáblák és 
közlekedési útvonal segítségével elsajátíthatják 
a közlekedés szabályait is.

Óvodánk valamennyi munkatársát az új 
iránti nyitottság, gyermekközpontúság jel-
lemzi, talán mindezek igazolják, hogy egy év 

leforgása alatt közösen meg tudtuk valósítani 
álmainkat.

Büszkén vesszük tudomásul, hogy a neve-
lési év során – közvetlen vagy közvetett visz-
szajelzések alapján – folyamatosan érezhettük 
az óvodahasználó szülők megbecsülését és a 
gyermekek szeretetét. Az ünnepélyes átadó-
ról valamint az egész napos majálisról többen 
tértek úgy haza, hogy itt igazán jó gyereknek 
lenni.

Csurka Zoltánné
óvodavezető

Húsvétoló és  
Múzeumi Világnap

Húsvét előtt egy héttel, április 17-én, a Mű-
emléki Világnap jegyében Nagybata Márta, 
népi iparművész munkáiból álló hímes tojás 
és festett kerámia időszaki kamara kiállítással 
nyitotta meg kapuit az idei esztendőben a szeg-
vári múzeum. Az előkészületek, a kiállítási 
anyag összeválogatása után a szentesi múzeum 
munkatársai is segítették a tárlat létrejöttét. A 

falakon és asztalokon helyeztük el a vásárhe-
lyi motívumokat tükröző kerámiákat, melyek 
zsűrizett és díjazott munkák voltak, a plafonról 
lelógatott festett tojások pedig „tojáserdőt” va-
rázsoltak a piciny terembe. A megnyitón Vígh 
Márk erdélyi népdalokat énekelt, majd a gyere-
kek birtokba vették az udvart, ahol a szentesi 

kollégák segítségével kézműveskedhettek, üd-
vözlőkártyát, fakanál nyuszit és bárányt készít-
hettek. Nagy sikere volt az állatsimogatónak is, 

ami nem valósulhatott volna meg az állatok 
gazdáinak közreműködése nélkül. Köszönöm 
a közreműködést! 

Május hónapban országszerte ünneplik a 
Múzeumi Világnapot, melyet Szegváron fa-
zekas kiállítás megnyitásával köszöntöttünk. 
Kádár Barbara szentesi fazekas munkái június 
26-ig láthatók a kis kiállító termünkben, aki 
mesterétől, Bese Lászlótól tanulta meg a szak-
mai fogásokat, technikákat. 

Bese László munkássága révén a Magyar 
Kultúra Lovagja címet vehette át 2005-ben. 
Barbara tehetségét, hagyományőrző munkáját 
is országosan elismerték, hiszen 2010-ben kap-
ta meg a Népművészet Ifjú Mestere-díjat. 

Mód Lászó, néprajzkutató megnyitó szavai 
után a múzeumi pályázat értékelésére került 
sor (a pályamunkákat havonta olvashatják a 
Szegvári Naplóban), majd agyagozásra volt le-
hetősége a felnőtteknek és gyerekeknek. 

A fotók tanúskodnak a kezdeti formázó igye-
kezetről, s bízzunk benne, hogy egyszer majd 
Szegváron is felelevenedik a szakma szeretete. 

PURGEL NÓRA
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szerint jövő tavasszal nyitja kapuit, ahol helyet 
kap többek között a könyvtár, három olvasóte-
remmel. Emellett két multifunkciós tér kerül 
kialakításra, ahol ifjúsági információs pont és 
az Állami Foglalkoztatási Szolgálat informáci-
ós pontja fog működni. A beruházás folyamán 
az épület külső szigetelésére, nyílászáróinak 
cseréjére, nemesvakolattal történő ellátására, 
valamint belső festésre és burkolására, illetve 
a tetőszerkezet átépítésére kerül sor.

Hivatali ügyintézés
Az ügyintézés az építkezések miatt nem 

szünetel, a hivatalba a hátsó bejáraton, a Műve-
lődési Ház irodáiba, szobáiba, a Teleházba az 
épület főbejáratán keresztül lehet bejutni.

Szennyvíz-beruházás
Mint ahogyan már értesülhettek róla, Szeg-

vár Nagyközség Önkormányzata több mint 1,5 
milliárd  forint támogatást nyert a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztériumtól Szegvár 
szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíz-
tisztító telepének megvalósítására.  A támo-
gatási szerződés aláírásra került, már csak az 
önerő biztosítása szükséges a beruházás meg-
valósításához. Az önerő 250. 000 Ft, amit min-
den ingatlantulajdonosnak meg kell fizetni.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik még 
nem kötöttek lakáselőtakarékossági szerző-
dést, és így nem biztosították az érdekeltségi 
hozzájárulásukat, ezt 2011. június 30-ig még 
megtehetik: 

• 5 éves lakáselőtakarékossági szerződés 
megkötésével vagy

• egyösszegű befizetéssel.
A határidő után egy összegben kell befizetni 

a 250. 000 Forintot.
A befizetéshez szükséges csekket igényelni 

és lakáselőtakarékossági szerződést kötni a 
Polgármesteri Kabinetben lehet 2011. június 
30-ig.

A szennyvízberuházáshoz jelenleg a köz-
beszerzési folyamatoknál tart, a kivitelező 
kiválasztása után kezdődhet meg a tényleges 
építkezés.

„Parlagfűmentes 
Szegvárért”

A gyomnövényeket illetően napjainkban 
elég sok vita van, a tekintetben, hogy mennyi-
re hasznosak vagy károsak, egy azonban biz-
tos: a pollenallergiásoknak igen megnehezíti a 
mindennapjait, és egyre több szegvári szenved 
tőle. Ezen változtathatunk, legalábbis enyhít-
hetünk: az Önkéntesség Európai Éve program 
keretében „Parlagfűmentes település” címmel 
pályázat indul. Szegvár már többször bebizo-
nyította, hogy tud egy közösségként tenni. Az 
önkéntesség jegyében most Tegyünk mi is kör-
nyezetünkért, családtagjaink, szomszédjaink, 
barátaink egészségéért! Június 15-30. között 
munkálkodjunk a „Parlagfűmentes Szegvá-

rért! Mindenki gondoskodjon lakókörnyezeté-
ben a gyomnövény kiirtásáról.

Civil szervezetek  
támogatása

A közösségi élet és a civil szervezetek, egye-
sületek által kínált programok gazdagabbá, 
színesebbé teszik falunk életét.

Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetésben a 2011. évi egyesüle-
ti, társadalmi szervezetek, valamint sport célok 
támogatására fordítható keretösszeg felosztá-
sáról az alábbiak szerint határozott:
Szegvári Diáksport Egyesület:  680 e Ft; 
Szegvári Sport Klub  800 e Ft; 
Oyama Dojo SE:  180 e Ft; 
Szép Öregkor Nyugdíjasok Egyesülete:   
 40 e Ft; 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület:  150 e Ft; 
Polgárőr Egyesület:  150 e Ft; 
Dobbantó Néptáncegyüttes.  310 e Ft;
Ametiszt Csoport:  20 e Ft; 
Faluvédő- és Szépítő Közhasznú Egyesület:   
 90 e Ft; 
Tűzköves Közhasznú Alapítvány:  110 e Ft; 
Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja:   
 40 e Ft;
Közösségfejlesztők Egyesülete:  70 e Ft; 
Vakok és Gyengénlátók Szentesi csoportja:   
 20 e Ft; 
Siketek és Nagyothallók Szentesi csoportja:  
 20 e Ft; 
Belevaló Klub:  20 e Ft; 
Római Katolikus Egyház:  60 e Ft.

Bába Eszter

Folytatás az első oldalról vagyon elleni bűncselekmények elkövetésének 
számszaki adatait, fajtánként. Szegvár vonat-
kozásában ezek az adatok pozitívan alakultak. 
Ismertette a nyomozás eredményességének 
mutatóit. 

Tájékoztatta jelenlévőket a rendőrök szolgá-
lati idejéről, a körzeti megbízotti szolgálatel-
látásról. Elmondta, 2010-ben több időt tudtak 
közterületen tölteni, ami a minimális létszám-
fejlesztésnek is köszönhető. Szegváron 2010. 
szeptembertől 1 fővel bővült a körzeti megbí-
zotti állomány. 

Szemléltette az egyenruhás állomány intéz-
kedéseit, eredményességét. Kiemelte a közle-
kedés biztonságának fontosságát. A balesetek 
területén negatív eredménnyel tud beszámolni. 
Nagyon nagy szükség van a sebességmérésre. 
Meggyőződése, hogy a sebesség csökkentésé-
vel kevesebb arányban tudnak beszámolni köz-
úton törtét halálos balesetekről. Szintén fontos 
feladat az ittas gépjárművezetők kiszűrése. Az 
elmúlt évben 78 eset volt, amely az ittasságra 
vezethető vissza. Szegváron 6 személy ellen 
kellett eljárást indítani. 

Új elemként került a rendőrség feladatkö-
rébe 2010. augusztus 19-től a tulajdon elle-
ni szabálysértések elkövetésének kezelése, a 
büntetés 20.000 Ft alatti jogsértéseket takar. 
Az ügyek kezelésére külön előadót kell alkal-
mazni. Az eddig elért tapasztalatok pozitívak. 
Szegvár vonatkozásában 4 feljelentés érkezett 
az elmúlt esztendőben. 

Igazgatásrendészet területén a kiszabott 
pénzbírság átlaga növekvő tendenciát mutat. 
Kiemelte, hogy az ügyek 30 %-ában meghall-
gatták az eljárás alá vont személyeket. Az el-
lenőrzési feladatok kapcsán fontos az elszámo-
lás, elszámoltatás. Kellemetlen feladatok közé 
tartozik a fegyelmi eljárás lefolytatása. 

Szeptember 16-tól Szegvár nagyközség terü-
letén 3 körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A 
kollégát jelenleg az uniós elnökség biztosítási 
feladatainak végrehajtására Budapestre vezé-
nyelték. A feladatkör ellátására előbb kapott 
megbízást, mint Szegvárra történő kihelyezé-
sére. Budapesten történő feladatai befejeztével 
Szegváron teljesíthet szolgálatot. 

Új eszközök, technikák bevezetéséhez pá-
lyázati forrást keresnek, mely új elemként 
került a kapitányság életébe. A családsegítő 
központtal közösen sikeresen pályáztak 50 db 
bűnmegelőzést szolgáló kisfilmre. Jelzőkészü-
lékek, technikai eszközök vásárlására nyertek 
6 millió forintot szintén pályázat útján, melyet 
a Belügyminisztérium emléklappal jutalma-
zott. 

Kihangsúlyozta, hogy szükség van az ösz-
szefogásra, azokra az erőkre, akik segítséget 
szeretnének nyújtani a rendőrség munkájához. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta 
a rendőrség beszámolóját. A bizottság öröm-
mel vette, hogy Szegváron a bűncselekmé-
nyek száma csökkent. Köszönetét fejezte ki 
a két körzeti megbízott munkavégzéséért. A 
bizottság elismeri az állományban lévő rend-
őrök kitüntetéseit. Reméli, hogy a Budapestre 
vezényelt rendőr körzeti megbízott hamarosan 

A RENDŐRSÉG BESZÁ-
MOLT A TELEPÜLÉS 

KÖZREND-, KÖZBIZ-
TONSÁGI HELYZETÉRŐL 

Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető 
elmondta, az írásos beszámoló terjedelmes, 
taglalja a körzeti megbízottak által 2010. év-
ben végzett feladatokat. A Szentesi Rendőrka-
pitányságon 2010-ben a legnagyobb kihívást 
az ismertté vált  bűncselekmények 43 %-kal 
történő növekedése jelentette. Ez közel 2000 
bűncselekményt jelentett az elmúlt évben. Eb-
ből Szegvár nagyközségben 52 eset történt. 
Elmondható, hogy mindezek ellenére a negatív 
rangsorban a kapitányság negyedik helyen sze-
repel. Szegvár nagyközség a kevésbé fertőzött 
települések közé tartozik. Hozzátette, vala-
mennyi Csongrád megyei településen emelke-
dett a jogsértések száma. A gazdasági válság 
hatása érződött a lakosságon, melyet kezelni 
kellett. A rendőrségnek a legnagyobb gondot 
az un. utazó bűnözők okozták. Szegvár tele-
pülés biztonságosnak mondható, mivel a bűn-
cselekmények mutatói az elmúlt évihez képest 
csökkenő tendenciát mutatnak. Ismertette a 
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SZENNYVÍZBERUHÁ-
ZÁS KÖZBESZERZÉSI 

FELADATAI
Gémes László polgármester előterjesztette a 

szennyvízberuházás közbeszerzési feladatok be-
szerzési eljárásra beadott ajánlatok elbírálásával 
kapcsolatos írásos anyagot Az írásos anyagban 3 
ajánlat szerepel, javasolta a legkedvezőbb ajánlat 
elfogadását, mely a Tiszaszolg. Kft-től érkezett. A 
közbeszerzési eljárásokat az illetékes minisztéri-
um fejlesztési igazgatósága fogja véleményezni. 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, a három 
ajánlattevő között nincs nagymértékű eltérés. 
Megkérdezte, mit lehet tudni róluk? Van valami 
referenciájuk? 

Gémes László polgármester elmondta, az ajánlat-
tevőknek van referenciájuk, meg lehet azokat tekin-
teni. Csongrád megyeiek: két kisteleki és egy szegedi 
cég. Több közbeszerzési eljárást lebonyolítottak már. 

Kérdés, hozzászólás a képviselők részéről nem 
hangzott el. 

Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja 
a Tiszaszolg Kft. ajánlatát, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat 
Szegvár Nagyközség Képviselő- testülete meg-

hozta döntését a „Szegvár szennyvízcsatorna há-
lózatának és szennyvíztisztító telepének megva-
lósítása” elnevezésű KEOP.1.2.0/2F/09-2010-030 
számú projekt közbeszerzési feladatok ellátására 
beérkezett árajánlatok elbírálásáról. 

A kiválasztás a Közbeszerzési Szabályzat V. fe-
jezetében foglalt hatáskörében eljárva1.- figyelem-
mel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 299-300 §-aiban foglaltaknak megfelelő-
en egyszerűsített közbeszerzés alapján történt. 

1. A beérkezett három árajánlatból : Tiszaszolg 
Kft (6726 Szeged, Bérkert u.43) Ellenszolgáltatás 
mértéke: 15.500.000 Ft+Áfa 

Közmű Szolgáltató Kft (6760 Kistelek, Rákó-
czi u.44) Ellenszolgáltatás mértéke:15.700.000 
Ft, és a Gigantik Plusz Kft (6760, Kistelek 
Kossuth u.26), Ellenszolgáltatás mértéke: 
16.000.000Ft+Áfa) érvényesnek tekinti. 

2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elrende-
lésére nem volt lehetőség. 

Az ajánlatok érvényesek; érvénytelenségi és kizá-
ró ok az árajánlatokkal kapcsolatban nem áll fenn. 

3. Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacso-
nyabb ellenszolgáltatás volt, így az ajánlattevők 
vonatkozásában az egyszerűsített közbeszerzés 
nyertese: Tiszaszolg Kft (6726 Szeged, Bérkert 
u.43) 15.500.000 Ft+Áfa ajánlatával, 

Második helyezett: Közmű Szolgáltató Kft 
(6760 Kistelek, Rákóczi u.44) 15.700.000 Ft aján-
latával, és 15 

Harmadik helyezett: a Gigantik Plusz Kft, 
16.000.000 Ft+Áfa ajánlatával 

4. A Képviselő-testület megbízza a polgár-
mestert, hogy az ajánlatok elbírálásról értesítést 
küldje meg az ajánlattevők részére. 

5. A Képviselő-testület megbízza a polgármes-
tert, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg a 
szerződést az ajánlattételi felhívásban közzétett 
tartalommal és időpontban. 

Szegváron teljesíthet szolgálatot. Elmondta, 
a sebesség mérésre szükség van a közúti bal-
esetek megelőzése érdekében. Megköszönte 
az írásos tájékoztatót és a színes kiegészítő 
előadást. Munkájukhoz további sok sikert és jó 
egészséget kívánt. A Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság a rendőrség beszámolóját az 
elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadásra 
javasolja. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, véle-
ménye szerint már egész kicsi korban kellene 
kezdeményezni a rendőrökkel való kapcsolat-
felvételt. Nagyon jónak tartja a drog prevenci-
ós előadások megtartását. Az óvoda nevében 
megköszönte kapitány úrnak, hogy részt ve-
hettek a műszaki napon. Elmondta, a körzeti 
megbízottakkal jó a kapcsolata. Megköszönte 
a településen szolgálatot teljesítő két körzeti 
megbízott munkáját. Kérte, hogy továbbra is 
tartsanak a gyerekek részére előadásokat. 

Bucsányi László bizottsági tag elmondta a 
településen szolgálatot teljesítő körzeti megbí-
zottak munkája kimagasló. Kiemelte, nem csak 
rendőrként vesznek részt a közéleti tevékeny-
ségben. Ezt pozitívumként kell értékelni. Meg-
köszönte a rendőrség és a körzeti megbízottak 
munkáját. Megkérdezte, hogy a szórakozó he-
lyeken tartottak-e vizsgálatokat? 

Balogh-Szabó Imre kapitányságvezető el-
mondta, a Szentesi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén valamennyi szórakozóhelyen 
megtörténtek az ellenőrzések. A társszervek 
jó néhány esetben találtak hiányosságot. Az 
ellenőrzést minden hónapban egy alkalommal 
újra el fogják végezni. Szegváron két alkalom-
mal végeztek ilyen jellegű ellenőrzést. 

Gémes László polgármester megköszönte a 
kapitányság vezetőjének, a főkapitány helyet-
tes úrnak és a körzeti megbízottaknak a mun-
káját. Elmondta, a település büszke lehet mind-
két körzeti megbízottra. Munkájukhoz további 
sok sikert, jó egészséget kívánt. Javasolta, hogy 
a képviselő-testület írásban is fejezze ki köszö-
netét és elismerését a településen szolgálatot 
teljesítő két körzeti megbízottnak, illetve a 
Szentesi Rendőrkapitányság állományának. 

Kérte, aki ezzel egyetért, valamint, aki a 
település közrend, közbiztonsági helyzetéről 
szóló rendőrségi beszámolót a kapitányságve-
zető úr által elmondottakkal együtt elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a rendőrség be-
számolóját a közrend, közbiztonság helyzeté-
ről, azt a szóban elhangzott kiegészítésekkel 
együtt elfogadta. 

A beszámoló kapcsán köszönetét és elisme-
rését fejezte ki a feladatok végrehajtásában 
közreműködő Szentes Városi Rendőrkapitány-
ság Vezetőjének, a Kapitányság állományának, 
kiemelten a Szegvár nagyközségben szolgála-
tot teljesítő két körzeti megbízottnak: Zsombó 
Zoltánnak és Kapás Tamásnak. 

További munkájukhoz sok sikert, jó egész-
séget kívánt. 

TÁJÉKOZTATÓ A POL-
GÁRŐR EGYESÜLET 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

Nóbik László elnök elmondta, az írásos 
anyagot annyival szeretné kiegészíteni, hogy 
a külterületi figyelő szolgálatot meg tudták 
erősíteni. Köszönetet mondott a polgármester 
úrnak és a képviselő-testületnek azért, hogy a 
polgárőr egyesület számára biztosítottak egy 
székházat. Elmondta, az épület tetőszerkezete 
nagyon rossz állapotban van, felújításra szorul. 

Gémes László polgármester elmondta, a te-
tőszerkezet javítására nyáron kerül sor. Felkér-
te Szabó Tibor bizottsági elnököt, ismertesse 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javaslatát. 

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesület tevé-
kenységéről szóló tájékoztatót. Megköszönte a 
polgárőrök munkáját, erőt, egészséget kívánt 
további munkájukhoz. 

Örül annak, hogy az egyesületnek más civil 
szervezettel is jó a kapcsolata. A bizottság az 
írásos anyagot elfogadásra javasolta. 

Tóth Péter képviselő a Horgász Egyesület 
nevében köszönetét fejezte ki a kapitányságve-
zetőnek, a településen szolgálatot teljesítő két 
körzeti megbízottnak, valamint a polgárőrök-
nek a településen végzett munkájáért. A Hor-
gász Egyesület együttműködési megállapodást 
kötött a polgárőrséggel, melyet évente megújít. 
10 

Elmondta, a Horgász Egyesület munkáját a 
polgárőrök nagymértékben segítik. Megkö-
szönte a rendőrség és a polgárőrség önzetlen 
segítségét. 

Határné Bottyán Erika a Civil Tanács ne-
vében köszönetet mondott a rendőrségnek és 
a polgárőrségnek Szegváron végzett munká-
jukért. Megköszönte a rendezvényeken való 
megjelenésüket, segítségüket. További jó mun-
kát kívánt. 

Gémes László polgármester megköszönte 
a hozzászólásokat. Javasolta, hogy a képvi-
selő-testület írásban is fejezze ki köszönetét 
és elismerését a Szegvári Polgárőr Egyesület 
munkájáért. 

Kérte, aki ezzel egyetért, és a Szegvári Pol-
gárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékoz-
tatót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesü-
let tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet 
tudomásul vett. 

A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a 
Polgárőr Egyesület vezetőségének és tagjainak 
a település közbiztonságáért kifejtett munká-
jáért és felkérte Nóbik László elnököt, tolmá-
csolja ezt az egyesület tagjai felé. 
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AMETISZT CSOPORT 
LELKI NAPJA

2011. május 14-én 9 óra után kezdtek gyü-
lekezni a vendégek a szegvári Katolikus Kör 
udvarán és épületében. 10 órakor a szeretet fá-

jánál emléktábla leleplezéssel kezdődött az ün-
nepség, ahol Seres Károlyné megemlékezett az 
Ametiszt csoport elhunyt tagjairól, felavattuk 

a Kulbert György által készített emléktáblát. 
Szabó László felolvasta a szeretet himnuszt, 
Orosz Erzsébet a saját versét. Ezután a vendé-

gek Hódmezővásárhelyről az Anonim Alkoho-
lista csoport, Szegedről a Máltai Szeretet Szol-
gálat csoportja, és a szegváriak meghallgatták 

Fazekas György veresegyházi atya életútját 
kora gyermekkorától napjainkig. Ezután el-
mélkedését és tanítását Jézus  szeretetéről.

Az előadás előtt és után Kulbert György 
fafaragó művész gitározott és énekelt. 
Rövid sétával a falumúzeum kiállítását, és a 
Kulbert György műhelyét, és kiállító bemuta-
tó helyét tekintettük meg. Visszatérve a Ka-
tolikus Kör épületébe szépen terített asztal, 
gulyásleves és sütemény várta a résztvevőket. 
Délutáni programként a hódmezővásárhelyi 
Varga András beszélt hobbijáról, levetítette 
fotóit főleg a Mártélyi Holt-Tisza különbö-

ző és különleges világát ismerhettük meg.  
A lelki nap befejezéseként fazekas atya szent-
misét celebrált, mise végén mindenki sze-
mélyre szóló áldást kapott Tőle. Élményekben 
gazdagon, fáradtan, de mégis nagy szeretetben 
váltunk el egymástól, reménykedve, hogy eb-
ben az évben még egyszer meg tudjuk szer-
vezni a lelki napot a magunk és mások lelki 
épülésére.

Szabó Lászlóné szentesi résztvevő

MEGLEPETÉS  
AZ IJFÚ PÁRNAK 

Május hónapban minden virágzik, illatozik, 
egymásra talál a férfi és a nő. A szerelemnek 
Isten a forrása, aki beleültette az emberbe, 
azt a természetes vágyat, hogy kiegészüljön, 
és egy testé legyen. Ennek a tervnek a meg-

valósítására vállalkoznak ma is fiatalok és 
eljönnek a templomba, hogy örök hűséget 
ígérjenek. Ez természetes is, de az hogy egy 

csapat lány összejöjjön, azért hogy koncertet 
adjon az ifjú párnak ez nem mindennapi. Ez 
ajándék, fölülről! Egyházközségünkben a szol-
gálatok, templomi kis énekkarban való rész-

vétel által, a hittanórákon, a gyerektáborok, 
az ifjúsági csoportokban való találkozások 
által kialakultak a barátságok. És ilyen nagy 
esemény, mint egy esküvő, spontán össze-
szerveződtek. Meglepő módon. Elénekelték:  
„Két ember eléd lép, két ember téged kér, 
áldd meg, áldd!

Két ember eléd áll, két ember, Téged vár, 
áldd meg, áldd meg!

Végtelen Istenünk, álld meg az életünk! 
Két ember útra kész, két ember Terád néz, 
áldd meg, áldd meg!

Két ember benned él, két ember így remél, 
áldd meg, áldd meg!

Végtelen Istenünk, kösd össze életünk! 
végtelen Istenünk, áldd meg a szerelmünk!”

Egy pici tett, de ebben a pillanatban ez igen 
nagy tett. Én is meglepődtem. Gondolom az 
ifjú pár még jobban, hiszen ez az apró ajándék 
nekik szólt, nagy szeretetről szólt. Jó volt lát-
ni fáradozásunk nem hiábavaló, a mások felé 
való nyitottság és szeretet kíséri fiataljainkat. 
Dicsőség az Úrnak mindezért a példaértékű 
magatartásért, összefogásért.

Zsadányi József

Elsőáldozás Szegváron
Május 22 – én a délelőtti szentmisén 9 gyer-

mek találkozhatott a szentségi Jézussal. Ké-
születük folyamatosnak is nevezhető, hiszen 
az iskolában hitoktatásban részesültek, az első 
osztálytól fogva. 

Előtte szombat délelőtt megtapasztalhatták a 
bűntől való szabadulás örömét, csillogó szeme-
ik tükrözték örömüket.

Igaz templomunk külső tatarozása miatt, 
nem éppen ünnepi külsővel várta a gyerekeket, 
de ez senki kedvét nem szegte, hiszen „Jézus 
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nem a külsőt nézi, hanem a szívet”, a szív tisz-
taságát megkapták a szentgyónásban. A Gond-
viselő Isten kárpótolt mindent, gyönyörű idő-
vel ajándékozta meg a gyerekeket. 

Ez a találkozás volt az első, melyet a folya-
matosságnak kell követnie. Néhány gyermek 
hét közben is eljött, vágy volt a szívében, hogy 
találkozhasson Jézussal. Ez a vágy szüntelenül 
erősödjön, soha ki ne aludjon!

Az ajándék Szentírást ez évben is borítóval 
látták el a szorgos kezű asszonyok, rajta min-
den gyermeknek a vezeték és keresztnév kezdő 
betűje, mielőtt kézbe kapták a Plébános úr meg 
is szentelte. 

Ezúton szeretném megköszönni a szülők-
nek, hogy mellettük álltak, és segítették őket 
készületükben. De kérném azt, hogy továbbra 
is megkapják a segítséget, keresztény életben 
való haladásukhoz.

Rozgonyi Mária

„MEGÚJULVA MEGÚJÍTANI”
Címmel indult az egyházmegyénkben, eb-

ben az évben egy lelki program. Szép kez-
deményezés, sok értékes eseménnyel, lelki 
élménnyel a családok éve kapcsán. Bevonva 
a fiatalokat, gyermekeket, családokat, és idő-
seket egyaránt. A mi egyházközségünk is be-
kapcsolódott ebbe, de akkor még nem is gon-
doltuk, hogy ez nem csupán a lelki megújulást 
hozhatja nekünk, hanem egy más külsőleg is 
látható megújulás is történik, amit a templo-
munk külső tatarozása jelent.

Májusban elkezdődött és igen látványosan 
folyik a torony-festése, a tetőszerkezet, és a 
falfelület munkálatai. Júniusban megtörténik 
a falszigetelése és festése, valamint az ablakok 
cseréje is.

Nagyon nagy munka, sok kéz szorgoskodá-
sa kell hozzá. Nap, mint nap újabb kihívások 

jelentkeznek, melyeket eddig szépen sikerült 
megoldani, reméljük ezután is velünk lesz az 
Úr és segít mindenben. Szerencsére az idő-
járás is kedvezett, bár amikor elkezdték az 
állványozást, és amikor leszedték a tető első 
szakaszát egy-egy zárpor megijesztett ben-
nünket, de szerencsére újabb beázás nem tör-
tént.

Bámulattal és elismeréssel figyeljük a dol-
gozókat, akik a magasságot, és a napsugárzást, 
a szelet és egyéb nehézségeket látszólag köny-
nyedén győzik le. Bizony nem lehet könnyű 
az 50 fokos melegben a tetőn dolgozni egész 
nap, vagy a szélben egyszál pallón csiszolni, 
glettelni az ablakkereteket, a torony festéséről 
nem is beszélve, melyet egyszál kötélen üldö-
gélve kellett végezni!

Szép még az az összefogás, amelyet ed-
dig tapasztaltunk a községben. Polgármes-
ter, KHT vezetői és más magán személyek 
is, akik készséggel segítenek, amiben kell. 
Az idős asszonyok az imaháttérben vállal-
tak „munkát”. Mindenki a tőle telhetőt adja. 
Köszönjük, és továbbra is imáinkkal kísérjük 
a munkákat. 

Egyben felkérjük azokat, akik szívesen vál-
lalnának egy-egy rövidebb, vagy hosszabb idő-
re takarítást, hogy jelentkezzenek a plébánián, 
hogy a részleteket megbeszélhessük (63/364-
810) 

Piti Magdolna

HÍREK – ESEMÉNYEK
Június 11-én (szombat) 15 órai kezdettel a 

katolikus körben szülők, bérmálkozók, bérma-
szülők részére lelki nap lesz. Szeretettel hívjuk 
és várjuk az érintett családtagokat. Jó alkalom 
a bérmálás előtt a lelki készületre.

Június 12. Pünkösdvasárnap, a Szentlélek 
eljövetelének ünnepe, az Egyház születésnapja. 
A katolikus egyházban ez karácsony és húsvét 
után a harmadik legnagyobb ünnep! Szentmise 
vasárnap és pünkösdhétfőn is délelőtt fél 9-kor 
és este 19 órakor lesz.

Tanévzáró szentmise június 19-én fél 9-kor 
kezdődik. Ekkor kapják meg a hittanos bizo-
nyítványt azok, akik hitoktatásban vettek részt 
a tanévben. Adjunk együtt hálát a tanévben 
kapott kegyelmekért diákok, szülők, peda-
gógusok, hitoktatók együtt. Természetesen a 
templom nem zárja be kapuit, Jézus minden 
vasárnap vár a szentmisére. A keresztény élet-
ben nincs vakáció!

Bérmálás június 25-én lesz, a szentmise 18 
órakor kezdődik, melyet dr. Kiss-Rigó László 
egyházmegyénk püspöke mutat be, és a bér-
málás szentségét is kiszolgáltatja azoknak a 
fiataloknak, akik erre készültek a tanév folya-
mán. 

Úrnapja június 26 – án lesz. Hajnalban el-
készítik a szorgos férfi és női kezek a sátrakat, 
szentmise után körmenetben kivisszük az Úr 
Jézust az utcára, hogy áldja meg községünk 
minden lakóját. A körmeneten az idén első 
áldozáshoz járuló gyerekek virágszirmot szór-
nak, a szentségi Jézus előtt. Szirmot, aki tud 
gyűjtsön, és vasárnap reggel jutassa el a temp-
lomba.       

A nyár folyamán az egyházi alkalmazottak 
is lelkigyakorlatra, szabadságra mennek. Sür-
gős esetben az ügyintéző elérhetősége a plébá-
nia bejáratánál megtekinthető.

Minden pihenni, kirándulni indulónak jó pi-
henést, felfrissülést kívánok!

Rozgonyi Mária

MEGHÍVÓ!  
A VINCULUM 

CARITATIS KÖZÖSSÉG

ez évben is lelkigyakorlatra vár!

Időpont, és helyszín:
2011. június 27 – 28 – 29 - én,

Szegváron a Katolikus Körben.
Előadó:

Baranyi Zsuzsanna,
a Közösség általános felelőse.

A lelkigyakorlat kezdete:
június 27-én délelőtt 9 órakor

Bővebb tájékoztatás:  
Rozgonyi Máriánál személyesen, 

vagy a 30/570-2345 számon.

MINDENKIT SZERETETTEL 
HÍVUNK, ÉS VÁRUNK!
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MOZDULJ RÁNK!
A Szegvári Ifjúsági Civil 

Kerekasztal projektzáró programja
2011. május 21. vasárnap  Szegvár

Írásom elején szeretném bemutatni a 
szervező közösséget, mely véleményem 
szerint maga érdekes színfolt úgy nagy-
községünk Szegvár, mint a magyarországi 
civilség életében.

Kevéssel 5 ezer fő alatti település va-
gyunk, és  – ahogy az sajnos általános 
– növekvő a helyi munkanélküliség. Fia-
taljaink egyre kevésbé találnak helyben 
megélhetést, ezért elhagyják szüleiket és 
szülőfalujukat, nagyvárosokba mennek.  

Szegváron csak általános iskola műkö-
dik, közép és felsőfokú oktatás nincs. A 
gyerekek általában 14 évesen városi is-
kolákba, városi közösségekbe kerülnek, 
vagy kollégiumba, vagy bejáróként. Jobb 
esetben minden este hazatérnek, de lassan 
megváltozik a vonzás, a kötődés, ha nem 
teszünk ellene, lelkükben is elszakadnak 
falujuktól.

Ezt az égető problémát elemezte a szeg-
vári Művelődési házban működő Tűz-
köves Alapítvány, melynek keretében 15 
kulturális közösség működik, közöttük 5 
fiatalokat befogadó. Szükségesnek láttuk 
egy civil szerveződés létrejöttét, mely ki-
fejezetten a falu és a gyermekek, fiatalok 
kapcsolatát vizsgálja meg, véleményezi, 
megoldásokat keres és dolgoz ki a javítá-
sára, identitást kialakító, erősítő lehetősé-
geket keres, illetve kínál. 

Ilyen céllal alakult meg Szegváron az If-
júsági Civil Kerekasztal, 17 civil szervezet 
és néhány magánszemély részvételével.  
Munkánk 2010 őszén kezdődött. Több, 
gyermekeket, fiatalokat mozgató program 
áll mögöttünk, melyre Szegvár fiataljain 
túl hasonló gondokkal küszködő más kis-
térségi település fiataljait is bevontuk. 

„Mozdulj ránk” elnevezésű programunk 
a Nemzeti Civil Alapprogram által támo-
gatott, összefogást indító projekt utolsó 
nagyrendezvénye volt, mely szintén több, 
megyén belüli település részvételével zaj-
lott. 

Délelőtt a Kerekasztal egyik tagja, a 
Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szervezésében Csongrád megye 13 tűz-
oltó csapata küzdött a különböző ügyes-
ségi szakmai feladatokkal a legjobb he-
lyekért. 

Aki nézőként vett részt az eseményeken, 
csodálkozva tapasztalta, milyen fürgén és 
összehangoltan mozognak a versenyzők 

Diákvilág
Kedves Olvasó!
Ebben az iskolai tanévben az utolsó Diák-

világ rovattal jelentkezem.
Május hónapban osztálykirándulások-

ra került sor. Valamennyi osztály 1-2 napra 
kikapcsolódott. Volt, aki helyben kerékpár-
túrán vett részt, illetve autóbusszal elutazott 
valamelyik városba. Az biztos, hogy min-
denki élményekben gazdagon érkezett haza.

Az országos kompetencia-mérést is lebo-
nyolítottuk az iskolánkban. Derekasan helyt-
álltak a tanulóink. 

Május 27-én sportágválasztó akadály-
versenyre került sor iskolánkban. Remek 
programokon vettek részt gyermekeink. Bő-
vebben Pólyáné Téli Éva főszervező írásában 
olvashatnak erről az eseményről. Köszönjük 
a tanárnő előkészítő és lebonyolító munkáját. 
Ezen a napon délután diszkót is rendeztünk 
a Központi Iskola udvarán. Aki részt vett, az 
jól érezhette magát.

ifj. Csurgó Imre meghívta iskolásainkat 
egy 2 gömbös fagyira a gyermeknap alkal-
mából. Köszönjük kedvességét!

Környezetismeret versenyt rendeztünk 
az alsó tagozatos gyerekek számára. A kö-
vetkező eredmények születtek:

2. osztály
1. hely: Szép Endre
2. hely: Katona-Berényi Fanni
3. hely: Jószai Eszter
Nagymágocson  a területi versenyen Jószai 

Eszter a 2. Szép Endre a 3. Katona Berényi 
Fanni az 5. helyen végzett.

Felkészítő nevelő: Hegedűsné Ternai Ágnes
3. osztály
1. hely: Kovács Dzsenifer
2. hely: Fuvó Milán
3. hely: Gulyás Máté
Nagymágocson a területi versenyen Gu-

lyás Máté az 5. Fuvó Milán a 6. Kovács 
Dzsenifer a 10. helyen végzett.

Felkészítő nevelő: Dr. Lehoczkyné Kehrer 
Anikó

Gratulálunk!
 Nyelvtan-helyesírás tantárgyból, Szen-

tesen a területi versenyen a 2. osztályosok 
közül Jószai Eszter a 6. Szép Endre a 7. 
Katona-Berényi Fanni a 11. helyen végzett.

Felkészítő nevelő: Bereczkiné Buza Anett
Gratulálunk!
Matematika tantárgyból, Szentesen a te-

rületi versenyen a 2. osztályosok közül Mé-
száros Márk a 9. helyen végzett. Felkészítő 
nevelőjük: Vassné Agócs Ilona. A 3. osztá-
lyosok közül Bottyán Klaudia a 10. helyen 
végzett. Felkészítő nevelő: Lukács Istvánné.

Gulyás Máté a 11. Dudás Vencel a 
13. helyen végzett. Felkészítő nevelő: 
Dr.Lehoczkyné Kehrer Anikó

Gratulálunk!

Május 31-én 16.30 órakor Vizsgabál lesz, 
mely az iskolánk tornacsarnokában kerül 
megrendezésre. Ezen a délutánon bemutat-
koznak a Szegvár- Mártély ÁMK Forray 
Máté Általános Iskola, a Classic Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói és a 
SZILVER TSE versenyzői. Felkészítő tánc-
tanárok: László Csaba, Szepesi Judit, Török 
László. Köszönjük a munkájukat.

Június 3-án igazgatói szünet lesz. 
14-15-én rendhagyó tanítási órákat tar-

tunk. 
17-én 17 órakor tanévzáró ünnepségre ke-

rül sor a Központi Iskolában.
18-án 9 órakor ballagás lesz a Központi 

Iskolában.
20-án délelőtt beiratkozás a jövő tanévre.
Mit kínálunk, kívánunk a nyárra gyer-

mekeinknek?
Nyári napközit júniusban és júliusban csak 

10 fő feletti létszám esetén tartunk.
Július 11-15- ig horgásztábor a Kórógy-tónál
Főszervező: Tóth Péterné
Július 17-21-ig „Kék túra” természetjáró 

tábor Balatonszárszón
Főszervező: Lukács Istvánné
Augusztus 1-8-ig kiutazás Lengyelország-

ba, Lewin- Brzeskibe
Főszervező: Rozgonyiné Szabó Mária
Szép bizonyítványt!
Balesetmentes nyarat!
Figyeljék a plakátokat, felhívásokat, hi-

szen még a civil egyesületek, intézmények 
is kínálnak nyári programokat a gyerekek 
számára.

Találkozunk szeptemberben újra az isko-
lapadban!

Lukács Istvánné 
tanítónő

A 4. a. osztály bu-
dapesti kirándulása

A 4. a. osztály május elején kalandos kirán-
dulást tett Budapestre. Az utazást majdnem 
meghiúsította az, hogy az indulás után 40 perc-
cel lerobbant a busz, és csak a gyors segítség-
nek köszönhető, hogy mégis sikerült megva-
lósítani az eltervezett programokat. Amikor a 
buszunk felmondta a szolgálatot, a polgármes-
ter úrnak telefonáltunk, aki gyorsan vissza is 
jelzett, hogy sikerült megoldania a problémát, 
és kapunk másik buszt. Nemsokára a busszal 
együtt a polgármester úr maga és Kapás Tamás 
is megérkeztek, hogy megtudakolják, van-e 
még bármire szükségünk. Nem csoda, hogy 
ezek után a kirándulás sikeresen zajlott, így ma 
már tudjuk, mennyi élménnyel lettünk volna 
szegényebbek a polgármester úr segítsége nél-
kül. Ezúton köszöni ezt a 4. a. osztály.

Tégla Katalin
osztályfőnök
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sötétkék és fekete öltözékükben, miköz-
ben a hőmérő higanyszála a harminchoz 
közelített. A csapatszellem érződött még 
szurkolás közben is, hisz a csapatok egy 
emberként harsogták a buzdító szavakat. 
Az egész verseny alatt érezni lehetett azt 
a fegyelmezettséget és koncentrációt, ami-
vel ezek a szakemberek a munkájukat vég-
zik.

A hatalmas „harci szekerek” nagy feltű-
nést keltettek, ahogy szirénázva, egymás 
után bekanyarodtak a focipálya mellé, már 
ez megalapozta a hangulatot, a különböző 
versenyfeladatok pedig csak fokozták.

Az egyik legnagyobb vidámságot a 
csizmadobó verseny okozta. Erre már az 
ott nézelődő, esetleg félénkebb szegváriak 
többsége is odahúzódott, és nevetve kons-
tatálta a tűzoltó csizmák röppályájának 
hosszát.

A több mint 4 órás verseny után a csa-
patok katonásan az eredményhirdetéshez 
sorakoztak, ahol a munkájuk alapján ki-
tüntetettek és versenykategóriákban elsők 
vehették át az elismerő oklevelet és kupát.

Eközben az Ifjúsági Kerekasztal töb-
bi tagszervezete előkészítette a terepet a 
délutáni programokra, maradásra bírva a 
megyéből érkező tűzoltókat és hozzátarto-
zóikat is.

Kettő után a Sportpálya ismét a versen-
gésé lett.

Csapatok alakultak, melyek kreatív játé-
kokban mérkőztek, élő csocsóbábokként, 
kötelekkel összekötözve vívtak bajnok-
ságot, a kicsit lustábbak lengőtekén pró-
bálkoztak kevesebb mozgással sikereket 
elérni.

Ezzel párhuzamosan a kisebbek „harci 
díszüket” készítették, a gyerekeket ugyan-
is a népszerű arcfestés várta- jobbnál jobb 
„arcok születtek”, illetve kézműveskedtek 
elmélyülten.

A program igyekezett bemutatni a moz-
gás sokszínűségét, így a rendezvény része 
volt egy több települést összefogó néptánc-
találkozó.

Szegvár büszke a több mint 100 fős, 
Dobbantó elnevezésű néptánc együttesé-
re. Úgy érezzük ez a közösség az identi-
tás kialakítás-erősítés egyik meghatározó 
eszköze, ezért külön hangsúlyt fektetünk 
bevonásukra.

Igyekeztünk rendhagyó, meghökkentő 
programrészeket keresni, a fiatalok kor-
osztályi igényeinek megfelelően, például a 
fák között zsinórra csipeszelve rendeztünk 
kiállítást. A szokatlan tárlat anyaga Szeg-
vár szépségeit, értékeit bemutató éremter-
vező pályázatunkra érkezett munkákból 
állt, a legjobb tervet pedig a helyszínen 

egy több tonnás présgéppel nyomtuk fém-
be emlékül. 

Az esti órákat a Hagyományőrzők fák-
lyás bemutatói, illetve koncertek, zenekar-
ok bemutatkozásai tarkították. Hajnalig 
tartott a jókedvű, barátságok szövődést 
eredményező buli, melyet egy nem első-
sorban fiatalokból álló civil szerveződés 
kezdeményezett a település fiataljainak, de 
amelynek megvalósításába örömmel vál-
laltak részt a fiatalok. 

Büszkén számolok be az eseményről, 
mert hiszem, jó példa lehet a generációk 
együttműködésére, egy, a település lakos-
ságának fontos ügy érdekében. Talán ép-
pen az ilyen kis lépések segítenek fiatal-
jainknak gyökereiket megőrizve értékes 
polgárává válni az Európai Közösségnek.

Ez a gondolat vezérelt, amikor progra-
munkkal csatlakoztunk az Európai Ifjúsá-
gi Hét rendezvényeihez.

Szegvár, 2011. május 25. 
A programot a Nemzeti Civil Alapprog-

ram támogatta!  
Nagy Sándorné 

Tűzköves Alapítvány képviselője

Visszaemlékezés
A Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei 

Egyesülete április 28-án ünnepelte fennál-
lásának 30 éves évfordulóját. Az egyesület 
1981áprilisában alakult 122 fővel, ma több, 
mint 3200 taglétszám van.

2001-től Tóth Margit a megyei elnök. Az 
eddig eltelt 10 év alatt kimondottan sokat tett 
a csoportok létrehozásában, 28 településen 
van megyéhez tartozó csoport.

Negyedik éve működik több településen, 
így a miénkben is Személyi Segítő Szolgálat. 
Az itt foglalkoztatott személy a mozgásában 
tartósan akadályoztatott embertársainkon 
segít gyógyszerfelíratásban, bevásárlásnál, 
csekkbefizetésnél, orvoshoz kísér. 

A megyei vezetőség felkért bennünket 
minden településen ünnepi csoportgyű-
lésen emlékezzünk meg az egyesület 30 
éves születésnapjáról ugyanazon a napon. 
A megemlékezés mellett a mi kiállítást is 
rendeztünk a tagok alkotásaiból, műsoros, 
zenés délután volt. Az alapító tagok okle-
velet kaptak. 

A mi csoportunk 1992-ben alakult, jelen 
taglétszámunk 170 fő. 

Tevékenységünkhöz tartozik, hogy részt 
veszünk a falu rendezvényein: kulturális hét, 
civilnap, falunap.

Szentesen a Gondozási Központ által ren-
dezett „A szeretet mindent elfogad” fogyaté-
kosság nap kulturális rendezvényén is ott va-
gyunk. Minden évben szokott lenni megyei 
találkozó, az idén Sándorfalva vállalta fel, 
ahol a megye mozgáskorlátozott tagjai egész 
napos rendezvényen vehetnek részt, ezekre 
is el szoktunk menni. 

Kirándulni megyünk több alkalommal, 
gyógyfürdőkbe, több helyre. 

Augusztusban fürdőnapot szoktak kapni 
a tagok, ahol akkor nem kell belépőt fizetni.

Összejövetelünk minden hónap utolsó 
keddjén 16 órakor van a művelődési házban.

Hollandiából származó adományból tag-
jaink hozzájuthatnak elektromos mopedhez, 
kerekesszékhez, rollihoz. Több mint 20 ta-
gunk könnyebben tud így kimozdulni ottho-
nából. Több fajta saját segédeszközünk van, 
amit tagjaink váltva használnak. 

Akadálymentesítési támogatás hozzájutá-
sához segítjük tagjainkat. A tagok részére 
térítésmentes bálásruha válogatás is szokott 
lenni. 

Megünnepeljük a farsangot, nőnapot, fér-
finapot, évente kétszer összevontan a névna-
pot, kerti partit rendezünk.

Azon vagyunk, hogy minden tagtársunk 
jól érezze magát ebben a csoportban, odafi-
gyelünk egymásra, és egymást segítjük.

Arany Lajosné
csoportvezető

TÁJÉKOZTATJUK 
Kedves Olvasóinkat,

az „Időutazás a Szegvári Naplóval 
című írásunk 6. folytatása hely hiány miatt 
kimaradt,Júliusi számunkban pótoljuk.

Sajnáljuk, mivel a Napló 16.17.18.19. 
számaira emlékeztünk volna, a legizgal-
masabb rendszerváltási időszakról.

A júliusi (7. számunk) megjelené-
séig weblapunkon olvashatják: www.
szegvarinaplo.hu  címen ezt a lemaradt 
írásomat. Elnézésüket kérjük!

A Szegvári Napló honlapján a teljes új-
ságot június közepétől lehet olvasni. Addig 
megújuló fotóalbum – a faluról, „heti böl-
csességek”, egyéb érdekességek, új hírek, 
események stb. található, olvasható nézhe-
tő.

Juttassa el honlapunkat a Szegvárról el-
származott rokonainak!

Még elég primitív technikai kivitelezés-
ben, de hamarosan fejlődni fog. 

Kovács Lajos István 
szerk. 
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Te Szedd!
Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
A felhívásra Szegváron majd 100 ember fe-

lelt 2011. május 21-én, szombaton. 
Civil szervezetek (horgászok, faluszépítők, 

vadászok), az általános iskola felsős diákjai és 
tanárai, postai alkalmazottak és szegvári lako-

sok indultak szemetet szedni. A Magyar Posta 
Zrt. biztosította a zsákot, kesztyűt, láthatósá-
gi mellényt. Védőitalként ásványvizet kapott 
mindenki. 

7.30-tól gyülekeztünk a piactéren, 8 óra-
kor indult mindenki a választott területre, 

hisz több helyszínen folyt a munka. A gye-
rekeket tanáraikkal a vadászok autója a Holt-
Tiszához vitte. Bár rázott az út, a gyerekek 
nagyon élvezték. Csodálatos környezetben 
dolgoztak, ami munkájuk után még tisz-
ta is lett. A Millenáris Park környékén és a 
Ludasi-csatornától a kórógyszentgyörgyi há-
zakig is szebb lett a Kurca mindkét partja. A 
településen belül a főút két oldalán is folyt a 
munka.

Délben a Civil Háznál egy ebéddel zárult a 
program.

Köszönet illet minden résztvevőt, hisz ők 
tettekkel bizonyították, hogy élhetőbb, tisztább 
környezetet szeretnének.

A szavak ideje lejárt, tenni kell a változásért! 
Ez a nap megmutatta, hogy jó célért megmoz-
dulnak az emberek. Hasznos, eredményes és jó 
hangulatú volt ez az akció. 

Ne feledjünk az indián mondást: A Földet 
nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól 
kaptuk kölcsön.

Tasi Katalin

Múzeumi pályázat
A „Régi tárgyaink élete” című múzeu-

mi pályázatra érkezett műveket szeretnénk 
egyenként a Szegvári Naplóban leközölni. A 
hét beérkezett pályamű alkotóit dícséret illeti, 
munkájuk elismeréseként június hónapban a 
szentesi Koszta József Múzeumban tölthetnek 
el munkanapot, ahol a szakemberek bemutat-
ják számukra a foglalkozásukat, feladataikat, 
azaz betekintést nyernek a régi tárgyak múze-
umi életébe.

Purgel Nóra

Bihari Brigitta (5. a. osztály):
Nagymamám hímzett terítője

Nagymamám nagyon szeretett hímezni fő-
leg terítőket, de mással is szívesen foglalko-
zott, például a kötéssel és horgolással. A hím-
zések főleg kalocsai mintában mutatkoztak, 
de más mintákat is hímzett. Ez a terítő, amitől 
most írok egy szép kalocsai virágokkal hím-

zett asztali dísz. A terítő finom diolen selyem-
ből készült. Ezeket a virágokat gyöngy fonál 
ékesíti. Nagymamám ezt a hímzést még lány 
korában készítette, körülbelül negyven éves le-
hetett. Ez az asztal díszítésére volt alkalmas. 

A családunkhoz örökölve került. Nagymamám 
sokszor mondta, hogy engem is meg szeretne 
tanítani a hímzésre, én már egy kicsit tudok, de 
még úgy nem, ahogy nagymamám készítette 
ezt az asztali díszt.

Kell az utánpótlás…
Sok területen hangzik el ez a mondat, de a 

szegvári labdarúgásra ez kifejezetten jellem-
ző. Nehéz helyzetben van Szegváron a futball 
sorsa, hiszen egyre csak fogynak a játékosok. 
Ezt a tendenciát szeretnénk megfordítani edző-
társaimmal úgy, hogy minél több mozogni 
szerető gyermeket próbálunk megnyerni innen 
Szegvárról. Jövő szeptembertől szeretnénk az 
eddiginél is sokkal módszeresebben foglal-

kozni az utánpótlással. Mit kínálunk?- Egy 
közösséget, ahová tartozhatnak a gyerekek, 
focitornákon való rendszeres részvételt, ame-
lyek alkalmával sok tapasztalatot gyűjthetnek 
és megtanulhatnak csapatban játszani. Termé-
szetesen mindezeket szakértő edzők koordiná-
lása mellett tehetik. Már igen régóta egy lelkes 
kis maggal dolgozunk, de az igazán hatékony 
eredmény elérésében nagyobb merítési lehető-
ségre lenne szükségünk. Értem itt azt, ha bő-

vülni tudna a keretünk, még eredményesebbek 
lehetnénk. Igyekszünk minél több helyre eljut-
tatni a gyerekeket, hogy tanuljanak, fejlődje-
nek, hogy mérettessék meg magukat náluknál 
nagyobb, nevesebb csapatokkal is. Játszottunk 
már meccset a Ferencváros, a Szolnoki MÁV, a 
Békéscsaba, a Szeged stb. csapataival, de rend-
szeres résztvevői vagyunk a környékünkön 
megrendezésre kerülő labdarúgó tornáknak is. 
Éppen ezért szeretnénk hívni 5-12 éves korig a 
focizni szerető fiúkat, lányokat, hogy jöjjenek 
le a sportpályára és erősítsék Szegvár csapatát.

Érdeklődni lehet a 06/70-708-6741-es tele-
fonszámon Szőllősi Ferenc edzőnél.

Gyertek minél többen, mert kell az után-
pótlás!

Szőllősi Ferenc 
edző
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OLVASÓINK ÍRTÁK…
Az alábbi írást a szerző nevével, címével 

ellátva küldte szerkesztőségünkbe megje-
lentetést kérve, vállalta a teljes felelősséget 
a benne foglaltakért. A szólás- és vélemény  
nyilvánítás lehetőségét adtuk meg számára 
a megjelentetéssel. Az írást szó szerint kö-
zöljük, nem éltünk a szerkesztési jogunk-
kal. A megjelentetés nem jelenti azt, hogy a 
szerkesztőség mindenben egyetért az általa 
leírtakkal.

Tisztelt Olvasó!
Azért ragadtam tollat, hogy a mindennapi 

gondolatok közé csempésszek némi környezet-
védelmet. Nem kell nagy dolgokra gondolni, 
csak egyszerűekre. 

Ugye nem kell bemutatni, hogy a klímánk 
változik, a fűtési költségek pedig növekednek.

Erre a megoldás, a szigetelés. De mint min-
denhol a profit központúság miatt nagyon drá-
ga megoldások jöttek létre, sokszor álszent 
példákkal. Védjük a környezetet, de az építő-
anyagok messziről jönnek, sok energiával ké-
szülnek, ha tönkremegy, akkor nagy hulladék-
halmokat hagynak maguk után. 

A cement alapanyagát őrölni, hőkezelni, 
téglát égetni kell, az üveg-, kőzetgyapot is ha-
talmas energiával készül és ha már nincs rájuk 
szükség, szemetet csinálunk belőle. 

De van megoldás, hogy a gyermekeinknek, 
akiket szeretettel nevelünk, tanítunk: jó lenne 
nekik is elfogadható világot teremteni. 

Erre a megoldás nem más mint a szalmabála 
mint építőanyag. amelynek nem kell marketing 
fogás, hogy meglássuk, milyen jó.

A szalma nagyobb tömegű mint a könnyű-
szerkezetes falszerkezet, hasonló tömegű, mint 
a lyukacsos tégla, de sokkal jobb hőszigetelés-
sel rendelkezik. A szalmabála fal esetén továb-
bi szigetelésre már nincs is szükség. 

Képzelje el, hogy a téglafalat még plusz szi-
getelni kell, a párát nem tartja meg, nem szabá-
lyozza. Ezzel szemben a szalmafal kívül-belül 
vályog-sárral van tapasztva, ami jó klímát te-
remt, ill. tűzbiztonságot ad. 

Az ember sok mindenért fizet, amiért nem 
is kellene, a szalmaház viszont a szomszéd-
nak vagy a helyi régiónak plussz bevételt ad, 
(értékesebbé válik a magyar mezőgazdaság), 
nem kell máshonnan árut hozni, sok dolgot 
sajátkezűleg is el lehet végezni. Hosszútávon 
igen kedvezően lehet használni, a felépítése ta-
lán kicsivel olcsóbb, mint a hagyományos épü-
leteké. A széndioxid mérlege pozítív, nemcsak 
nincs szükség nagy energia bevitelre, hanem 
még a szalma anyagában is rengeteg széndi-
oxid van kötött állapotban.

Talán érdekes adat lehet, hogy az USA-
ban 100 évnél idősebb épület is van amit 
szalmábálából építettek, ill. sok helyen a kör-

nyezettudatos emberek szalmaházat építenek a 
világ egyik legfejlettebb államában is. Talán ez 
sem lehet véletlen. 

Azért jó belegondolni, hogy kevesebb fát 
kell kivágni, sok munkát, költséget meg lehet 
vele takarítani. Nyáron a klímaberendezést 
nem kell üzemeltetni, azzal sem lesz melegebb 
a külső hőmérséklet. 

Még mindenki emlékszik az elmúlt tél 
nagy fűtésszámláira, így nem mellékes 
megemlíteni, hogy a fűtési költség akár har-
mada, akár ötöde lehet a mai átlag költsé-
geknek.

Folytatjuk….
További info: www.szalmaepitok.hu
K. N.
20/4585 999

Sportágválasztó 
akadályverseny, 

családi vizes délután
SPO-SE-11/A 067

2011. május 27.
SZEGVÁR- SZENTES

A pályázat keretében rendeztük meg eb-
ben az évben akadályversenyünket, mely-
nek témája a sport és a környezetvédelem 
volt. Bernáth Ildikó igazgatónő megnyitója 
után Gergely Ildikó a Magyar Szenior Úszók 
Országos Szövetségének elnökségi tagja kö-
szöntötte a megjelenteket. A Szövetség part-
ner szervezője a Szentesi Delfin ESC, amely 
társrendezője volt az akadályversenynek, s 
egyben biztosította a rendezvény díjazását 
is. Megismerkedhettünk közelebbről többek 
között a kosárlabdával Molnár Lajos edző, 
az asztalitenisszel Melkuhn Dezső és Becsák 
János szenior úszó és asztaliteniszező segít-
ségével.  Megújultak az íjak Pölös Attila és 
Csák Zoltán íjászok keze által, s arra vártak 
a Kastélykertben, hogy megtanuljuk ennek 
az ősi fegyvernek a használatát. Megismer-
kedhettünk a rendőrautók felszereléseivel, 
néhány eszköz használatával, s nem melles-
leg a célba lövést is gyakorolhattuk. Igazán 
meggyőző volt a Kyokushin karatésok bemu-
tatója, melyet Erdei Sándor edző vezényelt, 

csakúgy, mint a rendkívül pörgős ügyességi 
váltóversenyt a Civilházban. Határ Erika vé-
dőnő az Egészségházban várta a csapatokat, 
s az egészségvédelem mellett kóstolós, ízle-
lős feladatokkal vizsgáztatta a versenyzőket. 
Vass Tibor tanár úr igazán érdekes feladatot 
talált ki. A természetes, vagy újrafelhasz-
nálható anyagokból előre elkészített hajókat 
a szembeni oldalra kellett áthúzniuk a csa-
patoknak, s ehhez bizony át kellett hajózni a 
Kurcán. Az angol, zenés  környezetvédelmi 
feladatokkal is megbirkóztunk Papné Benkő 
Mónika néninél.  Az alsósok ezen a napon 
jókat játszottak az ajándékba kapott sport-
szerekkel.  Voltak osztályok, akik kerékpá-
roztak, voltak, akik gyalogoltak, ugyanis 
a Csurgó Cukrászda minden gyereknek 2 
gömb fagylaltot ajándékozott a gyermeknap 
alkalmából. Ezúton is köszönjük a gyerekek 
nevében.  A kicsik délelőtt, a nagyok az ered-
ményhirdetés előtt táncolni tanultak Török 
László tánctanártól. A játékba a felnőttek is 
beszálltak, a csapatokat az osztályfőnökök és 
tanárok kísérték, bíztatták a nap folyamán, s 
egyben ők is kipróbálták magukat a külön-
böző sportágakban. A sportágválasztó sport-
nap koordinálását Pólyáné Téli Éva végezte, 
mint helyi szervező. Az eseményt a Kurca-tv 
végig nyomon követte.

A nap sikeréért nagyon sokan, nagyon so-
kat dolgoztak, összefogott a falu színe-java, 
köszönjük mindenkinek áldozatos munkáját, 
segítségét. 

Eredmények

Sportágválasztó akadályverseny:  
5-6. osztály
1.  „Környezetkedvelő, műrepülő tarka fako-
páncsok(5. a) és a „Sport@ok” (5. b) csapata 
azonos pontszámmal
2. „Fák”(6. b) csapat
3. „Sügerek” (6. a) csapat

7-8. osztály
1.  „Szennyvíztisztítók” ( 8. b) csapat
2. „Környezetvédő, hattyútáncos, csíkoslábú, 

kockásfülű, pingvinevő vadlószúnyogok 
csapata (7. a)

3.  „Gerillafészek” (8. a) csapat
4.  „Gólyahír” (7. b)

Asztalitenisz verseny: 
Lányok: 
 5-6. o. 7-8.o
1. Csapi Emese 1. Joó Vivien
2. Kozma Ágnes 2. Kukovecz Jázmin
3. Dudás Ágnes 3. Horváth Kata

Fiúk:
 5-6. o. 7-8. o.
1. Juhász Gergő 1. Puskás Bence
2. Gémes Gergő 2. Bihari Attila
3. Kéri Gábor 3. Piti Gergő

Szegvár, 2011. 05. 27.
Pólyáné Téli Éva
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Egy filozófia
Egy filozófia professzor kiállt az osztály elé.
Amikor elkezdődött az óra, minden kom-

mentár nélkül elővett egy üres befőttes üveget 
és megtöltötte 4-5 cm-es KÖVEKKEL. Majd 
megkérdezte a diákokat, hogy megtelt e az 
üveg.

A diákok egyetértettek, hogy igen.
A professzor ekkor elővett egy doboz KAVI-

CSOT és beleöntötte az üvegbe.
Enyhén megrázta az üveget, és a kavicsok 

kitöltötték a nagyobb kövek közötti réseket. 
Újra megkérdezte a diákokat, hogy megtelt-e 
az üveg. Egyetértettek, hogy igen.

A professzor ekkor elővett egy doboz HO-
MOKOT és beletöltötte az üvegbe. A homok 
természetesen kitöltötte a maradék helyet is. 
Megint megkérdezte a diákokat, hogy meg-
telt- e az üveg. A diákok egyhangúan ;igennel 
válaszoltak.

A professzor ekkor elővett két doboz sört az 
asztal alól és beleöntötte az üvegbe, kitöltve a 
homokszemek közötti réseket is. A diákok ne-
vettek; Most mondta a professzor, lássák be a 
következőt. Ez az üveg az Önök élete.

A nagyobb KÖVEK a fontos dolgok; a csa-
lád, a társ, az egészségünk, a gyerekeink- olyan 
dolgok, melyek, ha minden más el is veszik, 
még kitöltik, az életünket. A KAVICSOK a 
többi dolog, ami számít-, mint pl. a munkájuk, 
a házuk, a kocsijuk. A HOMOK minden más. 
A z apróságok. 

Ha először a homokot töltik az üvegbe, foly-
tatta, nem marad hely a kavicsoknak és a kö-
veknek. Ugyanez igaz az életre is. Ha minden 
energiájukat az apróságokba fektetik, soha 
nem marad hely az igazán fontos dolgoknak.

Figyeljünk oda a boldogságunkhoz fontos 
dolgokra. Játsszanak gyermekeikkel.

Figyeljenek oda az egészségükre. Vigyék el 
táncolni párjukat. Mindig lesz majd idő dol-
gozni, lakást takarítani, vendégeket hívni. A 
köveket rendezzék először- amik a legfonto-
sabbak. Állítsák fel a sorrendet. A többi csak 
homok.

Az egyik diák felemelte a kezét és megkér-
dezte, hogy mit reprezentál a sör. A professzor 
elmosolyodott.

Örülök, hogy megkérdezte. Ezzel csak azt 
akartam volna jelezni, hogy mindegy mennyi-
re tűnik telinek az életünk, két sörnek mindig 
marad hely.

Ajándék
Azt mondják az arabok: „Kétszer nem 

léphetsz ugyanabba a folyóba.” Ez valószí-
nűleg igaz lehet, de egy csodálatos fiatalem-
ber mégis megváltoztatta ezt a tézist. Ba-
logh Csaba újra Szegváron járt a Zöld Sas 
Sörözőben, 2011. május 29-én vasárnap, a 
XIV. Zöld Sas Kupa elnevezésű, hagyomá-
nyos sakkversenyen. Talán nem mindenki 
tudja, ki is ez a fantasztikus és végtelenül 
szerény fiatalember? Öt évvel ezelőtt már 
volt  itt nálunk egy szimultán alkalmából, 
népszerűsítve ezt a csodálatos, több ezer 
éves játékot. Lenyűgöző az a szerénység 
és alázat, mely sugárzik belőle! Eleganci-
ájával és közvetlenségével mindenkit elva-
rázsolt. Mindenkihez volt egy-egy kedves 
szava és baráti kézfogása. Aki nem látta, 
nem láthatta, sajnálhatja! Ki tudja mikor 
láthatjuk újra itt közöttünk, a községünk-
ben? De itt volt, hál Istennek és a jó szeren-
csénknek köszönhetően! Öt évvel ezelőtt a 
sakkolimpiára készült, akkoriban a magyar 
válogatott legjobb pontszerzőjeként veret-
lenül, 70 %-os teljesítménnyel járult hozzá 
Magyarország férfi csapatának, az utóbbi 
idők legjobb helyezéséhez. Akkor ötödikek 
lettek, sokakat (a fanyalgókat) elhallgattat-
va: „Mit akarunk egy ilyen fiatal, tapasz-
talatlan csapattal, köztük a 19 éves Balogh 
Csabival?” Akkoriban úgy köszöntünk el 
tőle: Veled vagyunk Csabi, szurkolunk ne-
ked, és persze Magyarországnak! Igen, a 
mi fiunk lett Csabi, egy kicsit szegvári, és 
csodálatos, hogy ő is egy kicsit megint ha-
zajött, a barátaihoz! 

És most jön a világbajnokság. Csabi újra 
ott lesz a válogatottban, az utóbbi évtize-
dek valaha volt legerősebb válogatottjában, 
Lékó Petivel, Polgár Jutkával, Almási Zo-
lival és Berkes Ferivel. Úgy köszöntünk el 
tőle, hogy megint és mindig szurkolunk, 
hiszen magyarok vagyunk és a Csabi a mi 
fiunk. Talán Damil (Rácz László) szavai 
fejezték ki legjobban ezt a szeretet: „Haj-
rá Magyarok! Hajrá Magyarország!” Ne-
hezen engedtük el, mert megszerettük, de 
hát egyszer menni kell, erről szól az élet. 
De hiszem, hogy néhány nappal később 
mindenki ott lesz Kínában Csabival és 
a magyar válogatottal, mert ő a mi fiunk. 
Micsoda lehetőség! Megvalósul sokunk-
nak az álma. Ott lehetünk Távol-Keleten 
a világ legnépesebb országában, a Csabi 
szívében, mert nem vitatható, hogy ő el-
vitte magával azt a szeretet, melyet tőlünk 
kapott. Nem-nem, ő nem egy média-celeb, 
bár a két kistérségi televíziónak készsé-
gesen és lenyűgöző közvetlenségével állt 
rendelkezésére, úgy mint a hozzánk elláto-

gató versenyző társainak. Példát mutatott 
nekünk, s mindannyiunknak, a fiataloknak 
és a kevésbé fiataloknak. Jaj és persze volt 
egy csodálatos sakkverseny, az összes va-
rázslatával. Dr. Mészáros Imre, ahogy a 
fiatalokat segítette, Volosin Vladimir tanár 
úr Szentesről, mint a Makó oszlopos tag-
ja, Radics Laci, Bíró Pisti és Fullajtár Pisti 
Békésszentandrásról, már sokadjára jött el 
közénk, ahogy Ábrahám Zoli Vásárhely-
ről, Fábián Sanyi Szentesről és Sági Pali 
Csongrádról. Na és persze a helyiek, Mol-
nár Misi, Holozsai Andris, aki azonkívül, 
hogy a sakktáblánál is odatette magát, a 
versenybírói feladatokat is szuperül ellátta. 
Jaj, persze én is ott voltam, mert néha én 
is szeretek leülni. Egy ilyen mezőnyben? 
Holtversenyes ötödik hely? Szuper, de sok-
kal fontosabb, amit a Csabi szívébe tettünk. 
Azt adtuk neki, amit ő is magával hozott. 
Ez a szeretet és ezt nem lehet, és nem is kell 
megmagyarázni. Jaj és persze gyereknap 
volt, Hál Istennek! Annak ellenére, hogy 
éppen ezen a napon volt az országos diák-
olimpiai döntő és ezért sokan távol marad-
tak, azért rengeteg fiatal versenyzőnk volt. 
Nagy Viktor Szentesről, Nyári Gergő, Ko-
rom Benedek, Kupeczki Kornél és Sági Pé-
ter Pál Csongrádról, valamint Csik Balázs 
Béla Békésszentandrásról. 
A XIV. Zöld Sas Kupa, Szegvár végered-
ménye:
1. Balogh Csaba nemzetközi nagymester 
(Nagykanizsa) 7,0 pont
2. Bíró István mesterjelölt 
(Békésszentandrás) 5,5 pont 
3. Volosin Vladimir FIDE-mester  (Makó)
5,0 pont

Különdíjasok:
Ábrahám Zoltán és Radics László.

Ifjúságiak:
1. Nagy Viktor – Szentes 3.0 pont
2. Csík Balázs Béla – Csongrád 3.0 pont
3. Sági Péter Pál -  Csongrád és
Nyári Gergely – Csongrád  3.0 pont

Végezetül, itt szeretnénk köszönetet 
mondani Kalamusz Zoltánné, Zsuzsának, 
a háziasszonyunknak és stábjának, Lukács 
Katinak és Katona Kiss Zoltánné, Rózsiká-
nak az egész napos gondoskodásukért, va-
lamint a Salánki Józsi bácsi és Tóthné Mar-
gitka által varázsolt babgulyás miatt, mely 
olyan volt, mint a verseny:  Szuper! 

Holozsai Albert
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VIII. KULTURÁLIS HÉT, SZEGVÁR 2011.
„Én ezt tudom!” Alkotótábor gyermekeknek, fiataloknak

Művésztelep felnőtt alkotóknak
Székely-magyar Népművészeti tábor

Kulturális kavalkád minden érdeklődőnek
A rendezvény fővédnöke: Gémes László 
Szegvár polgármestere, 
Csongrád Megyei Önkormányzat képviselője, 
Szociális Bizottságának elnöke, Fidesz frak-
cióvezető, 
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének 
alelnöke

Alkotótábor foglalkozásai a jelentkezőknek 
június 20-tól 25-ig reggel 9 órától 15 óráig zaj-
lanak. 
Tábor részvételi díja 3000.- Ft / fő/hét, mely 
étkezést nem tartalmaz. (Alapanyagköltség!) 
Jelentkezési határidő: 2011. június 16. csütör-
tök! Jelentkezni a szegvári Művelődési házban 
lehet, a részvételi díj befizetésével! (A Művelő-
dési ház a felújítás ideje alatt is működik!)
Jelentkezésüket az alábbi szakirányokra vár-
juk:
Alkotótáborban hagyományosan induló szak-
irányok s vezetőik:
festészet, grafika  (gyermekeknek: Kun Re-
zső, felnőtteknek: Szűcs Árpád)
agyagszobrászat (Szombati Panni)
fotó (Rácz Attila)
Alkotótáborban újonnan induló szakirányok:
papírmasé (Szűcs Édua)  
dráma – színjátszás (Horváth Máté, a buda-
pesti Fészek színház társulatának tagja)
bábozás a Micimackó bábcsoporttal (Koczka 
Brigitta)
zene – ősi népi hangszerek – tilinkó, kaval, sá-
mándob… (Alex Horsch)

Székely-magyar Népművészeti tábor
Háromszéki Népművészeti Egyesület népmű-
vészeinek vezetésével várhatóan fafaragás, 
tojásfestés, nemezelés, csuhézás… (Táborunk 
résztvevője 16 székely gyermek, és 20 felnőtt 
Kézdivásárhelyről és környékéről, Nagysze-
benből és Marosvásárhelyről)

Kulturális Kavalkád programja: 
(rendezvényei ingyenesek!)

2011. június 20. hétfő: 
15 órától: Kreatív játékok  csapatoknak (ismer-
kedős)
19 órától: 
Ünnepélyes rendezvénynyitó 
Könnyűzenei est – fellépők: 
Bugyi Bence, ifj. Rozgonyi Zoltán, Szűcs Zol-
tán, Vigh Márk és a Jump együttes,
Mambira ütő együttes Szegedről
Táncos ismerkedés – zenél a Casablanka duó 
(Hódmezővásárhely).
Védnök: Lukács Istvánné önkormányzati ta-
nácsnok, képviselő

2011. június 21. kedd: 
15 órától: Vízitúra a Kurcán
16 30órától Bernád Ilona marosvásárhelyi nép-
gyógyász előadása 

18 órától: Filmbemutató: „A napfényben für-
dő kastély” ifjúsági tv film, majd találkozás 
Bozsogi Jánossal, a film rendezőjével.
Védnök: R Nagy Mihály Szegvár alpolgármes-
tere

2011. június 22. szerda: 
15 órától: Élő-csocsó gyerekeknek, fiataloknak 
(kötelekkel összekötött élő játékosok)
Játszóház a Belevaló klubbal
17 órától Szántai Lajos magyarságkutató elő-
adása és 
Wesztergám Miklós tárogató koncertje
Védnök: Bucsányi László önkormányzati bi-
zottsági tag

2011. június 23. csütörtök: 
15 órától: Kreatív játékok csapatoknak 
15 órától Reform életmód délután 
18 órától: Nótaest a Rozmaring Népdalkörrel 
és meghívottakkal
Védnök: Dr. Vigh-Molnár Henriett önkor-
mányzati tanácsnok, képviselő

2011. június 24. péntek: 
15 órától: Máltai Szeretetszolgálat játszóháza
17 órától: Prof. Dr. Szűcs Attila pszichiáter elő-
adása „Téma: Pszichoterror”
19 órától: Tyúkászné Balázs Katalin népdal-
énekes bemutatója, 
hangszereken kíséri: Csák László
Szegvári Tűzköves Színjátszók bemutatója: 
„Kortalan szerelem” címmel zenés vígjáték
Védnök: Szabó Tibor önkormányzati képviselő, 
bizottsági elnök

2011. június 25. szombat: 
Délután: strandprogram 
Civil nap a Közösségfejlesztők egyesületével – 
éjszakai akadályverseny
Védnök: Puskásné Halál Ágnes Szentes Város 
Gondozási Központ intézményvezető

2011. június 26. vasárnap: záró rendezvény 
– ÚJRA ÉLED SZEG II.

benne:
lovas felvonulás a faluban
Népi játékok
Sámándobosok  bemutatója
baranta haditorna
íjászverseny 
Alex Horsch hangszer-virtuóz koncertje
Székely est a Dobbantó Néptánc együttessel - 
kísér: Hírös zenekar  Kecskemétről
tűzzsonglőrök
Táncház a kecskeméti Hírös zenekarral
Védnök: Gémes László Szegvár polgármestere

Tisztelettel hívok mindenkit! 

Nagy Sándorné 
művelődésszervező

(06/20-568-7920)

GYERMEKEKTŐL 
HALLOTTUK...

- Az orvosok azt mondják, hogy a halálos be-
tegségek a legrosszabbak.

- Amikor a kistesóm született, akkumulátor-
ba kellett tenni.

- A lepke egy olyan rovar, amely a helikopte-
rek családjából származik.

- A leghasznosabb állat a disznó. Mindene 
felhasználható: elejéből-hátuljából hús van, a 
bőréből cipő, a szőréből kefe, a nevével meg 
káromkodni lehet !

- Az állatkert egy szuper hely. Olyan állato-
kat is lehet látni amelyek nem is léteznek.

- Nem vagyok megkeresztelve, de azért be 
vagyok oltva.

- Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az 
kap meg aki túléli a halálos balesetet.

- Nem tudom hány éves vagyok, mert ez ál-
landóan változik.

- Nagyon megijedtem, amikor Anya megbe-
tegedett. Azt hittem Apu fog főzni ránk.

- Az akvárium egy mini-tenger, ahol a 
házihalacskák úszkálnak..

- A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor 
Apa elköltözik otthonról.

- Az örökbefogadás sokkal jobb lehetőség, 
mint a szülés.. A szülők saját maguk választ-
hatják ki a gyereket és nem kell mindenáron 
elfogadniuk azt amit éppen kapnak.

- A Pápa a Vákumban lakik.
- Minden hal termel ikrát, az oroszok még 

kaviárt is.
- A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, 

hogy ki ne lötyögjön a tejük.
- Nem értem miért haragszik annyira Anya, 

hogy összetörtem a vázát. Úgyis már öreg volt 
és meg kínai, nem is a miénk !

Atlétika diákolimpia
Szentes, 2011. 05. 03-05.

Négypróba
Fiúk: 
2. Szegvár, Forray /Szanyi Ádám, Kollár 
Krisztián, Kanalas Ádám, Bihari Tamás, Biha-
ri Dániel, Juhász Gergő, Kanalas Róbert/
Egyéniben: 4. Szanyi Ádám
 Lányok:
5. Szegvár, Forray /Halasi Emese, Kovács Ág-
nes, Dudás Ágnes, Mihály Tímea, Ágoston 
Ágota
Ötpróba
Fiúk:
3. Szegvár Forray /Bacsa Bence, Szilágyi 
Benjamin, Puskás Bence, Gajda Gergő, Pulya 
Sándor Krisztián, Pintér Csanád, Ferenczi Dá-
niel, Csík Gergő/
Lányok:
4. Szegvár, Forray /Gyánti Bernadett, 
Kukovecz Jázmin, Gojdár Kamilla, Molnár 
Enikő, Ágoston Ágota, Vass Olívia/

Folytatás a 16. oldalon
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Egyéni és váltószámok
III. kcs.
Távolugrás: 2. Kollár Krisztián, 3. Halasi Eme-
se
Kislabdahajítás: 3. Halasi Emese
60 m: 1. Kollár Krisztián
600 m: 2. Kollár Krisztián

IV. kcs.
 Távolugrás: 4. Puskás Bence, 5. Szilágyi 
Benjamin, 6. Bacsa Bence
Súlylökés: 2. Puskás Bence

100 m: 4. Bacsa Bence, 5. Szilágyi Benjamin
300 m: 2. Pulya Sándor, 3. Puskás Bence
1500 m: 2. Pulya Sándor, 3. Klement László
4x100 m: 1. Szegvár /Bacsa Bence, Szilágyi 
Benjamin, Ferenczi Dániel, Csík Gergő/

4x1000 m: 2. Szegvár /Pulya Sándor, Pintér 
Csanád, Klement László, Farkas Zoltán/
Szegvár, 2011. 05. 05.

Pólyáné Téli Éva

Folytatás a 15. oldalról

Megyei Atlétika  
Diákolimpia

Szeged

III. és IV. korcsoportos gyerekek számára 
rendezték meg az egyéni és váltó számokat, 
ahol a szegvári gyerekek közül többen szép 
eredményt értek el.

Ferenczi Dániel, Csík Gergő, Szilágyi 
Benjamin, Bacsa Bence a 4x100 méteres váltó-
ban 3. helyezést ért el

Szanyi Ádám: Távolugrásban 3. helyen végzett
Kollár Krisztián: 60 méteres síkfutásban 6. 

helyen ért célba
Bacsa Bence: 100 méteres síkfutásban 6. he-

lyet szerzett
Klement László: 1500 méteres síkfutásban 7. 

helyezett lett.
Szegvár, 2011. május 29.

Pólyáné Téli Éva

Arany Kupa
Országos tornaverseny, 

Szeged, 2011. 05. 07.

A mozgalmas sportversenyekkel teli hét 
lezárásaként a kislányok országos tornaverse-
nyen vettek részt Szegeden. Szép eredmények 
születtek, különösen a legkisebbeket illeti di-
cséret, akik már a jövő évtől előírt gyakorla-
tokkal is versenyeztek. 

I.kcs: 
3. hely /Sípos Ilona, Tóth Viktória, Juhász 

Tímea, Dancsik Fanni, Balogh Szabó Anna, 
Homlok Nikolett, Tulipánt Petra/ 

4. helyen végeztek az új gyakorlatból rende-
zett versenyen.

Egyéniben: 2. Sípos Ilona  I-II. kcs:
7. hely /Szabó Fanni, Szabó Janka, Gráfik 

Vivien, Szabó Boróka, Kollár Renáta, Kunsza-
bó Viktória/

III-IV. kcs
6. hely /Vígh Diána, Ágoston Ágota, Szabó 

Janka, Valkai Dorina, Szabó Diána, Dudás 
Ágnes/

8. hely /Dóczi Klaudia, Rehák Dorka, 
Schmidt Rebeka, Tóth Klaudia, Vígh Kamilla/

Pólyáné Téli Éva


