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Kedves Tornaszerető Szegváriak!
Március 4-én, szombaton a 27. Forray Tor-

na Meghívásos versenyünk alkalmából ismét 
benépesül a szegvári tornacsarnok. Közel 200 
tornászt várunk versenyünkre, köztük orszá-
gos versenyeken is kiemelkedően szereplő 
csapatokat, egyéni versenyzőket. A szereplők 
között ott lesznek a szegvári fiúk és lányok is, 
a legkisebbektől a legnagyobbakig. Nagy-nagy 
izgalommal készülünk, mert szeretnénk minél 
szebb gyakorlatokkal, helyezésekkel megkö-
szönni mindig lelkes közönségünknek a bíz-
tatást. 

Ebben az évben is számítunk arra a fantasz-
tikus összefogásra, segítségre, amely jellemző 
a szegvári emberekre, vállalkozókra, intézmé-
nyekre, önkormányzatra, civil szervezetekre, 

szülői munkaközösségünkre, önkénteseinkre, 
volt tornászainkra, valamint iskolánk, egyesü-
letünk vezetőire és tagjaira.

Köszönettel veszünk mindenféle jellegű 
segítséget, felajánlást, mellyel hozzájárulnak 
versenyünk sikeréhez, Szegvár hírnevének nö-
veléséhez. Kérjük, minél előbb jelezzék a se-
gítségadás, felajánlás mibenlétét, hogy a szer-
vezés és lebonyolítás zökkenőmentes lehessen. 

Kérjük, akik az adó 1% felajánlásánál a 
Szegvári Diáksport Egyesületet szeretnék tá-
mogatni, az alábbi adószámot írják a bevallá-
sukra: 18463457-1-06

A szervezők nevében: Pólyáné Téli Éva

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves Családját a Szegvári 

Forray Máté Általános Iskola és 
AMI,  valamint a Szegvári DSE 

által rendezett 

XXVII. Forray Torna Országos 
Meghívásos Tornaversenyünkre

Helyszín: Szegvári Tornacsarnok  
Időpont: 2017.03.04.

Meghívó

Bernáth Ildikó
intézményvezető

Rozgonyi Zoltán
DSE elnök

Szegvár, 2017. 02. 07.

Kormányos Sándor

Tavasz lesz itt…
Hajlott hátú tél botorkál
a tavaszt váró réten át,
gyűjtögeti zsákjába,
az összes havas éjszakát.

Rosszkedvű, és morcos nagyon,
azt dünnyögi: Menni kell,
bár az időm lejárt, attól
nem lett itt jobb semmivel!

Csak egy cinke fütyül rája,
csúfolódva énekel,
- Mondd csak öreg, majd a nyáron,
majd a nyáron hol leszel?

Legyint a tél erre egyet,
keze nyomán zúzmara
záporozik szét a tájon,
- Hess innen, te ostoba!

Ijedten száll el a cinke
és a tél már mosolyog,
jókedve a bokrok között
fehér ködként gomolyog.

Megfordul, és elbotorkál
eltűnik a fák alatt,
de iménti jókedve
a bokrok között itt maradt.

Felkapja a virgonc szellő
szétteríti a tájon,
szélesen száll szét a jókedv
erdőn, mezőn, lapályon.

Tavasz lesz itt, de még milyen
részegítő, bódító,
rügypattanás, füttykavalkád
zengi azt, hogy: Élni jó!
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Megemlékezés
„Másképp lenne minden, ha velünk lennél,

Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
A gyertya most érted égjen,

Ki fent laksz már a magas Égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről,

S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Örök az arcod, nem száll el szavad,

Minden mosolyod a szívünkben marad.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Tóth Ferenc
elvesztésének 5. évfordulóján.

Szerető felesége, gyermekei,  
unokái és édesanyja

Megemlékezés
„Nem az a fájdalom,

amelytől könnyes lesz a szem,
hanem amit egy Életen át

hordozunk mosolyogva, csendesen.”

Soha el nem múló szeretettel  
emlékezünk

Égető Józsefné 
szül. Magyar Katalin

női szabó

halálának 12. évfordulóján.

Szerető lányod Lenke,  
vejed, unokád és unokamenyed

Köszönetnyilvánítás
„Egész életedben szerényen éltél, 
most bánatot ránk hagyva,
csendesen elmentél.
Kereszted nehéz volt,  
utad nagyon kemény,
nyugodjál békében Jézus kebelén.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik a 95. éves 

özv. Égető József
temetésén részt vettek.

Köszönjük a szegvári és mohácsi rokonok-
nak, szomszédoknak, régi jó ismerősöknek, 

akik Őt utolsó útjára elkísérték, sírját a 
szeretet virágaival borították és gyászunk-

ban osztoztak.

Gyászoló leánya Lenke, veje Laci,  
unokája Lackó, unokamenye Anett

Családi események
2017. január

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Nem volt
Halálesetek: Molnár-Farkas Istvánné Száraz 

Veronika, Ménes u. 47. (62 éves), Wéber Csaba, 
VII. külterület tanya 43. (38 éves), Trupulai Ta-
másné Busa Irén, Mindszenti u. 69. (83 éves), 
Korom Józsefné Márton Eszter Etelka, Damja-
nich u. 8. (78 éves), Vörös János, Szabadsághar-
cos u. 20. (84 éves)

Születések: Gyömbér Ferencnek és Kiss Re-
nátának (Kinizsi u. 9.) ÁDÁM

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk 
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 
születése benne legyen a családi események 
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel 
a baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron 
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreér-
téseket, elírásokat.

MEGEMLÉKEZÉS

 Szökell az idő:
Jövő hull a jelenbe,

És a most szétrepedve
Mellettem elcsordogál,

Mint alkony-ég homlokán
A búcsúzó bíbor nap

És végül a múltba fagy.
Rohan az idő:

Percmutatóba félve
Kapaszkodok: most még ne!

De kérlelhetetlenül
A jelen tovalendül,

Meghal minden pillanat,
S a sok holttest elragad.

Már nincsen idő.
(Vass Csaba)

Lucz Ferenc és 
Lucz Ferencné 

Csernák Terézia 
Szüleink halálának évfordulójára

Szerető családjaik

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem az a fájdalom,
amelytől könnyes lesz a szem,

hanem amit egy Életen át hordozunk
mosolyogva, csendesen.”

Soha el nem múló szeretettel  
emlékezünk

Lucz Antal
halálának 15. évfordulóján.

Felesége, fia,  
unokái és dédunokája

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

Tóth József
halálának 10. évfordulóján.

Felesége, fia, lánya, menye, veje, 
unokái: Tibike, Zsolti, Editke, Reni

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
Szegvár Nagyközség Hivatalának, 

rokonoknak, szomszédoknak, barátoknak és 
mindazoknak, akik drága szerettünk

Wéber Csaba
temetésén megjelentek,  

sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
gyászunkban osztoztak.

Szerető családja
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Szegváron volt a 
MCSME közgyűlése

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Me-
gyei Egyesületének új elnök választását 
Szegváron tartottuk a Művelődési házban, 
január 27-én 10 órai kezdettel. Jelen volt a 
Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsé-
gének Főtitkára, Szakály József úr is, va-
lamint Csongrád megye 26 településének 
csoportvezetői és küldöttei.

Ismertették az Alapszabály módosítását, 
amit a jelenlévők egyhangúan elfogadtak. 
Ezután került sor a vezetőség választásá-
ra. A Megyei Egyesület Elnökének Vincze 
Andreát választottuk.

Majd ebéddel, süteménnyel zártuk a na-
pot, amit néhány tagtársam segítségével 
készítettünk el.

Én úgy gondolom a küldött közgyűlés 
jól sikerült, a vezetőség teszi a dolgát, és 
azon leszünk mindannyian, hogy a moz-
gásukban akadályozott embereknek minél 
jobb életkörülményeket teremtsünk és ki-
harcoljuk a nekik járó juttatásokat.

Köszönet az Intézményvezetőnek, hogy 
biztosította számunkra a termet.

Arany Lajosné

Meghívó
A helyi Mozgáskorlátozott csoport ve-

zetősége értesíti tagtársait, hogy az év 
első csoportgyűlése február 28-án délután 
2-órakor lesz a Művelődési Házban Far-
sangi ünnepséggel egybekötve. Minden 
kedves tagtársat szeretettel várok.

Üdvözlettel: 
Arany Lajosné csoportvezető

LAPZÁRTA
2017. február 28. (kedd) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: 06-30/278-5640

Kitüntetés
A szentesi Dr. Bugyi István Kórház Onkoló-

giai osztályának főnővére, 

Kosztolányi Ferencné 
(Ágoston Julianna)

Florence Nightingale 2017 díjat kapott.

Szeretettel gratulálunk, további sok sikert, jó 
egészséget kívánunk!

Florence Nightingale angol ápolónő volt. A 
modern nővérképzés, valamint a betegellátás 
reformjának elindítója, aki megteremtette a 
betegápolás etikai alapjait. Mivel az ápolónők-
től kiemelkedő szakmai tudás mellett erkölcsi 
tisztaságot is követelt, sikerült megbecsült hi-
vatássá emelnie a nővéri munkát. 
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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. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Figyelem változás!

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
2017. január 31. 15 órától a Központi Orvosi Ügyelet 
a +36-30-708-7183-as mobilszámon és a 06- 63-400-
712-es vezetékes telefonszámon hívható!

Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, 
Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!

A felnőtt ügyelet munkarendje
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 
07.00-07.00
Gyermekorvosi Ügyelet
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén 
és ünnepnapon: 09.00-11.00 
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
február 6-10. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
február 13-17. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
február 20-24. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
február 27-márc. 3. 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. 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 12.30-16 óráig
kedd 8-12 12.30-16 óráig 
szerda 7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök 8-12 12.30-16 óráig
péntek 8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-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 06-40/922-334-es 
számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-63/311-433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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 14-
17 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 
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Március 7-én kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Március 1-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Március 2-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Március 8-án szerdán17-18 óra, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Február 15-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig
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A Magyar Kultúra 
Napja a múzeumban
Kölcsey Ferenc 193 évvel ezelőtt fejezte be a 

Himnusz című művét. Ennek emlékére ünnepel-
jük országszerte a Magyar Kultúra Napját. Idén a 
6. osztályosokkal készülődtünk az ünnepre: nagy 
méretben készítettük el a Himnusz első és harma-
dik versszakát. Terveink szerint az iskolában kap 
majd helyet az óriásmű. Nagy izgalommal készültek 
a versszakok, hiszen ilyen nagy méretben még nem 
festettek betűket a gyerekek, a megszokottól eltérő-
en a fal mellett állva. Megkönnyítve a diákok dolgát, 
Jeneiné Lucz Mária tanárnő előrajzolta, elkezdte 
az első versszakot, majd maguktól kerekítették a 
betűket és igyekeztek fénymásolat alapján a régies 
írásmód külalakját is követni. Ki lehetett próbálni a 
korhű lúdtollal írást is: tintába mártogatva írták le a 
versszakokat a kisebb méretű lapokra. A tintapacá-
kat elkerülve szép munkák születtek, melyet a képek 
is bizonyítanak.

Február hónapban két szombati matinés hétvégén 
várom az érdeklődőket: február 18-án girlandot és 
álarcokat készítünk, majd 25-én gyöngyfűzés lesz 
a múzeumi foglalkoztatóban. Mindenkit szeretettel 
várok!

Purgel Nóra

Kutya a családban!
címmel 2 részes előadást szervez a Kutyasuli Szegvár csapata (CSA-VAR-GO Szabadidő Egye-

sület).
Téma rövid leírása: A mai világban, ahol a kényelem túszai lettünk jó választásnak mutatkozik 

egy kutya a családban, aki talán ki tudja mozdítani gyermekünket vagy a családot a négy fal rab-
ságából. Vissza a természetbe és a természetes emberi gondolkodásba. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes.
A Szervezők
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1. napirendi pont: pályázat önkor-
mányzati tulajdonú út fejlesztésére, erő- 
és munkagépek beszerzésére

Gémes László polgármester előter-
jesztette a „Pályázat benyújtása VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati 
kiírás” tárgyú előterjesztést. (2. sz. mel-
léklet). Tájékoztatta a képviselőket arról, 
hogy az úgynevezett Jakó út felújítását 
tervezik. Az út felújításával mezőgazda-
sági és erdészeti terhelést is ki lehetne 
erre az útra vinni. Az utat teljes hosszában 
felújítják, a régi útalapot teljesen felsze-
dik és 35-40 cm-es útalap készül. A pro-
jekt teljes költségvetését az előterjesztés 
tartalmazza. 15% önerő szükséges. Tudo-
mása szerint ebben az évben is lehetőség 
lesz az Európai Uniós önerőalapra pályá-
zatot benyújtani. Mindenképpen szeret-
nék az önerőt is megpályázni. Megkér-
dezte, hogy van-e kérdése valakinek az 
előterjesztéssel kapcsolatosan.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
hiányolta, hogy nincs több alternatíva a 
képviselő-testület elé terjesztve. Nem is-
meretes, hogy mennyi lakosnak szolgálja 
a közlekedését az érintett út rendbetétele. 
Lehet, hogy másik út felújítása fontosabb 
lenne.

Gémes László polgármester megkér-
dezte, hogy melyik útra gondolt?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
Szegvárt Derekegyházzal összekötő útra 
gondolt. Véleménye szerint sokkal több 
lakosnak az érdekét szolgálja az út. 

Gémes László polgármester ismertet-
te, hogy az út 4 km hosszú. Nem fér bele 
a költségvetésbe. Az útszakaszon nincs 
üzem. A pályázati kiírásban meghatároz-
ták, hogy mennyi üzemszerű tevékenysé-
get kell folytatni a felújítandó útszakasz 
mellett. A Jakó út elején lakott tanyák 
vannak. A végén Piti Tibor telephelye. 
Közben pedig fóliakertészetek vannak. 
Az útszakasz hossza 3 km. Ez a maximá-
lis hossz, ami belefér a költségvetésbe. 
Első körben a derekegyházi útra gondol-
tak, de az 4 km hosszú, van rajta híd is, 
nincsenek mellette üzemek, ezért nagyon 
kevés pontot kapnának. Csak egy részét 
tudnánk felújítani az útnak. Gondoltak 
még a „Grüner” kövesútra, ami rossz 

állapotban van, de a hossza miatt és az 
alkalmazandó technológia miatt ez az út 
sem férne bele a költségvetésbe. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
véleménye szerint a határozatba bele kel-
lene írni, hogy az önerőt saját forrásból 
biztosítja az önkormányzat. 

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy a költségvetésbe be fogják állí-
tani. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
véleménye szerint, ha ennyit ki tudunk 
fizetni saját erőből, akkor azt a belterü-
leti utakra jobb lenne fordítani. Az sok-
kal több ember javát szolgálná. Az, hogy 
lesz-e EU-s önerő pályázat, az a jövő 
kérdése.

Gémes László polgármester tudomása 
szerint biztosan lesz ez a pályázat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képvi-
selő véleménye szerint olyan útfelújítást 
kell végezni, ami minél szélesebb körben 
szolgálja a lakosokat. 

Gémes László polgármester megkér-
dezte Döbrössyné dr. Seres Ilona képvi-
selőt, hogy ő azt mondja, hogy ne pályáz-
zanak?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
véleménye szerint ebben a formában ne 
pályázzanak.

Gémes László polgármester kihang-
súlyozta, hogy más formában nem lehet. 
Melyik formában gondolta?

Döbrősyné dr. Seres Ilona képviselő 
kifogásolta, hogy az előterjesztés nagyon 
kevés információt tartalmaz. Nincs vá-
lasztási lehetősége a képviselő-testület-
nek. Döntési alternatívák kellettek volna. 

Gémes László polgármester ismer-
tette, hogy a pályázati kiírásban összeg 
van megadva. Ki kell választani egy 
utat, költségvetést kell készíteni és an-
nak függvényében tudnak dönteni. Mely 
utakra gondolt még? Az említett úttal 
kapcsolatosan elmondta, hogy az nem fér 
bele a költségvetésbe. Ha van javaslata, 
azt szívesen hallgatja.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, hogy több javaslata nincs, mi-
vel nincs költségvetési ismerete. 

Gémes László polgármester kérte a 
Képviselő Asszonyt, mondjon utakat és ő 

pedig mondja a hosszakat. A külterületi 
utak 90%-ának tudja a hosszát.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
kihangsúlyozta, mivel nincs előkészítve, 
így nem tud mondani. 

Gémes László polgármester vissza-
utasította, hogy nincs előkészítve. Az 
anyag alaposan elő van készítve! 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, nincsenek döntési alternatívák. 
Azt tudja támogatni, ami a lakosság szé-
les körét érinti. Az előterjesztés szerint 
traktort is lehet vásárolni. Megkérdezte, 
hogy a Kft-nek van traktorja?

Gémes László polgármester ismer-
tette, hogy a Kft-nek két traktorja van. 
Egy összkerék hajtású és egy hátsókerék 
hajtású. Nagy szükség lenne két darab 
összkerék hajtású traktorra, főleg amikor 
a fát szállítják. Ezért szeretnék ezt a le-
hetőséget megragadni. Szeretnének még 
egy rézsű kaszát vásárolni és egy árok-
nyitó gépet. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő 
megkérdezte, hogy az összköltségvetés-
ből mennyit tesz ki a traktor költsége?

Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy 10 millió forintot 
lehet fordítani gépvásárlásra. A két mun-
kaeszköz és a traktor ebbe az összegbe 
bele is fér. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy mennyi idő a fenntar-
tási kötelezettség?

Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, általában a pályázatoknál 
5 év. 

Lukács Istvánné képviselő hozzászó-
lásában elmondta, véleménye szerint is 
figyelembe kell venni, hogy mennyi gaz-
dát érint az útfelújítás. Ha 5-10 gazdát 
érint, már megéri. Nézni kell, hogy kik 
tudják elsősorban hasznosítani az utat és 
mi célt szolgál az önkormányzatnak. Az 
előterjesztésben olvasható, hogy árvíz 
esetén egy kikerülő út lenne. Véleménye 
szerint a Jakó utat a legtöbben használ-
ják. 

Gémes László polgármester kihang-
súlyozta, hogy alapos volt a kiválasztás 
és már korábban jelezte a képviselő-tes-
tületnek, hogy ilyen útpályázat lesz. Ha 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  
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valaki válogatni akart, akkor fel kellett 
volna készülnie, vagy be kellett volna 
jönnie a hivatalba, hogy nézzék át. A pá-
lyázati kiírásban pontozási rendszer van. 
Az egyik feltétel, hogy mennyi gazda-
ságot érint. Az út kiválasztásánál egyik 
szempont ez volt, hogy minél több min-
denkit érintsen. Ez az út érinti a legtöb-
bet. Az árvíz védekezési szempont miatt 
plusz pontot kapnak. A támogatásban pri-
oritást jelent, hogy az út teljes hosszában 
fog megépülni, homogén út lesz. Az út a 
Réti telep forgalmát tudja tehermentesí-
teni. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő 
megkérdezte, hogy hasonló jellegű kiírás 
várható-e a következő években?

Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy 2020-ig abban az 
esetben lesz kiírás, ha ezen a költségso-
ron marad pénz, vagy pedig más költség-
sorokról átcsoportosítanak. Bízik abban, 
hogy marad még ezen a költségsoron 
pénz és akkor még egy útra pályázni tud-
nak. 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem sza-
vazattal meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 6 fő vett részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete támogatási kérelmet 
kíván benyújtani a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karban-
tartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 
kódszámú pályázati felhívásra.

A projekt megvalósítási helyszínének 
pontos címe és helyrajzi száma: 6635 
Szegvár, külterület 0552, 0565/1 és 
0565/2.

A támogatási kérelem benyújtásakor 
az igényelt támogatás összege bruttó 
129.267.558 Ft, amelyből a támogatás 
szempontjából elszámolható költség 
bruttó 109.877.424 Ft, azaz 85%, míg az 
önerő bruttó 19.390.134 Ft, azaz 15%. 
Az Önkormányzat az önerőt saját forrás-
ból biztosítja.

A Képviselő-testület vállalja, hogy 
a támogatás elnyerése esetén az önkor-
mányzati önerő összegét az Önkormány-
zat költségvetésében elkülöníti, valamint 
a pályázatban foglalt fenntartási kötele-
zettséget teljesíti.

A Képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a támogatási kérelem 

előkészítéséhez, benyújtásához, továbbá 
a támogatási kérelem pozitív elbírálá-
sa esetén a projekt megvalósításához és 
elszámolásához szükséges intézkedések 
megtételére, a vonatkozó szerződések, 
dokumentumok aláírására. 

2. napirendi pont: Buszvásárlás
Gémes László polgármester előter-

jesztette a buszvásárlással kapcsolatos 
előterjesztést (3. sz. melléklet). Tavalyi 
évben szerették volna megvásárolni, 
de a hitelfelvételi korlát miatt meghiú-
sult. Tavalyi ajánlat szerinti áron tudják 
megvásárolni a 17+1 fős buszt. Az elő-
terjesztés tartalmazza a vételárat. A jár-
művet a Kft. vásárolja meg. Így az áfa-t 
is vissza tudják igényelni. Azért csak a 
vásárlásról szól a határozati javaslat, 
mert a buszt meg kell rendelni. Néhány 
hónap mire megérkezik. Amikor meg-
érkezik a busz, akkor kell eldönteniük a 
megvásárlás formáját. Akkor majd több 
alternatíva kerül a képviselő-testület elé 
a vásárlás formáját illetően. Most arról 
kell dönteni, hogy a buszt megrendel-
jék-e. Megkérdezte, hogy van-e kérdése 
valakinek?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy ehhez a buszhoz már 
buszsofőr jogosítvány szükséges?

Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy igen, kisbuszsofőr 
jogosítvány szükséges. Van ilyen jogosít-
vánnyal rendelkező alkalmazott.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
tudomása szerint a Ford Transit kisbuszra 
tavaly jelentős összeget költöttek.

Gémes László polgármester tudomá-
sa szerint tavaly nem olyan sok összeget 
fordítottak javításra. Ezt a buszt vagy 
beszámíttatják az új vásárlásába, vagy 
pedig eladják és annak árát átutalják az 
önkormányzatnak. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy miért nem a Kft veszi 
fel a hitelt, ha ő vásárolja meg a buszt? 
Mire tudja felvenni a hitelt az önkor-
mányzat?

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy pénzintézeti szempontból egy-
szerűbb ez a megoldás. Ha a Kft. veszi 
fel a hitelt, akkor is a képviselő-testület-
nek mellé kell tennie a kézfizető kezes-
ségvállalást. Ebben az esetben ugyan-
azok a szabályok érvényesek, mint ha az 
önkormányzat venné fel a hitelt. A 100% 
önkormányzati tulajdonú Kft esetében 

kormányzati engedélyt kell kérni a hitel 
felvételéhez. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő el-
mondta, több civil szervezet is megkeres-
te, hogy szeretnének egy nagyobb létszá-
mú buszt.

Gémes László polgármester kihang-
súlyozta, hogy az új buszt csak sofőrrel 
tudják majd adni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy több banktól kérnek 
ajánlatot a hitel vonatkozásában?

Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy nem tervezték, mert 
a helyi pénzintézet 3% kamatra ad aján-
latot. Ez a legkedvezőbb. 

A képviselő-testület 5 igen szavazat 
és 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 
határozatát. A döntéshozatalban 6 fő vett 
részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a busz-
vásárlásra vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:

1./ Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat – mint a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa – 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szegvári Falu-
fejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 1 db FORD Transit 
Minibusz LWB (EF) Trend 2,2 TDCi 155 
LE M6 1.6/460 típusú gépjárművet meg-
vásároljon 8.525.000 Ft + ÁFA vételáron.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a gépjármű megvásárlá-
sához szükséges hitelkonstrukció beszer-
zésére, kidolgozására.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét az adásvétel lebonyolításá-
ra.

4./ Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a gépjármű 
megvásárlásához szükséges forrást támo-
gatásként a Szegvári Falufejlesztő, Üze-
meltető és Szolgáltató Közhasznú Non-
profit Kft-nek biztosítja. 

Gémes László polgármester bemutat-
ta Dr. Szecskó Tamást, aki jelenleg a ka-
binetben dolgozik és a jegyzői pályázat 
nyertese. Több előterjesztés hiányában 
megköszönte a részvételt és az ülést be-
zárta. 
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

Szent László  
nyomában

Szent László-emlékév kapcsán az idei 
lelkinapunk az egyházközségben január 
28-án volt. Lelkinapunkat Kovács János 
nyugalmazott tábori lelkész vezette. Na-
gyon tartalmas és színvonalas előadáso-
kat tartott Szent László királyról. Szent 
László évét azért hirdette meg a magyar 
egyház, mert 940 éve, hogy 1077-ben 
Magyarország királyává koronázták, és 
825 éve, hogy 1192-ben szentté avatták. 
Jelen elmélkedésemet is ezért ez alka-
lomból a szent királyról írom. 

Szent László királyról már sok min-
dent tudunk. Az a fajta karizmatikus 
államfő, aki nemcsak daliás termetével, 
halált megvető bátorságával emelkedett 
ki kortársai közül, hanem nemes szívé-
vel, lovagi erényeivel, őszinte és hitvalló 
vallásosságával is. Szent István halála 
utáni viharos évtizedeket követően visz-
szaállította a békét és a jogrendet. Ő volt 
az, aki törvényeivel rendet teremtett az 
országban, ő szilárdította meg a magán-
tulajdont és az egyházat. Mindezek után 
föltehetjük a kérdést: Ma Szent László 
ránk bízná-e Magyarország védelmét? 
Megvan-e bennünk mindaz, amit Szent 
László szeretett az egykori magyarok-
ban? Ami egy magyart kellene, hogy 
jellemezzen: gerincesség, szavahihető-
ség, megbízhatóság, nyíltszívűség, el-
szántság, bátorság! Igaz, hogy most nem 
kell csatába mennünk, de a mindennapi 
élet küzdelmeit meg kell vívnunk ön-
magunkkal, a bennünk és körülöttünk 
kísértő rosszal szemben. Hiszen ma már 
minket is szellemi össztűz alá vesz a mo-
dern világ. Most nem támad a török, de a 
médián – a tévén, az interneten, az újsá-
gokon – keresztül megvesztegetik, meg-
rontják lelkünket, megfertőzik gondola-
tainkat, fantáziánkat, kikezdik lelkünk 
ártatlanságát, hitünk tisztaságát, mér-
gezik belső világunkat. Le akarnak zül-

leszteni, az anyagiasság, a test szintjére. 
Hogyan lehet ez ellen védekezni? Úgy, 
hogy belekapaszkodunk hitünknek, né-
pünk évezredes kultúrájának tiszta for-
rásába. Ha nem egyezkedünk a kísértő-
vel, ha megválogatjuk olvasmányainkat, 
ha visszafogjuk mohóságunkat és kíván-
csiságunkat.

Mire neveljük gyermekeinket? Ápol-
juk-e kultúránkat, anyanyelvünket? Oda 
jutottunk, hogy egy első-másodikos 
gyermek jobban ismeri az angol nyel-
vet és a számítógépes játékokat, mint a 
magyar nyelvet. Nem érti a népmeséket, 
nem olvas verseket, mert szülei – kénye-
lemszeretetből, vagy, hogy haladjon a 
korral – nem ülnek le melléje esténként 
mesét mondani, nem dúdolgatnak nép-
dalokat a fülébe napközben, vagy elal-
váskor. Ha nem vigyázunk, felnő egy 
nemzedék erkölcs és példaképek nélkül, 
gyökértelenül. Az ilyen gyerek majd fel-
nőttként miként azonosítja magát: ki ő, 
mitől lesz magyar?

Szent-e számunkra a tulajdon? Vigyá-
zunk a miénkre, becsüljük-e, tiszteljük-e 
a másét? Gyakran átverjük jóhiszemű és 
gyanútlan felebarátunkat, uzsorakama-
tot szedünk, ha valaki kölcsönkér, nem 
akarunk parancsolni kapzsiságunknak, 
hisz a szomszéd almája édesebb, az ő 
háza nagyobb, az ő luxuskocsija újabb, 
az ő ruhája divatosabb. A jogainkat 
ugyan hangoztatjuk, de nem végezzük el 
becsületesen kötelességünket. 

Vajon Szent László büszke lenne a 
mai magyarokra? Ránk bízná országunk 
védelmét? Szent László ránk bízta or-
szágunk védelmét, de ha tovább tart az 
egyke divat a családban, ha mind elme-
gyünk - akár pénzt keresni, akár nyugat-
ra szerencsét próbálni – és nem térünk 
haza gazdag tarisznyával, mint a mese-
beli szegény ember legkisebb fia, akkor 
kié lesz az örökség, a fele királyság és a 
királylány keze? Mire haza jövünk más 
lesz a ház, a telek tulajdonosa. Egyálta-
lán lesz-e, hova hazajönni az elvándorol-
taknak? Mert országunkat csak a hívő, 

gyermeket vállaló és becsületes nevelő, 
hazájához ragaszkodó magyarok ment-
hetik meg!

Szent László szerette Istent és Egyhá-
zát. Isten a szíve mélyét érintette meg. 
Szenvedélyes vallásossággal mutatta ki 
alattvalói előtt is meggyőződését. Szá-
mára nem magánügy volt a vallásosság, 
hanem közügy! És itt nemcsak azt kell 
érteni, hogy templomokat építtetett, 
gyarapította az Egyház vagyonát, püs-
pökségeket szervezett és megújította a 
valláserkölcs életét, hanem arról hogy az 
Egyházban látta az egyetlen, nemzetet 
összetartó földi szervezetet és közössé-
get. Abban az Egyházban, melyben maga 
Jézus van jelen. Tudta, hogy az Egyház 
az üdvösség eszköze és letéteményese, 
ahol nem a saját szakállunkra kell dol-
goznunk, hanem együtt egy közösség 
tagjaként. Személyes példájával járt elő 
az imádságban, a szeretet hőstetteiben és 
az irgalmasságban egyaránt.

Ez az életszentség számunkra is! Az 
Egyházat nem kritizálni kell, és kívülál-
lóként bírálni, mert attól nem lesz jobb. 
Olyan ez mintha a kutya a saját vackát 
megugatná. Tenni kell azért, hogy a sze-
retet növekedjék az Egyházban, az egy-
házközségben. Mindenkinek magán kell 
elkezdenie az Egyház megreformálását! 
Milyen jó lenne, ha közösségeink elöl-
járói hitben mindent megtennének a kö-
zösség felvirágzásáért. Ha hiteles példa-
képek lennének úgyis, mint keresztény 
családapák és családanyák, akik nem 
versenyeznek a telhetetlen kapzsiságban, 
akik fel merik emelni szavukat közössé-
gük jogáért, akkor szavuknak súlya len-
ne, mert életük tanúskodna arról, hogy 
Isten oldalán állnak. Szorosabbra kellene 
vennünk az Istennel való kapcsolatun-
kat. Másképp nem tudunk ellenállni a 
fogyasztói őrületnek.

Szent László példája, tekintélye és 
hiteles személyisége legyen mindannyi-
unk számára eligazító fáklya a mai élet 
sötét dzsungelében, legyen iránytűnk az 
élet tengerén, amelynek hajóját a divatok 
és az eszmék, egyre hevesebben hány-
torgatják. Életszentsége legyen garanci-
ája a mi Krisztus-követésünknek, mert 
rá is felnézhetünk. Az ő lelkesedését és 
bátorságát szemlélve megszégyellhetjük 
magunkat, és újra odafordulhatunk Is-
tenhez, aki szeret bennünket, és életében 
akar részesíteni mindnyájunkat.
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PAPTESTVÉREKTŐL  
BÚCSÚZTUNK

Megrendülten vettük a hírt január első 
napjaiban, hogy FRANK PÁL szalézi 

szerzetes atya – 
aki 1957-1960-ig 
Szegváron káp-
lánként műkö-
dött – elhunyt. 
Nagyon szerették 
itt a hívek, főleg a 
hittanosok, a mi-
nistránsok, sokan 
ma is szeretettel 

emlékeznek Rá. Kedves, szelíd, a lelkekért 
fáradozó pap volt. Ő hozta létre a templom 
körüli virágos kertet – a kert, a virágok 
szeretete végigkísérte életét. Talán még az 
általa ültetett rózsatövekből most is virágok 
nyílnak… (hogy a csordára járó tehenektől 
megóvják ezt a szép kertet, éppen egyik utó-
da, káplántársa: Zselepszki György oldotta 
meg, Neki köszönhető a templom kerítése). 
Frank atya Szent Pál szavait közel érezte 
szívéhez: „Isten kegyelméből vagyok, ami 
vagyok”. Utolsó éveiben kórházlelkészként 
dolgozott, de minden lelkipásztori munká-
ra, helyettesítésre készségesen vállalkozott. 
Köszönjük a Gondviselő Istennek életét, ju-
talmazza meg Őt az örök élettel. Emlékét 
megőrizzük.

TÓTH LAJOS jezsuita atya türelme-
sen viselt hosszú betegség után hunyt el 
2017. január 12-én. 1989-től 2006-ig plé-

bánosként szol-
gált Hódmező-
vásárhelyen. Ez 
idő alatt gyakran 
kisegített, he-
lyettesített Szeg-
váron. Idősek és 
fiatalabbak szí-
vesen emlékez-
nek szeretettel 

végzett szolgálatára, csendes, türelmes, 
derűs lényére, amit legtöbbször a gyónta-
tószékben tapasztalhattunk meg, hiszen 
gyakori segítője volt lelkigyakorlataink-
nak, bérmálási, elsőáldozási előkészí-
tőknek, betegek szentsége felvételének. 
Hiányoznak a lelki beszélgetések, a jó ta-
nácsai, biztatásai. Emlékszünk, hogy egy 
hosszú évek után szentgyónáshoz járuló 
embertársunkat milyen szeretettel, krisz-
tusi megbocsátással fogadta, ezzel is erőt 
adva a nehézségek elviseléséhez. Emlékét 
szeretettel őrizzük.

ZSELEPSZKI GYÖRGY FÁBIÁN 
karmelita atya 2017. január 7-én – papok 
szombatján – az örök hazába távozott. Egy 

igen tartalmas, 
nehézségekkel, 
áldozatokkal, és 
az Isten kegyel-
mével átszőtt 
élet volt az övé. 
1964-től 1969-ig 
volt káplán Szeg-
váron, ma is ele-
venen él derűs, 

végtelenül segítőkész személye minist-
ránsai, hittanosai és a szegvári hívek em-
lékében. Sok szegvári család azóta is élő 
kapcsolatban volt a mindenki által tisztelt 
és szeretett Zselep-atyával. 

Az alábbiakban Piti Magdi megemléke-
zését olvashatják:

„Add Uram, hogy mások szolgálatában 
égjek el, mint pap és áldozat.”

Ezt a jelmondatot választotta életmottóul 
1962-ben pappá szentelésekor Zselepszki 
György Fábián karmelita atya. Szegvár-
ra 1964-ben, második kápláni helyeként 
került. Akkori plébánosa nem számított a 
legkönnyebb főnöknek, de Ő káplántársa-
itól eltérően, jól ki jött az idős atyával és 
annak nevelő szüleivel, akik akkor itt lak-
tak a plébánián. Ő mindig alkalmazkodó, 
türelmes, szelíd, és alázatos lélek volt.

Én ekkor voltam 8 éves, és mint hittan-
tanárunkat szerettük meg. Nem kaptunk 
tőle édességeket, de szentképet igen, és 
szeretetteljes hittanórákat. Ő mindenki-
vel egyformán volt kedves, segítőkész, és 
imádságos lelkületű. Szeretettel végezte 
lelkipásztori munkáját, és még azon felül 
is sokat tett az egyházközségért. Ahogy 
lehetett igyekezett külön fizikai munkát 
vállalni, hogy annyi pénzt összegyűjtsön, 
amin sódert, cementet, egyéb építőanyagot 
vásárolhatott és elkezdhette a templomke-
rítés megépítését. Jöttek is a kedves hívek 
és fizikai munkájukkal segítették e nagy-
szerű kezdeményezést. 

Fájó szívvel búcsúztattuk el 4 év múl-
va, amikor dispozíciót kapott. Termé-
szetesen nem szakadt meg a kapcsolat 
ezután sem. Mindig volt alkalom, ami-
kor visszatért egy-egy ünnepi szentmise 
bemutatására, vagy lelkigyakorlat tartá-
sára, bármikor szívesen visszajött, így a 
Kórógyszentgyörgyi kápolnához is, ami 
szívének oly’ kedves hely volt. A szemé-
lyes kapcsolatokat is tovább ápolta néhány 
családdal. Jó lelkivezető, segítőkész pap 
volt, ezután is bárki fordulhatott hozzá, 
mindig segített. Élet mottóját maradék-

talanul megélte. Egészen elégő áldozattá 
vált.

Itthon a Kisboldogasszony Templomban 
volt ministránsok, köztük Kovács János 
atya és a hívek jelenlétében imádkoztunk 
az atyákért január 10-én az esti szentmi-
sében.

A búcsúztató szertartáson, Kunszent-
mártonban is szép számmal voltunk Szeg-
váriak. 

Nagyon mély nyomot hagyott ez a vég-
ső találkozás a szívemben. Egyszerre volt 
jelen Ő, és ugyanakkor éreztem a hiányát 
is. Volt ott 25 pap, és a váci segédpüspök 
úr, de ahogyan Ő misézett – az hiányzott!

A szentmise előtt gitáros, szép és fel-
emelő, alkalomhoz illő énekeket hallot-
tunk/énekeltünk, míg a nyitott koporsóhoz 
járulhatott aki akart, az oltár elé.

A szentmisét Pável atya kezdte azzal, 
hogy most nem gyászolni vagyunk itt, (fe-
hérben miséztek) hanem hálát adni Fábián 
atya életéért… 4 évet élt vele a keszthelyi 
kolostorban, sokat tanult és kapott ez idő 
alatt Tőle. 

A Segédpüspök úr, mint volt váci egy-
házmegyés papot méltatta, majd homí-
liájában Bocsa Józsi atya mondta el kap-

HÍREK – ESEMÉNYEK
Február 11. A Lourdes-i Boldogságos 

Szűz Mária ünnepe. A franciaországi 
Lourdes-ban 1858. február 11. és július 16. 
között 18 alkalommal jelent meg Berna-
dettnek a Szeplőtelen Szűz. Őt használta 
fel arra, hogy a betegeknek, szenvedőknek 
a figyelmét felhívja az Eucharisztia jelen-
tőségére a betegek életében. Ez a nap a be-
tegek világnapja, fordítsuk figyelmünket 
betegeinkre, és segítsük őket abban, hogy 
Jézussal az Eucharisztiában találkozhassa-
nak.

Február 12-én és 26-án gyermekmise 
lesz délelőtt 10 órakor.

Március 1. Hamvazószerda hamuszente-
lés az esti szentmisén lesz. Ezzel a nappal 
elkezdődik a Nagyböjt, amikor Jézus szen-
vedéstörténetét elmélkedjük át. 

Keresztút csak péntek este lesz a szent-
mise előtt.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk időpontját 
pontosan még nem tudjuk, a hirdetőtáblán 
megtalálják, vagy a templomi hirdetésben 
meghallhatják az érdeklődők.

Rozgonyi Mária

Folytatás a 10. oldalon
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csolatuk jellemző vonásait karizmatikus, 
közbenjáró, és engesztelő életéről. Áldozás 
után egyik kurzus társa - a kilencből egye-
dül maradván - Csernák Pál (kiskunhalasi 
plébános) búcsúzott el paptársai nevében. 
A szentmise végén még egy szép éneket is 
elénekelt, ami a koporsót, mint csónakot 
említi, mely az Atya házába úszik át, és a 
Szűz Anyával köszöntik az Ég királyát. 

A legvégén Pintér Ilona mondta el 
Zselep-atya életének utolsó hónapjait, a 
betegségben tanúságot tett, és üzenetként 
mondott szavait, halálának óráit. Meg-
győzte a jelenlévőket, hogy az örök Atya 
országából mindig velünk van Ő.

Családtagjai, testvére és annak gyerme-
kei mellette álltak hosszú betegségében, 
és most is szeretettel, imádságosan voltak 
jelen.”

„Nagyon mély és megható megemléke-
zés volt: Ilcsi és Andi, de a miséző atyák 
is szavaikkal és egész lényükkel, sokkal 
inkább a föltámadás örömét és Isten or-
szágának valóságos jelenlétét sugározták, 
mint az elválás fájdalmát, pedig valljuk be, 
ott van az is bőven… „- fogalmazta meg az 
egyik gyászoló testvér. 

Igen, hiányzik itt a földön, de van egy 
közbenjárónk a mennyben. 

Életmottója és megélt élete valósággá 
vált: „Add Uram, hogy mások szolgálatá-
ban égjek el, mint pap és áldozat!” 

A Kossuth Rádió Tanúim lesztek című 
műsorában elhangzott megemlékezésből 
Zselep-atya szavait idézzük:

- „Mások szolgálatában elpusztulni” – 
ez nagyon fontos volt a számomra, az új-
misés képre is ezt írtam föl, mert nagyon 
tetszett nekem és meg is maradt bennem 
mindvégig. Mindent meg kell tenni máso-
kért, hogy minél többen találkozzanak az 
élő Istennel. Boldog vagyok attól, hogy 
pap lettem és hogy az Úr – engem, mél-
tatlan szolgáját – erre meghívott. 1962-ben 
szenteltek pappá és azóta a legnagyobb 
öröm a számomra a szentmise és nagyon-
nagyon boldoggá tesz, hogy naponta be-
mutathatom és igazából olyan ajándékom 
van Istentől, hogy alig volt nap az életem-
ben, amikor nem misézhettem.”

Isten ölelje Őket szerető szívére, és adja 
meg az Örök Boldogságot Nekik!.

Az eltávozott nagyszerű emberek, JÓ 
ATYÁK élete legyen példa mindannyiunk 
számára, „egészen elégni mások szolgá-
latában”. Soha nem késő követni őket, ál-
dásos munkájukat folytatni a Krisztustól 
kapott tanítás szerint.

(PM-SzI)

A 9. oldal folytatása

Márai Sándor:  
A szívről

„Amíg azt hiszed, hogy dobog valahol egy 
szív, mely érted dobog, bocsáss meg az em-
bereknek. Egy emberi szív, mely önzetlenül 
érez irányodban, elég, hogy megbocsáss mind-
azoknak, kiknek önző és komisz szívét meg-
ismerted; elég, hogy megbocsáss az emberek 
összességének. Nem kell sok ahhoz, hogy e 
reménytelenség közepette megengeszteljenek. 
Egy ember elég. S nem igaz az sem, hogy nem 
találkoztál ezzel az emberrel. Csak éppen ide-
ges voltál, vagy türelmetlen és mohó, s odább 
mentél. Mert ember vagy, s mert ilyen az em-
beri szív.”

Ragyog a tél körülöttünk, a maga pompájá-
ban! Minden önmagában, a maga módján szép, 
ezért nem lehet, nem is szabad egymáshoz ha-
sonlítani a teremtményeket! Hitünk azt tanítja, 
hogy minden mi van, Isten drága teremtménye, 
ha Ő nem szerette volna az alkotásait, akkor 
létbe sem hívta volna őket! A keresztény em-
ber hittel vallja, hogy minden mi benne és kö-
rülötte van az ajándék, önmagában szép, igaz, 
jó és szent, ezért bölcsen, minden és mindenki 
iránt örömteli tisztelettel fordul. Isten túláradó 
szeretetében, az idő pergő hullámverésében, 
nekünk gyermekeinek drága ajándékokat kínál 
fel, melyekért a maguk idejében örömmel ki 
kell nyújtanunk a kezünket!

A tavasz, a nyár, az ősz, a tél, mind-mind 
más jellegű szépséggel, örömmel ajándékoz 
meg bennünket! A bölcs ember azért a szépsé-
gért nyújtja a kezét, azt az örömöt szakítja le, 
mit Teremtője gondviselő bölcsességgel neki 
akkor és ott felkínál! S mivel minden a maga 
módján szép, igaz, jó és szent, így minden, de 
minden a maga módján tartogat örömet, bol-
dogságot számunkra, ezért az Istenben hívő 
ember mindig boldog lesz!

Betöltöttem az 58 életévemet! A születés, a 
gyermekkor, de az érett férfikor is Isten drága 
ajándéka! Hiszem, hogy az időskor nyugodt, 
csendes vizein is rengeteg boldogságot talál a 
bölcs ember! Még a visszafordíthatatlan elmú-
lásnak is megvan a maga fennkölt, magasztos 
szépsége! Több embert elkísértem az utolsó 
útjára, és azt láttam, hogy a halálra tudatosan 
felkészült emberek nem félnek földi sátruk le-
dőlésétől, hanem a jól végzett munka örömé-
vel, békességben ragadják meg Teremtőjük fe-
léjük nyúló áldó kezét, s bizalommal távoznak 
e földről!

A bölcs ember járja a maga életútját, és min-
dent a maga ragyogó szépségében lát, ezért 

Ragyog a tél

békés örömmel mindent elfogad és megpróbál 
mindenre és mindenkire kíváncsian rácsodál-
kozni, megérteni a titkokat, az összefüggése-
ket, hogy kisebb testvéri szeretettel a maga 
útján segíthessen nekik a kibontakozásban! 
Tanuljuk meg szeretettel elfogadni azt, amit a 
múló idő csörgedezése közben, gondviselő jó-
sággal Isten bölcsen lehetőségként nekünk fel-
kínál! Bár csak egy marék porból születtünk, 
mégis társai lehetünk Istennek a világunk 
továbbteremtésének csodálatos munkájában! 
Ott ahol élnem adatott, a tovasuhanó mában 
bizalommal ragadjam meg a lehetőségeket, öl-
tözzem az irgalmas szeretet menyegzős köntö-
sébe, és örvendjek mindannak, amivel a meny-
nyei Atyánk végtelen szeretettel, nagylelkűen 
megvendégel!

Hálatelt szívvel, Böjte Csaba t.

Forrás: http: www.magnificat.ro
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Szegvári ház
A szegvári magyar ház jellegzetességeit 

Jankó János néprajztudós nyomán Rózsa Gábor 
mérnök-muzeológus tette közzé, az általam 
szerkesztett SZEG-VÁR 1977/1 hasábjain. 

Jankó János részletesen leírta a millennium 
alkalmából a Városligetben (akkor Angolpark) 
felépített Néprajzi falut. Tizenkét jellegzetes 
magyar házat építettek itt fel, közöttük a 
szegvári ház másolatát. Ennek a szegvári 
háznak a jellegzetességeit emelte ki Rózsa 
Gábor, hivatkozott írásában. Fehérre meszelt 
falak, kékre festett, zsaluzott ablakok, vörös 
talapzat, nádtetőzet, díszített kémény, vízvető és 
felette deszkából készített napsugaras oromzat, 
ívelt nagykapu stb. 

Az elmúlt száz esztendőben előtérbe 
került modernebb építési technológiák 
alkalmazása a hagyományos vályogházak 
esztétikai átalakulásához vezetett. A meleg 
nádtetőt cseréptető, a napsugaras oromzatot 
könnyen elkészíthető, egyszerű deszkaorom 
váltotta stb. Azért maradtak elemek, amelyek 
a hagyományos szegvári magyar házra is 
jellemzőek, de sem Jankó János, sem Rózsa 
Gábor nem említi. Ilyen hagyományos elemek 
a kereszt („Török-féle ház”), a betyárvilág 
emlékét őrző, ablakra szerelt, kovácsoltvas rács 
(„Mészáros-féle ház”), megjelentek a művészi 
festett kerámiák mint házszámtáblák (Nagybata 
Márta). 

Ezeknek az elemeknek az őrzése a szegváriak 
hagyományőrző igényét sugallják, csakúgy, 
mint Körmendi Ferenc szegvári makettkészítő 
igényes házmásolatai és az ívelt nagykapuk 
ismételt megjelenése…

Dr. Mészáros Imre

Adásvételi szerződés. Őseim több mint száz 
éve vásárolták meg a ma Hunyadi János utca 

3 számmal jelzett házat.

Körmendi Ferenc: Makett  
(Hunyadi János utca 3. szám)

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

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők hétfőn 15-17, csütörtökön 
16-18 óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, 
cikket, személyes megemlékezést, stb. a 
művelődési ház munkatársai is fogadnak. 

Előfizetés
kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi 

a Szegvári Naplót, kényelmesebb, 
ha előfizet. Emellett kedvezményt 
is kap: az előfizetés 2017-re csak 
1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul 
házhoz szállítják az újságot a meg-
jelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk 
postára adását. Ez esetben az elő-
fizetési díj 3000 Ft, amely a posta-
költséget is tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet 
minden hétfőn 15-17 óra között, 
valamint minden csütörtökön 16-
18 óra között.

Folytatás a 12. oldalon

Kórógy-tavi Jégdisco
A január elejei hideg a Kórógy-

tavunkat korcsolyapályává varázsolta. 
A korcsolyázás szerelmesei igen hamar 
birtokba is vették a tavat. Ezt a termé-
szet adta lehetőséget kihasználva január 
első hétvégéjén Jégdiscot szerveztünk 
a Tóra. Természetesen ügyelve minden 
technikai és biztonsági feltételre. A Fa-
lufejlesztő KHT munkatársai minden-
ben segítségünkre voltak, így lett áram 
és világítás. 

A 15 órára meghirdetett rendezvényre 
falunk és a környező települések apraja-
nagyja eljött, hiszen a tél szépsége és a 
korcsolyázási lehetőség sokak számára 
vonzó volt, annak ellenére, hogy a hő-
mérő -10 fokot mutatott. A több mint 
2 focipálya méretű tó gyorsan megtelt 
korcsolyázókkal, de volt, aki csak csúsz-
kálni jött a jégre és láttunk önfeledten 
szánkózó gyermekeket is. A hangulatos 
zenét Hegyi Szabolcsnak köszönhetjük! 
Így ritmusra még könnyedebben tudtunk 
csúszni a jégen. Sajnos az utolsó pillanat-
ban lemondták a kürtöskalács és forralt 
bor árusítását, amit sokan hiányoltak.

Szerettük volna ezt a rendezvénysoro-
zatot folytatni a következő hétvégéken 
is, de az időjárás közbeszólt. A tó felüle-
te havas lett, így már nem volt korizásra 
megfelelő. Sokat gondolkodtunk rajta, 
hogyan lehetne eltakarítani róla a havat, 
esetleg fellocsolni a tavat. Ez azonban ki-
vitelezhetetlen volt, hiszen a tó jege alól 
nem szivattyúzhattuk ki a vizet, a mel-
lette levő Kanális pedig az ATIVIZIG 
tulajdona. Hosszú procedúra lett volna 
engedélyeztetni a víz kivételét.

Így a jégdisco-t bejegeltük. 
Minden rosszban van valami jó, mert a 

korizást a szánkózás váltotta fel. 
Köszönettel tartozunk azon egyének-

nek, önkormányzati dolgozóknak, akik 
segítettek a rendezvényt megvalósíta-
ni, de külön nagyon szépen köszönjük 
azoknak, akik társadalmi munkában 
segítettek: Csatordai Endre, Kerekes 
Mátyás, Muzsik Sándor, Salánki Ignác, 
Balatoni Sándor.

Nekünk szervezőknek nagy örömöt 
okozott, hogy sokan megkedvelték ezt a 
kitűnő téli sportot! 

Szervezők: Vajda Gabriella és Bucsá-
nyi László
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A 11. oldal folytatása Lovak a télben
Szilveszter előtti napon különös vendégek 

érkeztek hozzánk. Három ló jelent meg a 
házunk előtt. Rajta ült unokahúgom, a kis-
lánya, meg az unokaöcsém. Lóháton jöttek 
boldog újévet köszönteni.

A Tűzköves alapítvány télen is lehetőséget 
biztosít a lovaglás kedvelőinek, hogy e spor-
tot a hidegben is űzzék.

A Vangel telep tulajdonosa jó körülménye-
ket teremt az ott lévő lovaknak. A gondozók 
megfelelően etetik, gondozzák, takarítják, 
az évszakhoz igazított takarmánnyal, alja-
zással biztosítják a lovak áttelelését.

A hozzáértő gazda már novemberben 
látja, hogy milyen tél lesz. Ez abból lát-
szik, hogy a lovacskák öltöznek befelé, 
veszik a kabátjukat, növesztik a bundáju-
kat, sokat esznek. Azaz készülnek a hideg 

télre. Az idén igencsak vastag szőr van a 
hátukon.

A gondozáshoz hozzátartozik, hogy télen 
is kell mozgatni a lovakat. Szánkóba, kocsiba 
fogni, átmozgatni, lovagolni, dolgozni velük.

A téli szünetben is szerettek volna 
lovastábort szervezni, de a zord időjárás miatt 
elmaradt. A szülők a hidegben nem szívesen 
engedték el gyermekeiket lovagolni. Akik nem 
rettennek el a havas tájban való lovaglástól azt 
Bárány Brigitta tanító néni örömmel várja hét-
végéken egy kis testmozgásra. Az embernek 
is, a lónak is jót tesz egy kis átmozgatás.

A tavaszi szünetben újra tervezi a Tűzkö-
ves Alapítvány a lovastábort. A hosszú tél 
után felkészülve várják a résztvevőket.

Kosztolányi Sándorné
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Rendezvény naptár 2017.
Rendezvény neve Rendezvény időpontja A rendezvény helyszíne A rendezvény szervezője

JANUÁR
Jég Disco
Don-kanyari megemlékezés

2017.01.07. szombat
2017.01.12. csütörtök

Kórógy tó
Kossuth téri Emlékműnél

Tűzköves Alapítvány
Művelődési Ház

FEBRUÁR
Véradás
Kutya a családban I. rész
Farsangi Bál
VIII. Farsangi Kupa Egyéni és Csapat verseny
Véradás
Általános Iskolai Farsangi Bál
Vadász Bál
Kutya a családban II.

2017.02.07. kedd
2017.02.08. szerda
2017.02.11. szombat
2017.02.11-12.
2017.02.14. kedd
2017.02.17. péntek
2017.02.18. szombat
2017.02.22. szerda

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Tekepálya
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Szentesi Bugyi István Kórház
Csa-var-gó Szabadidő Egyesület
Fuszulyka Klub
Szegvári Tekézők Sportegyesülete
Szentesi Bugyi István Kórház
Forray Máté Általános Iskola és AMI
Kurca-szegi Vadásztársaság
Csa-var-gó Szabadidő Egyesület

MÁRCIUS
Nőnap
Óvoda Bál
Nemzeti Ünnep

2017.03.08. szerda
2017.03.11. szombat
2017.03.15. szerda

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Polgármesteri Hivatal
Kurca parti óvoda
Forray Máté Általános Iskola és AMI

ÁPRILIS
Húsvétváró a Múzeumban
V. Enduro Rally
Teke Bál

2017.04.08. szombat
2017.04.22. szombat
2017.04.22. szombat

Falumúzeum
Művelődési Ház előtti tér
Művelődési Ház 

   
Hérány István és Gyovai Elza
Szegvári Tekézők Sportegyesülete

MÁJUS
Kelet- magyarországi Postás Horgász Verseny
II. Szegvári Fitt Nap és Aerobic Maraton
Szóló Néptánc Gála
Bazsa Mári Népdalos Találkozó
Alapfokú Művészeti Iskola záró vizsgái
Gyermek-és Családi nap
Gyermek-nap

2017. május eleje
2017.05.06. szombat
2017.05.12. péntek
2017.05.13. szombat
2017.05.19. péntek
2017.05.26. péntek
2017.05.28. vasárnap

Kurca felső szakasza
Művelődési Ház előtti tér
Művelődési Ház előtti tér
Művelődési Ház
Művelődési Ház 
Művelődési Ház előtti tér
Károlyi kastély

Magyar Posta
Tűzköves Alapítvány
Dobbantó Néptánc Együttes
Bazsa Mári Népdal kör
Forray Máté Általános Iskola és AMI
Művelődési Ház

JÚNIUS
Óvodai Ballagás
Trianoni Megemlékezés
ÁSZ Feszivál
V. Szegvár Kupa Kutyás rendezvény
Dobbantó Néptánc Gála
Általános Iskolai Ballagás
Nyári Kézműves tábor
Múzeumok éjszakája
„Kerti-party”

 június
2017.06.06. kedd
2017.06.9-10.
2017.06.10. szombat
2017.06.10. szombat
2017.06.17. szombat
2017.06.19-23.
2017.06.24. szombat
2017.06.27. kedd

Művelődési Ház
Kossuth tér emlékmű
Piactér
Sportpálya
Művelődési Ház
Forray Máté Ált.Isk.
Művelődési Ház
Falumúzem
Művelődési Ház

Kurca parti Óvoda
Művelődési Ház
Ász Söröző
Csa-var-gó Szabadidő Egyesület
Dobbantó Néptánc Együttes
Forray Máté Általános Iskola és AMI
Művelődési Ház
 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete

JÚLIUS
Civil Családi Sport Nap
Honismereti és Régész Tábor
Lovas Tábor
X. Tó Fesztivál
Lengyel testvér városi település csere üdülés
Katolikus köri tábor
Karitász tábor

2017.07.01. szombat
2017.07.3-7.
2017.07.10-14.
2017.07.15. szombat
2017.07.19-25.
július
Július vége augusztus eleje

Károlyi kastély
Károlyi kastély
Vangel tanya
Kórógy tó
Lewin Brzeski
Katolikus kör
Pálmonostora

Közösség Fejlesztők Egyesülete
Szegváriak Szegvárért Közösségfejlesztők Egy.
Tűzköves Alapítvány
Tűzköves Alapítvány
 
Máltai Szeretetszolgálat
Karitász Csoport

AUGUSZTUS
Iskolai Tábor 
Lovas Tábor
Karate Tábor
Falunap
Lukács István teke emlékverseny

2017.08.05-09.
2017.08.14-18.
2017.08.14-20.
2017.08.20. vasárnap
2017.08.20. vasárnap

Velencei tó
Vangel tanya
Közösségi Ház
Sportpálya
Tekepálya

Forray Máté Ált.Iskola és AMI
Tűzköves Alapítvány
Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport Egyesület
Önkormányzat
Szegvári Tekézők Sportegyesülete

SZEPTEMBER
Amatőr Tekebajnokság
Kurca-party dalos találkozó
Búcsú
Káposzta fesztivál Testvérvárosi településen
Idősek Világnapja 50 éves az intézmény

szeptember
2017.09.09. szombat
2017.09.10. vasárnap
2017.09.22-24.
2017.09.30. szombat

Tekepálya
Művelődési Ház
Piac tér és környéke
Parajd-Felsősófalva
Művelődési Ház

Szegvári Tekézők Sportegysülete
Népdalkör
 
 
Egyesített Szociális Intézmény

OKTÓBER

III. Bor és Kalács Fesztivál
25. éves a Szegvári Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Szép Öregkor Nyugdíjas Klub Baráti találkozó
Nemzeti Ünnep
Múzeumok Őszi Fesztiválja

2017.10.06-07.
2017.10.14. szombat
2017.10.21. szombat
2017.10.23. hétfő
Október-November

Művelődési Ház előtti tér
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Falumúzeum

Művelődési Ház
Szegvári Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Szép Öregkor Nyugdíjas Klub
Forray Máté Általános Iskola és AMI

NOVEMBER
DECEMBER
Adventi Gyertyagyújtás I.
Adventi Gyertyagyújtás II.
Adventi Gyertyagyújtás III.
Adventi Gyertyagyújtás IV.
Adventi ráhangolódás
Szilveszteri futás
Óév Búcsúztató Bál

2017.12.03
2017.12.10
2017.12.17
2017.12.24
2017. december hó
2017.12.31. vasárnap
2017.12.31. vasárnap

Szökőkút
Szökőkút
Szökőkút
Szökőkút
Károlyi kastély
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
 
Nagyközségi Önkormányzat
Művelődési Ház

A változtatás jogát fenntartjuk!
A szervezők



14. oldal XXX. évfolyam 2. szám

Diákvilág
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap. Szeretném 

tájékoztatni Önöket az iskolánkban történt 
januári eseményekről.

Kiosztottuk az értesítőket. Sok szép 
bizonyítvány talált gazdára. Megtartottuk a 
féléves tantestületi értekezletet és a szülői 
értekezletekre is sor kerül a napokban. 

A Don-kanyar áldozataira és a II. 
világháborúban elesett szegváriakra 
emlékeztünk január 12-én a tragédia 74. 
évfordulóján. Megkoszorúztuk, majd 
elhelyeztük a kegyelet gyertyáit a Kossuth téri 
emlékműnél. Az iskola 8. osztályos tanulói és 
pedagógusai is mécseseket gyújtottak. 

A szegedi Látványszínház tagjai január 26-
án előadást tartottak a 3. osztályosok részére. 
A Művelődési Ház által szervezett programon 
nagyon jól érezték magukat a kisdiákok.

Köszönet érte!
Az alsó és felső tagozatosok készülnek a 

farsangra. Az alsósok február 17-én délelőtt 
osztálykeretben, az iskolában, majd ugyanezen 
a napon délután 15.30 órától 19 óráig a felső 
tagozatosok a Művelődési Házban tartják a 
jelmezbált.

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

Az Együtt a Ma-
gyarokért Baráti 
Kör és Egyesület, 
röviden EMBKE, 
idén ünnepelte öt-
éves fennállást. 
2012. január 28.-
án alakult Szegvá-
ron, 16 fő alapító 
taggal, helyi fiata-
lok hívták életre. 

Jelenleg 224 fővel, alapító, rendes valamint 
pártoló taggal büszkélkedhet az Egyesület. 
Az elnöki tisztséget Zvolenszki Zoltánné Kiss 
Anikó tölti be. A baráti kör Csongrád és Békés 
megyében, Budapesten és környékén működik, 
de folyamatosan bővül, terjeszkedik és várják 
a csatlakozni vágyókat. 

Rengeteg kitűzött célja és feladata van az 
Egyesületnek. Céljaik közé tartoznak ren-
dezvények, tudományos előadások, alkotó, 
anyanyelvi kulturális táborok szervezése, 
hagyományőrző néprajzi, népművészeti tevé-
kenységek támogatása. Részt vállalnak a hát-
rányos helyzetű közösségek foglalkoztatását 
elősegítő közös programok kidolgozásában, 
megszervezésében és lebonyolításában.

Feladatuknak tartják a kulturális örökség 
megóvását, hagyományőrző fesztiválok meg-
tartását, szervezését, továbbá a műemlékek 

védelmét, külön hangsúlyt fektetve a 
kunhalmok megőrzésére, óvására. Részt 
kívánnak venni a hátrányos helyzetű cso-
portok társadalmi esélyegyenlőségének 

Az EMBKE
elősegítésében, gyermekek képességfejlesz-
tésében Tanoda keretein belül, az ifjúság,- és 
gyermekvédelemben, a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos tevékenységekben is. 

Csupa színes egyéniségekből és alkotókból 
áll az EMBKE. Van, aki táltos dobokat, egye-
di ékszereket készít, van, aki fafaragó vagy 
keramikus, van, aki festményeivel nyűgözi le 
a környezetét és van, aki tönkölybúzával kitö-
mött gyógypárnákat varr. Megemlítésre méltó 
az úgynevezett Gyógyikaszer is, mely szintén 
fellelhető az Egyesület berkein belül. Idén már 
több alkalommal tartottak népművészeti jóté-
konysági vásárokat, Szentesen, Szegváron és 
Mindszenten is megtekinthetők és megvásá-
rolhatók voltak ezek az alkotások, tárgyak, ter-
mékek. A jövőben is minden hónapban várják 
ezeken a településeken az érdeklődőket.

AZ EMBKE működéséről, tevékenysége-
iről valamint programjáról a honlapukon és 
Facebook oldalukon is olvashatnak.

Honlap: http://egyutt-a-magyarokert-barati-
kor-egyesulet.webnode.hu/

Saját kiadványuk Regélő címmel jelent meg, 
amely naptár, Kalendárium valamint újságként 
is megvásárolható. 

Szunyi Adrienn

GONDOLJ MÁSKÉPP A MARSRA!

• Minden eddiginél magasabb fizetések várnak!  
(már rég nincs minimálbér! A fizetések bruttó 170 000 Ft-tól kezdődnek  + 10 ezer cafeteria)

• Rugalmasan dolgozhatsz! 
(csak heti 3-4 napot kell dolgoznod, így jut idő a családra, gyermekekre, magánügyek intézésére is)

• Mi fizetjük a betanulásodat is!
• Itt hosszú távon dolgozhatsz,ezáltal nyugodt lehetsz saját és családod jövőjét illetően
• Emellett kényelmet, céges buszjáratokat, és tiszta, modern munkakörnyezetet biztosítunk számodra
 

 6640 Csongrád, Kossuth tér 4.
 Tel.: +36 63 570 242; +36 20 519 94 96

 E-mail: csongrad@trenkwalder.com

Ny. sz.: 37961/2001-0100

JELENTKEZZ HOZZÁNK 

CSOMAGOLÓNAK,
 MERT MOSTANTÓL:
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A Szegvári Napló pénz-
forgalma 2016-ban

Bevételek
Nyitó egyenleg 229.320 Ft
Újságár 625.100 Ft
Lakossági támogatás 60.500 Ft
Hirdetés 87.500 Ft
Önkormányzati támogatás 80.000 Ft
Összesen: 1.082.420 Ft

Kiadások
Nyomdaköltség  720.310 Ft
Útiköltség 44.230 Ft
Internet, szám. techn. költség 97.619 Ft
Irodaszer 40.715 Ft
Postaköltség (előfizetők) 27.750 Ft
Banki költség 26.136 Ft
Összesen: 956.760 Ft

Egyenleg 2016. december 31-én 125.660 Ft

A kötőjel
- Készen vagyok! - emelte fel vésőjét a kő-

faragó.
Az ember, aki megrendelte a sírkövet, hosz-

szasan szemügyre vette.
Látható volt rajta az apja képe, és alig né-

hány centiméternyi kötőjellel elválasztva a 
két dátum: l936-2010.

- Nem tudom, hogyan magyarázzam meg 
- rázta a fejét a megrendelő - de számomra 
ez olyan kevésnek tűnik. Tudja, az apám egy 
tartalmas, hosszú, kalandokkal teli életet élt. 
Szeretném, ha a sírkövén valahogy megjelen-
ne a gyermekkora, a természet zöldjével és az 
állatokkal teli vidéki birtok, ahol élt, a fárad-
ságos munkája, a bő termés adta megelége-
dettsége, a nyári viharok és a szárazság miatti 
aggodalma... Amikor találkozott anyámmal... 
a házasságkötésük… A gyermekei, akik meg-
születtek, felnőttek, megházasodtak. Az uno-
kák: ... egyik a másik után született. Aztán a 
csendes öregkora, a betegsége.

És igen, az érzelmei is: a szeretete, lelkese-
dése, szenvedélyessége, a munkával telt hosz-
szú napok, a vágyai, aggodalmai, örömei....

A kőfaragó figyelmesen végighallgatta őt, 
majd megragadta vésőjét, és kalapácsát, négy 
gyors ütéssel kb. fél centiméterrel meghosz-
szabbította a születés és a halál dátuma kö-
zötti kötőjelet.

- Így megfelel? - fordult a férfi felé.

Az életünk nem lehet csak két dátum közötti 
kötőjel.
Öleld át életed minden egyes pillanatát. Most!
Mert az élet: mindened, amid van.

(Bruno Ferrero)

A Szuperligában játszó 
szegvári tekecsapat 

eredményei
11. Forduló
Szegvár (3196) – Répcelak (3362) 1 – 7
Pontszerző: Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Szegvár (1015) – Répcelak (1058) 1 – 3
Pontszerző: Puskás Bence

12. Forduló
Szegvár (3196) – Zalaegerszeg (3347) 2 – 6
Pontszerzők: Rácz Róbert, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (950) – Zalaegerszeg (1035) 1 – 3
Pontszerző: Vigh Gergely

13. forduló
Alabárdos Szeged (3657) – Szegvár (3320) 
8 – 0

Ifjúságiak:
Alabárdos Szeged (1119) – Szegvár (998) 
3 – 1
Pontszerző: Puskás Bence

További mérkőzések:
Február 4. szombat 14 óra Szegvár
Szegvári TSE – SALGÓZD TK

Február 18. szombat 14 óra Szegvár
Szegvári TSE – Ajka Kristály SE

Február 25. szombat 13 óra Nyíregyháza
Nyíregyházi TK – Szegvári TSE

Március 4. szombat 14 óra Szegvár
Szegvári TSE – Közutasok 1. MCM Kaposvári 
TK

Megyei Torna  
Diákolimpia

Minden kategóriában továbbjutottak 
a szegvári tornászok az országos 

elődöntőre!

33 csapat vett részt a Torna Diákolimpia me-
gyei elődöntőjén. A csapatok többsége a szege-
di iskolákból került ki, mellette Algyő, Szentes 
és Szegvár iskolái képviseltették magukat a 
versenyen. A Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és AMI tornászainak teljesítménye el-
ismerésre méltó, hiszen valamennyi kategóri-
ában továbbjutottak az országos elődöntőbe. 
Egyéni összetettben Szabó Fióna 3. helyen 
végzett az I. korcsoportos lányok között. 

A versenyen való részvételt a Szegvári Diák-
sport Egyesület számára felajánlott adó 1%-ból 
tudtuk fedezni. Ezúton is köszönjük mindenki-
nek, aki úgy gondolt az adóbevallásnál. 

Lányok:
I. kcs.: 3. Szegvár Forray„A” (Szabó Fióna, 

Börcsök Fanni, Magyar Bianka, Antal Tímea, 
Szlapák Nóra), 6. Szegvár Forray „B” (Bozó 
Kata, Farkas Beatrix, Gajda Réka, Nadicsán 
Anna, Hajdú Kitti, Pécsi Hanna, László Blan-
ka)

Egyéni összetett: 3. Szabó Fióna
II. kcs.: 6. Szegvár Forray (Gajda Sára, Ma-

gyar Luca, Bereczki Barbara, Dunás-Varga 
Noémi)

III-IV. kcs.: 3. Szegvár Forray „A”(Tóth 
Viktória, Csapi Loréna, Ágoston Zita, Magyar 
Réka, Tulipán Petra, Sipos Ilona), 7. Szegvár 
Forray „B” (Dancsik Fanni, Katona-Kis Domi-
nika, Morzsik Antónia) 

Fiúk
II. kcs.: 2. Szegvár Forray (Kiss Bálint Ba-

lázs, Szabó Kevin, Mihály Martin, Horváth 
Kristóf)

III-IV. kcs.: 2. Szegvár Forray (Hegedűs 
Imre, Ajtai Róbert, Hegedűs Dániel, Jánosi 
Krisztián, Varga János)

A megyei diákolimpia csak a nyitánya volt 
a tornaszezonnak. Az elkövetkezendő időszak 
igen sűrű lesz tornászaink és felkészítő taná-
raik, Pólyáné Téli Éva és Vass Tibor számára.

Március 4-én immár 27. alkalommal kerül 
megrendezésre a Forray Torna Meghívásos 
Tornaverseny a szegvári tornacsarnokban. A 
verseny megrendezéséhez ebben az évben is 
köszönettel várjuk a támogatóink felajánlását, 
önkénteseink segítségét.

Március közepén kerül sor a diákolimpia or-
szágos döntőire, a fiúk március 12-én, a lányok 
később meghatározott időpontban szerepelnek. 
Április 1-jén lesz a Szentes Kupa Tornaver-
seny, melyet második alkalommal rendeznek 
meg a Papp László Sportcsarnokban. Április 
8-án újból a szegedi Arany János Általános Is-
kolában versenyzünk, ez alkalommal az Arany 
Kupa Országos Tornaverseny színtere lesz a 
tornasport vidéki fellegvára. 

Pólyáné Téli Éva
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Eh.csirke fésű  479 Ft/kg
Eh.csirke mellfilé  1.099 Ft/kg
Eh.csirke a Máj  469 Ft/kg
Eh.pulyka szárny  479 Ft/kg
Eh.sertés karaj csontos 1.079 Ft/kg
Eh.sertés a Máj 399 Ft/kg
Coop étolaj 2l  699 Ft/db   349,50 Ft/l
Gyermelyi szarvacska 0,5kg 
 299 Ft/db    598 Ft/kg
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 779 Ft/cs   97,38 Ft/tekercs

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