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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének,
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
2017. május 25-én de. 08,30 órakor tartott nyílt üléséről
A Polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről
Gémes László polgármester rátért a két
ülés között történt eseményekről, fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztató (2. sz. melléklet) megtárgyalására. Kérdés, vélemény az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem hangzott
el, így kérte a tájékoztató elfogadását.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülésén tudomásul vette
a polgármester két ülés között történt eseményekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a Szentesi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2016. évben végzett munkájáról
Gémes László polgármester tájékoztatta a
jelenlevőket az első napirendi pontról (3. sz.
melléklet). Megkérdezte Kálmán Rajmund
tűzoltó alezredest van-e szóbeli kiegészítése
a tájékoztatóval kapcsolatosan?
Kálmán Rajmund tűzoltó alezredes üdvözölte a jelenlevőket. Elmondta, hogy minden
évben mikor benyújtják ez előző évi beszámolót, akkor meghatározzák azokat a feladatokat, melyeket a közvetkező évben célul
tűznek ki. Ez 2016-ban is így történt, amikor
meghatározták, hogy többek között növelni próbálják a települések védelmi képességét. Folyamatosan figyelik a településeken
a katasztrófavédelmi kockázati tényezőket.
Szegváron katasztrófavédelmi szempontból
új helyszín nem merült fel, ezért a II. kategóriában maradt továbbra is. Szegváron van
egy nagyon jól működő önkéntes tűzoltó
egyesület. A tavalyi 17 káreseménynek az elhárításában 13-szor vettek részt. Tavaly július
15-én közreműködtek a Szentes Járási mentőcsapat munkájában, amit ezúton szeretne

megköszönni nekik. Kérte a testületet, hogy a
Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületet segítsék abban, hogy a tűzoltóautó elhelyezésére
egy megfelelő helyet kapjanak. Mivel nincs
fedett garázsa, az állapota gyorsan romlik.
Elmondta, hogy az I-es és a II-es katasztrófavédelmi kategóriába tartozó településeken
kötelező közbiztonsági referenst kijelölni.
Jelenleg Szegváron nincs ilyen személy. Az
ezzel kapcsolatos kormányrendelet lehetőséget nyújt arra, hogy a közös önkormányzati
hivataloknál közösen működtessenek. Mivel
Derekegyházán van, ha a két település polgármestere megegyezik, van arra lehetőség,
hogy egy közbiztonsági referens lássa el a
feladatokat. A másik megoldás, hogy egy középfokú végzettségű dolgozót kijelölnek. A
tavalyi káresetek közül egy igényelt tűzvizsgálati eljárást, mivel bűncselekmény gyanúja
merült fel. Megköszönte, hogy 2016. október
15-én lehetőséget biztosított a település egy
nagyszabású katasztrófavédelmi gyakorlat
szervezésére. Az elöljárók úgy ítélték, hogy
nagyon szervezett, jól végrehajtott gyakorlat
volt, amihez az Önkormányzat közreműködése is fontos volt.
Krám István tűzoltó alezredes a hatósági
feladatokkal kapcsolatosan tájékoztatta a jelenlevőket. Egyre többen egyeztetnek a katasztrófavédelemmel. Szegváron a kéményellenőrzések kapcsán elmondta, hogy több
esetben felszólítást kellett küldeni a lakosoknak. Szabadterületi égetés szabályainak megsértése miatt egy esetben kellett kiszabniuk
bírságot. Megköszönte a helyszínt és a feltételeket, melyeket az Önkormányzat biztosított a
járási mentőcsoport gyakorlathoz.
Gémes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Úgy gondolja, hogy a
kapcsolat mindig jó volt Szegvár és a Szentesi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság között. Elmondta, hogy a Szegvári Önkéntes Tűzoltók
kaptak egy épületet, de eddig nem igazán él-

Folytatás a 6. oldalon

Aranyosi Ervin:
Szép az élet
A Nap az arcod simogatja.
Varázsló fénye visszaadja,
elvesztett hited és reményed,
– újra érzed, hogy szép az élet.
Ha bántanak, ne vedd magadra,
komor szemed emeld a napra.
Arcodon mosoly fénye éled,
– újra érzed, hogy szép az élet.
Ezernyi gond, mi nyomta vállad,
amire gyógymód a bocsánat.
Elengedéssel érhet véget,
– s rájössz arra, hogy szép az élet.
Hagyd lelked végre, újra élni,
nem kell a múlttal szembe nézni.
Ha múltad árnyát már nem féled.
– újra érzed, hogy szép az élet.
Ha nem bánt múlt, nem gyötör bánat,
és feloldoz a bűnbocsánat,
elengedés tesz szabaddá téged,
– tudni fogod, hogy szép az élet.
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Köszönetnyilvánítás
„Köszönjük, hogy éltél,
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él,
emléked örökké”.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik drága szerettünk

Ágoston György
temetésén részt vettek, utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.

Családi események
2017. június
(Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)
Házasságkötés: Mihály Tamás mindszenti
lakos és Kovács Márta, Kórógy u. 9. szám alatti lakos, Csala-Nagy László és Bacsa Erzsébet,
Arany J. u. 1. szám alatti lakosok, Gyenes Zoltán és Jeruska Adrienn, Mindszenti u. 34. szám
alatti lakosok, Valkai Péter és Marton Vivien,
Mindszenti u. 34. szám alatti lakosok.
Halálesetek: Ágoston György, Hunyadi J.
u. 52/b (76 éves), Juhász István, Kórógy u. 57.
(64 éves), Ásós Tibor, Malom u. 9. (50 éves),
Peres József, Petőfi u. 2. (56 éves), Bihari Istvánné Szabó Veronika, Sárállás u. 3. (87 éves),
Kukovecz Lajos, Szabadságharcos u. 43. (68
éves), Boroznaki Antalné Kárpáti Edit Irén,
Kontra u. 59. (76 év).
Születések: Személyi jogok védelme miatt
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A
születési adatokat 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 félreértéseket, elírásokat.

Köszönetnyilvánítás
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet.
Neked már megpihent elfáradt szíved.
Nehéz idők jönnek, Nélküled kell bírni,
dolgos két kezedet nem tudjuk feledni.
Búcsú nélkül bennünket itt hagytál,
számunkra szörnyű fájdalmat okoztál.
Az Élet megy tovább Nélküled,
olyan soha nem lesz már, mint Veled.”

Emlékezünk

Borka Ferencné
Szekeres Erzsébet
halálának 1. évfordulóján.
Szerető férje, lányai, vejei,
unokái, unoka vejei, dédunokái

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Köszönjük, hogy éltél,
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él,
emléked örökké”.

Képviselő-testületi tagok
az alábbi időpontokban
fogadóórán várják
a lakosságot
a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Augusztus 1-én kedden 17-18 óráig, majd
minden hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Augusztus 2-án szerdán 17-18 óráig, majd
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Vonyó Mihály
halálának ötödik évfordulójára
Szerető felesége,
öt lánya és annak családja

Augusztus 3-án csütörtökön 17-18 óráig,
majd minden hónap első csütörtökjén 17-18
óráig
Puskásné Halál Ágnes
Augusztus 9-én szerdán17-18 óra, majd minden hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Július 19-én szerdán 17-18 óráig, majd minden hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen
elérhetők júliusban hétfőn 15-17 óra között a
művelődési házban.
A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cikket, személyes megemlékezést, stb. a művelődési ház munkatársai is fogadnak.

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

2017. július

2017.07.01.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDHET A KURCA-PARTI ÓVODA KONYHA FELÚJÍTÁSA ÉS BÖLCSÖDE LÉTESÍTÉSE

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1–CS1 pályázati
felhívásra a Kurca-Parti Óvoda konyha felújítására és bölcsőde létesítésére. A projekt
összköltségvetése 110 millió forint, mely 100% támogatási intenzitású vissza nem térítendő
támogatás. A fejlesztés kezdési dátuma 2017. július 1. befejezés 2019. június 30. A beruházás
megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt átfogó célja Szegvár település oktatás-nevelési infrastruktúrájának javítása, a szolgáltatások
bővítése. A Kurca-parti Óvoda célja különböző fejlettségű gyermekek igényeinek megfelelő oktatás
biztosítása már bölcsődés kortól, melyre az óvodai pedagógiai program tovább épülhet.
A projekt kivitelezése során a Szegvári Kurca-parti Óvoda bővítése, hét férőhelyet biztosító mini bölcsőde
kialakítása, főzőkonyha átalakítása-bővítése, valamint az épület energetikai fejlesztése, akadálymentesítése
valósul meg. Az épület felújítása során egy új vizesblokk kerül kialakításra, mely hozzájárul ahhoz, hogy az
óvodások higiénikusan, korszerűbb feltételek mellett járjanak óvodába. A mini bölcsőde kialakításával
elérhetővé válik a településen a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása. Ezáltal a projekt közvetve
hozzájárul a szülők munkaerő piacra történő visszatéréséhez is.
A konyhai infrastruktúra fejlesztése során a konyha teljes átalakítása, bővítése és korszerű eszközökkel
történő fejlesztése valósul meg, amely kapacitásbővítést is eredményez. Így egy helyszínen, a modern
technológiai körülmények között, megfelelő szakemberek segítségével történő ételkészítés biztosítja
Szegvár érintett lakosai részére a korszerű, egészséges, optimálisan gazdaságos táplálkozást. A kivitelezés
során az épület teljes akadálymentesítése is megtörténik.
A projekt célja kulturált, a mai igényeknek megfelelő, korszerű környezet kialakítását követően, a gyermekek
minél korábbi életkorban megkezdett kompetencia alapú oktatása, nevelése. A szocializáció során a fő cél a
kisgyermekek kulcskompetenciáinak kialakítása, megszilárdítása. A kialakított kulcskompetenciák dinamikus
sztereotípiaként történő alkalmazása lehetőséget teremt a községi gyermekeknek arra, hogy az életüket
meghatározó megmérettetéseken képesek legyenek a városi gyerekekkel azonos teljesítmények nyújtására.

További információ kérhető:
Huszka Anita
Telefonszám: 63/364-800
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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 +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854
Figyelem változás!
Szentes Kistérségi Központi Ügyelet
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +3630-708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400712-es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
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
július 10-14. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
július 17-21. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig,
pénteken 7.30-10.30 óráig
július 24-28. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
július 31-aug.4. 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 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.309.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája
14 óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
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 (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő
8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd
8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda
8.00-12.00 óráig
Csütörtök 8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek
7.30-12.00 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
Szegvári 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: +36-30-230-2205
Posta nyitva tartása
hétfő		
8-12
kedd		
8-12
szerda		
7-12
csütörtök
8-12
péntek		
8-12

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

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila
Telefon: +36-70-903-6879

A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 0663/311-433
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.
Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
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 +36-30-417-4425

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszámai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

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

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig		
5.00-20.00 óráig
szombaton		
5.00-21.00 óráig

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)
Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 0640/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 0680/922-333

LAPZÁRTA
2017. július 28. (péntek) 17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy a
következő hónap első napjaiban a szerkesztők összeállíthassák az újságot és
mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósításokat továbbra is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

2017. július

5. oldal

A 90 éves Rozika néni köszöntése

Szegvár Nagyközség Önkormányzata nevében Ambrus Mátyásnét (született: Salánki Rozália) 90. születésnapja alkalmából Lukács Istvánné alpolgármester asszony köszöntötte, sok erőt, jó egészséget, további boldog nyugdíjas
éveket kívánt és átadta a Miniszterelnök úr által jegyzett emléklapot.

A jó erőben lévő Rozika néni népes családja körében ünnepelte a születésnapját, gyerekei, unokái, dédunokái szeretetétől övezve.
Gáspárné Ambrus Rozália

Kirándulás Szegvárra
2017. június 2-án a szentesi Szent Erzsébet iskola második „b” osztályának tanulói kirándultak Szegvárra a két tanító néni kíséretében. Az
autóbuszról leszállva első útjuk a szélmalomba
vezetett, ahol már várta őket az egyik kis szegvári tanuló édesanyja és Jenei Krisztina, a szélmalom gondnoka. Nagy szeretettel ismertette
velük a malom minden érdekességét. Minden
kis tanulót megtalicskáztatott az úgynevezett
molnártalicskával, a gyerekek nagy örömére.

A malom előtt már várta őket Bihari Nándi két szép lovával és kocsijával. A gyerekek boldogan szálltak fel a kocsira, ami a
Falumúzeumhoz vitte őket. Itt a művelődési
ház vezetője várta őket, és megismertette
velük a múzeum gyűjteményét. A gyerekek
szájtátva hallgatták a tartalmas előadást.
Innen a kastélyba vitte őket a lovaskocsi.
Itt megtekintették a babamúzeumot, amit
Huszka Anita, a kastély vezetője mutatott

be nekik. Nem győztek betelni a sok, szép
látnivalóval.
Ezután Nándi elvitte őket egy körútra a kocsikázás élményéért, ami még nagyobb öröm
volt a gyerekeknek. A körút pedig a Kutas család úgynevezett „Bárány” tanyáján végződött.
Itt az egyik kis tanuló, Joó Roland szülei és
nagyszülei várták őket finom pörkölttel, nagyon finom, frissen sült lakodalmas kaláccsal
és nagy-nagy szeretettel.
A gyerekek miután
megebédeltek boldogan
játszottak a szépen rendezett tanyaudvaron. A
kislányok pedig nagy érdeklődéssel ismerkedtek
a kalácssütéssel. Egy páran ki is próbálták a tészta úgynevezett sodrását,
kisebb-nagyobb sikerrel.
Majd a kész kis kalácsokat a kemencében meg is
sütötték. Boldogan vitték haza megmutatni az
anyukájuknak.
Az egész napos kirándulás egy autóúttal zárult, ami a holt Tiszára
vitte őket a szegvári vadásztársaság közreműködésével.
Ezúton köszönjük az
összes, önzetlen segítséget.
E csodálatos napnak
résztvevője és lejegyzője:
Joó Ferencné dédnagymama
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6. oldal
Az 1. oldal folytatása

tek a lehetőséggel. A tűzoltóautó elhelyezésére is volt már néhány elhelyezési változat. Az
épület felújítására pályázati lehetőséget vár az
önkormányzat. A 2016. október 15-i mentőcsoport gyakorlattal kapcsolatban elmondta,
a résztvevők szakmai felkészültsége nagyon
jó. Megköszönte a munkájukat, bízva abban,
hogy az együttműködés a jövőben is zavartalan lesz. Megkérdezte, hogy van-e kérdés az
előterjesztéssel kapcsolatban?
Határné Bottyán Erika képviselő szintén
megköszönte a tűzoltóság és a katasztrófavédelem munkáját.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi
Tűzoltó-parancsnokság tájékoztatóját, azt a
szóban elhangzott kiegészítésekkel együtt
elfogadta.
2./ napirendi pont: Az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) Ör
módosításáról
Gémes László polgármester megkérdezte
a bizottsági elnököket, mi a bizottságok véleménye az önkormányzati rendelet módosításáról? (4. sz. melléklet)
Dr. Vigh-Molnár Henriett az Oktatási,
Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Puskásné Halál Ágnes közölte, hogy a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal
elrendelte a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2017. (V.25.)
ÖR az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.25.) ÖR módosítását.
3./ napirendi pont: A 2016. évi költségvetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámoló
megtárgyalása és elfogadása
Gémes László polgármester megkérdezte
a bizottságok elnökeit mi a bizottságok javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? (5. sz.
melléklet)
Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke közölte a bizottság
elfogadásra javasolja beszámolót.
Dr. Vigh-Molnár Henriett Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság szintén elfogadásra javasolja a beszámolót.
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés a mérlegbeszámolóval
kapcsolatban?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő
megkérdezte a SZEKMI-nél lévő üres álláshely betöltésre került-e már?

Gémes László polgármester elmondta,
hogy két körben lett megpályáztatva az álláshely, de sajnos mindkettő eredménytelen volt.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona megkérdezte,
hogy ettől függetlenül a múzeum látogatható-e?
Gémes László polgármester tájékoztatta,
hogy a múzeum látogatható, csak előre be kell
jelentkezni.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona érdeklődött,
hogy hol kell bejelentkezni?
Gémes László polgármester elmondta,
hogy az intézménynél.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámolót és azt elfogadta.
4./ napirendi pont: Beszámoló a Kurcaparti Óvoda 2016. évi munkájáról
Gémes László polgármester megkérdezte
az óvoda vezetőjét szóbeli kiegészítése van-e
a beszámolóval kapcsolatban? (6. sz. melléklet)
Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta,
hogy a beszámolóban kérte, hogy a meglevő
20 órás takarítói álláshelyet 40 órásra bővítsék.
Gémes László polgármester megkérdezte
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
vezetőjét, mi a bizottság véleménye a beszámolóval kapcsolatban?
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök közölte a bizottság elfogadásra javasolta
a beszámolót.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámolót a
Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2016. évi munkájáról és azt
elfogadta.
6./ napirendi pont: Szolgáltatási szerződés
a szociális étkeztetés biztosítására 2017. július havában
Gémes László polgármester elmondta,
hogy mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. (8. sz. melléklet) Megkérdezte
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét
mondja el döntésüket.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök
tájékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a szolgáltatási szerződés megkötését javasolja.
Gémes László polgármester megkérdezte
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
vezetőjét döntésükről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy szintén javasolják a szerződés megkötését.
Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beszámolót a
Kurca-parti Óvoda 2016. évi munkájáról és
azt elfogadta.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény nappali ellátásában
részesülő szociális étkezők és a szociális étkezők részére az étkezés biztosítására 2017.
év július hó 1. napjától 2017. év július hó 31.
napjáig (21 munkanapon keresztül) a reggeli
vonatkozásában bruttó 110 Ft/fő/nap, az ebéd
vonatkozásában bruttó 710 Ft/fő/nap díjért a
SZE-PA-SZOLG 2012. Kft.-vel (Várpalota,
Erdődy P. T. u. 25.) a mellékelt szolgáltatási
szerződést köti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szolgáltatási szerződés
aláírására.

5./ napirendi pont: Beszámoló a Szegvári
Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény 2016. évi munkájáról
Gémes László polgármester megkérdezte
az intézmény vezetőjét van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval kapcsolatban? (7. sz.
melléklet)
Pap János intézményvezető elmondta,
hogy két dolgot szeretne megemlíteni. Először szeretné megköszönni Bakó Kálmánné sok éves munkáját és egyúttal bemutatta
Vukovich Katicát, aki a nappali ellátásvezetői
feladatokat fogja ellátni, továbbá Ő lett az intézményvezető helyettes.
Gémes László polgármester megkérdezte
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
vezetőjét a bizottság döntéséről.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a beszámolót.

7./ napirendi pont: A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
2/2014. (ii.06.) Ör módosítására
Gémes László polgármester tudomása
szerint mindkét bizottság tárgyalta az előterjesztést. (9. sz. melléklet) Az ülés előtt a képviselők megkaptak egy kiegészítést a módosítással kapcsolatban. A módosítás arról szól,
hogy a szolgáltató bővíti a szolgáltatását és
ezt be kell építeni az önkormányzati rendeletbe, azért, hogy a szolgáltató a szolgáltatásért
járó ellenértéket megkapja. A szelektív szemétszállításról van konkrétan szó, amelyről
egy előző Testületi-ülésen a képviselők tájékoztatást kaptak. Megkérdezte az Oktatási
Bizottság véleményét.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök közölte, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elfogadja rendelet módosítását.

Határozat

2017. július
Gémes László polgármester a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság véleményét kérdezte.
Puskásné Halál Ágnes elnök elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Gémes László polgármester megkérdezte
van-e kérdés?
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő érdeklődött, hogy mikortól lehet igénybe venni
a szolgáltatást? A javaslata az volt, hogy az
igénybevételről a lakosokat valamilyen fórumon tájékoztatni kell.
Gémes László polgármester egyet értett
abban, hogy tájékoztatni kell a lakosokat, de
pontos időpontot még nem tud. A szolgáltató
minél rövidebb időn belül szeretné elindítani a szelektív hulladékgyűjtést. A szolgáltató
kukákat fog kihelyezni, nem a lakosoknak
kell beszerezni. Úgy gondolja, hogy a kukák
beszerzése után mindjárt elindul a szolgáltatás. Ha megvan a pontos időpont, akkor a lakosok tájékoztatása meg fog történni.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elrendelte a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2017. (V.26.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
8./ napirendi pont: Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Gémes László polgármester elmondta,
hogy ehhez az előterjesztéshez /10. sz. melléklet/ kapcsolódóan kaptak még kiegészítést,
ami a „Szegvár Díszpolgára” cím, valamint
a „Szegvárért” Emlékérem alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2015.
(VI.09.) számú önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza. Ezt szintén tárgyalták
a bizottságok. Megkérdezte a bizottságokat
először az Önkormányzati Rendeletek felülvizsgálatával kapcsolatban.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök
elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
elfogadásra javasolta.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági
elnök közölte, hogy egyetértenek az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elrendelte a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (V. 26.)
önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését.
Gémes László polgármester megkérte a
képviselőket, ha egyetértenek a „Szegvár
Díszpolgára” cím, valamint a „Szegvárért”
Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 9/2015. (VI.09.) számú önkormányzati rendelet módosításával, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elrendelte a Szegvár Nagyközségi Önkormány-

7. oldal
zat képviselő-testületének 10/2017. (V.26.)
önkormányzati rendelete a „Szegvár Díszpolgára” cím, valamint a „Szegvárért” Emlékérem alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 9/2015. (VI.09.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
9./ napirendi pont: Társadalmi szervezetek
támogatása 2017.
Gémes László polgármester tudomása szerint szintén mindkét bizottság tárgyalta az
előterjesztést. (11. sz. melléklet) Először megkérdezte az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság elnökét mondja el javaslatukat.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági
elnök elmondta, hogy a sportegyesületek
támogatására a tavalyi szintű támogatást javasolták. Vagyis a Futball Clubnak 500e Ft,
a Diáksport Egyesületnek 500e Ft, Karate
Sportegyesületnek 260e Ft és a Szegvári Tekézők Sportegyesületének 400e Ft összegű
támogatást javasolnak.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésében
sporttámogatásokra 1.660 eFt, összeget fogadott el. A keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint határozott:
Szervezet neve
Támogatás összege
1. Futball Club Szegvár
Sportegyesület
500.000 Ft
2. Szegvári Diáksport Egyesület  500.000 Ft
3. Szegvári Kyokushin Karate
Dojo SE
260.000 Ft
4. Szegvári Tekézők Sportegyesülete

400.000 Ft
Sport támogatás összesen:
1.660.000 Ft
Gémes László polgármester ismertette,
hogy az egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a támogatási szintje ugyanaz, mint
a tavalyi, viszont változás az, hogy néhány
szervezet nem pályázott és van három új pályázó. Ezek után felolvasta a két bizottsági
ülésen javasolt támogatásokat.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi költségvetésében
egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására 1.100 eFt, összeget fogadott el. A
keretösszeg felosztásáról az alábbiak szerint
határozott:
Szervezet neve
Támogatás összege
Bazsa Mári Népdalkör
40 eFt,
CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület 30 eFt,
Díszítőművész Szakkör
40 eFt,
Dobbantó Néptáncegyüttes
200 eFt,
Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások
Jövőjéért Alapítvány
70 eFt,
Fuszulyka Természetet- és Kultúrát
Kedvelő Nyugdíjasok Klubja
50 eFt,

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szegvári Csoportja
100 eFt,
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének Szegvári Csoportja
40 eFt,
Római Kat. Egyházközség
Karitász Csoport
50 eFt,
Szegvári Polgárőr Egyesület
100 eFt,
Szegváriak Szegvárért
Közösségfejlesztők Egyesülete
80 eFt,
Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány 50 eFt,
”Szép Öregkor” Nyugdíjas Egyesület 50 eFt,
Kisboldogasszony Plébánia
150 eFt,
Belevaló Klub
25 eFt,
Rövidpálca Kör
25 eFt.
Egyesületek, alapítványok tám. összesen:
1.100.000 Ft.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az érintettekkel a pályázat eredményét közölje, valamint a támogatási szerződést kösse meg.
10./ napirendi pont: Fotópályázat kiírása
Gémes László polgármester elmondta,
hogy az előterjesztést (12. sz. melléklet)
mindkét bizottság megtárgyalta. Megkérte
a bizottságok elnökeit mondják el a döntésüket.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság támogatja a fotópályázat
kiírását.
Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy szintén támogatják a pályázat kiírását.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete „Szegvár Értékei” címmel
fotópályázatot hirdet az alábbi kategóriákban:
1. Szegvár építészeti értékei
2. Szegvár természeti értékei
3. Szegvári élet
Kategóriánként a helyezést elért pályázókat
az önkormányzat az alábbi díjazásban részesíti, amely készpénz formájában kerül kifizetésre:
I. hely 30.000 Ft
II. hely 20.000 Ft
III. hely 10.000 Ft
A pályázat beadási határideje: 2017. augusztus 31., 16,00 óra. A pályázatokat a
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet irodájában kell leadni. A
pályázatok elbírálására az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság javaslata alapján a
2017. szeptember 28-án tartandó képviselőtestületi ülésen kerül sor.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert
a pályázati felhívás elkészítésére és meghirdetésére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy a
pályázati díjazást az önkormányzat költségvetésében a 2017. évi céltartalék terhére különítse el.
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8. oldal

HIT VILÁG

tetszésemet találom. Kiárasztom rá Lelkemet,
és ítéletet hirdet a népeknek. Nem vitatkozik,
s nem kiabál, szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádat nem töri le, a pislákoló
mécsbelet nem oltja el, míg győzelemre nem
viszi az igazságot. (Mt 12, 18-20) – mondta a
főpásztor.” (Forrás: Veszprémi Érsekség honlapja)

A szeretet munkatársai
„A papi hivatás szűnni nem akaró nyugtalan
fáradozás és keresés, hogy Isten országa terjedjen a szívekben, eljusson minden emberhez,
és megváltoztassa a világ életét – hangsúlyozta
Erdő Péter bíboros június 10-én az esztergomi
bazilikában tartott pap- és diakónusszentelésen.
A bíboros arról is beszélt, hogy a papoknak
mást kell kínálniuk, mint amit a világ ad, és
ehhez személyesen Krisztust kell szeretniük.
Így buzdított: ha fáradhatatlan szenvedéllyel
tanulmányozzuk a tanítását, imádságban tartjuk elevenen hozzá fűződő kapcsolatunkat,
megadja a Szentlelket, aki hatékonnyá, áldottá,
áthatóvá teszi a mi szavunkat is. Majd a szentelendők lelkére kötötte, hogy különös gonddal
készüljenek a szentbeszédekre, ne legyenek
érthetetlenek, unalmasak vagy sematikusak,
hanem beszédeiknek legyen mindig igazi hitbeli tartalma. (Forrás: Magyar Kurir)

Márfi Gyula érsek 2017. június 16-án a
veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban áldozópappá szentelte Bacsa Dávidot és
két társát. A papszentelésen az Érsek úr beszédében azzal buzdította a felszentelt papokat:
„Hasonlóvá kell válnotok a szelíd és alázatos
szívű Jézushoz, aki engedte, hogy a mi üdvösségünkért a katona áttörje oldalát. Megalázta
magát, mert szeretett minket. Homíliájában a
papi hivatást a pap oldaláról közelítette meg.
Arról beszélt, hogy milyen jó tulajdonságok-

kal kell megfelelni a papi hivatás követelményeinek. Hangsúlyozta, hogy a Jóisten szeret
minket, ezért kívánja, hogy szeressük őt és
átadjuk magunkat szívünkből, lelkünkből,
testestül lelkestül szeressük és szolgáljuk Őt.
A papszentelés során a Szentlélek lefoglalja a
szemeiteket, hogy lássátok az Istent. Lefoglalja
a füleiteket, hogy ti is elmondhassátok, amit az
ifjú Sámuel mondott: Szólj, Uram, mert hallja
a te szolgád! (1Sám 3,9) Lefoglalja a szátokat,
hogy legyetek az Ige magvetői, amíg az Úr engedi, ne szűnjetek meg beszélni róla. Tanítsatok, tegyetek tanúságot. Figyelmeztessétek a
népet, ha vétkezik, buzdítsátok őket a jóra és
vigasztaljátok, ha szomorúság éri őket. Lefoglalta az Úr a lábatokat is, az apostolság része,
hogy útra kell kelni. Lefoglalta az Úr a kezeiteket, hogy azzal érintsétek Krisztus testét és
osszátok szét testvéreiteknek. Lefoglalja az értelmeteket, hogy mindig róla gondolkozzatok.

Ne szűnjetek meg elmélkedni, tanulni. Lefoglalja a szíveteket. Hasonlóvá kell válnotok a
szelíd és alázatos szívű Jézushoz, aki engedte,
hogy a mi üdvösségünkért a katona áttörje oldalát. Megalázta magát, mert szeretett minket.
A jó szív segítsen titeket, hogy mindig áhítattal
és szeretettel mutassátok be a legszentebb áldozatot. Legyetek gondos pásztorok különösen
a gyóntatószékben és a betegek ágya mellett.
Rátok is vonatkozik az Úr szava: Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben

Papszentelést sajnos régen ünnepelhettünk
Szegváron, most azonban kedves és megható
eseményre voltunk hivatalosak Szegedre, a
Tátra téri templomba. Bacsáné Erzsike néni
unokája, Dávid mutatta be első szentmiséjét,
amelyre néhányan Szegvárról is érkeztünk.
Az egyszerűségében fenséges, modern templomban meghitt ünnep részesei voltunk. Egy
fiatalember állt előttünk, mint Jézus Krisztus
mai követője, telve lelkesedéssel, tenni akarással, ugyanakkor mélységes hittel és szeretettel.
Nagy feladatok várnak még rá, ahogy ez kitűnt
a szentbeszédet tartó Laurinyecz atya beszédéből, aki útnak indította Dávidot a Krisztust követő életre. A következőkben az ott elhangzott
szentbeszédből idézünk:
Az a kezdeti időszak, amelyen kísérte Dávid
elindulását, „a meghívásnak, a formálódásnak,
nevelődésnek benső, zárt ajtó mögötti csöndes
beszélgetései voltak, amely ma ide vezetett
bennünket. Mindennek a célja az, hogy hirdessük háztetőről, és megvalósuljon az a küldetés,
amelyet Jézus így fogalmaz meg: „az aratni
való sok.” Kértük, küldjön bőségesen munkásokat aratásába. És most, az Úristen kegyelméből egy munkással több van ebben az aratásban. Egy munkással több van az Úr szőlőjében.
Dávid munkájának a kezdetén egy munkával kapcsolatos gondolatot fogalmazott meg,
azt a gondolatot, amely a szeretet munkatársait állítja szemünk elé, és állítja saját maga elé
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is példaként. A szeretet munkatársai együtt
dolgozó munkatársakat feltételez, s mondhatjuk azt, hogy három irányban együtt dolgozó
munkatársakat. Akik elsősorban a Megbízóval,
a Munkaadóval, az Úristennel kell, hogy tartsák a munkakapcsolatukat. S ez az imádság, a
szentségi életnek, a másokért élő, önfeláldozó,
áldozatos életnek az útja, munkaközössége. A
másik a munkatársakra vonatkozik, részben a
paptestvérekre, részben pedig azokra a hívekre, akik egy-egy közösségben közvetlen munkatársként ott vannak a lelkipásztor mellett
azért, hogy együtt segítsék az evangélium hirdetését. S a harmadik közösség, munkaközösség, azokkal való kapcsolat, akiket az Úristen
ránk bíz a legkülönbözőbb élethelyzetekben.
Ebben az együtt munkálkodásban azonban
érdekes, elgondolkodtató jelzőként fogalmazódik meg a szeretet munkatársainak a felszólítása. Általában szeretettel kapcsolatosan nem
nagyon szoktuk a munkát megfogalmazni.
Szent Pál apostol szeretet-tanítása az nem
egy érzelmi alapon álló tevékenysége az embernek, s éppen ezért egy idő után közel tud
lenni a dolgos, megdolgozott, a szeretetben átdolgozott emberi magatartáshoz. Ez a szeretet
nem pusztán érzelem, hanem felelősség. Nem
válogató, hanem egyetemes, ahogyan a Megbízótól jövő felszólítás is egyetemes. Nemcsak
annyiban, hogy katolikus, hanem annyiban,
hogy mindenkire odafigyel.
Dávid! Küldetésed ilyen egyetemes feladatra szólít Téged, bár nap mint nap, amikor
találkozol emberekkel, hirdetned kell a Rád
bízott örömhírt, de lesznek olyanok is, akiket
intézményes formában is Rád bíz az Úristen,
az Anyaszentegyház vezetői által. S ebben a
rádbízottak közösségében mindig vannak olya-

nok, akik közelebb tudnak lenni a lelkedhez.
Mindig találsz olyanokat, akikkel könnyebb
együtt dolgozni. És mindig találsz olyanokat,
akiknek utána kell majd járnod, akikért különleges fáradozással kell fáradnod, hogy megtalálják ők is valamennyien az evangéliumnak az
örömét, az Istennel való találkozásnak a lehetőségét. Itt munkává válik a szeretet, a felelős-
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ség munkájává, amikor dolgozni kell érte, ami
jóval több a jó érzésnél, ami áldozatot és fáradságot jelent. Ez a jópásztor fáradozása.
A meghívó Atyaisten miatt ez a munka, ez a
fáradozás viszont művé válik, olyan különleges értékű valósággá, amely több mint csinált
dolog, valamit elkészítettem, művé válik, mert
az üdvösséget szolgálja, az üdvösséget segíti.
Ez az Isten műve, a megváltás útja, amelyet
segítened kell, minden rádbízottban. Ehhez
kívánok számodra nyitottságot a Főnök iránt,
a Munkaadónk iránt, a Megbízónk iránt: az
Úristen iránt. Igyekszünk mi magunk is jó
munkatársaid lenni, paptársakként példát adni,
ami számodra segít ennek a feladatnak a megvalósításában. És kívánok jó lelkű, tanulékony
híveket, rádbízottakat, akik nyitott szívvel befogadják az Általad is közvetített örömhírt.”
Dávid is szólt az ünneplő közösséghez:
„Köszönöm életet adó Édesanyámnak, hogy
elfogadta döntésemet. Anyukám azt mondta,
hogy ő akkor boldog, hogyha én boldog vagyok, azért ez nagyon szerencsés, én hálatelt
szívvel mondhatom, boldog vagyok.
Köszönöm Barátaimnak, hogy alakítottak az
évek során, azzá, aki most itt áll az oltár előtt.
Köszönöm minden embernek a jóságát és szeretetét, s amikor majd megkapják az újmisés
áldást, osztunk a bejáratnál egy szentképet,
kérem, az a szentkép, ha a kezük ügyébe kerül,
imakönyvükben, könyvjelzőként, akkor emlékezzenek meg rólam imádságaikban, hogy volt
egy 25 éves fiatalember, aki valahol volt, valahová tart, ugyanakkor a papság csónakjában.
Mindannyiunknak hivatása van, külön csónakban utazunk, de a túlpart, Jézus Krisztus
az ugyanaz.”

Lapzártánk idején Szegváron is bemutatta
első szentmiséjét Dávid atya. Erzsike néni, a
boldog nagymama, lázasan szervezte az ünnepet, egész héten szorgos segítőivel süteményeket készített a vendéglátáshoz. A templomot megtöltötték a szegváriak, ahol egy kisfiú
verssel köszöntötte az Ünnepeltet, majd a Plébános úr átadta a szegvári hívek ajándékát, egy

ünnepi miseruhát. Az újmisés áldást követően
szeretetvendégségre hívták a megjelenteket.
Mi most megköszönjük a Teremtőnek Dávid
odaadó, szelíd, készséges lelkületét, aki vállalkozott arra, hogy a „szeretet munkatársa” legyen az Úr szőlőjében. A Jóisten áldja életét,
munkáját, legyen vele élete minden napján bőséges kegyelmével!
Az összeállítást készítette:
Szabó Irén
Tudjuk, hogy szereti a verseket, sőt Ő is ír,
fogadja szeretettel Hamvas Béla sorait:

Hamvas Béla:
Isten tenyerén ébredtem
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a
Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

A szentesi
Szent Anna templom
búcsú ünnepe
2017. július 30-án,
vasárnap 10 órakor lesz!

XXX. évfolyam 7. szám
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 23-án 08.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
1./ napirendi pont: Helyi esélyegyenlőségi
program felülvizsgálat
Gémes László polgármester elmondta,
hogy bizonyos időnként felül kell vizsgálni a
programot.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Program (112/2013.(VI.27.) Kt. határozat) felülvizsgálata során az abban foglalt intézkedési terveket áttekintette.
A felülvizsgálat során a képviselő-testület
megállapította, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt irányelvek szerint az
intézkedési tervek megvalósítása folyamatban van, a rövidtávú célok határidőben elkészültek.
A Képviselő-testület elfogadja a Helyi
Esélyegyenlőségi Program mellékelt felülvizsgálatában leírtakat és hozzájárul annak
nyilvánosságra hozatalához, valamint gondoskodik a program felülvizsgálatában leírtak betartásáról.

2./ napirendi pont: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás c. pályázat benyújtása
Gémes László polgármester megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés? Mivel nem volt, megkérte a képviselőket, ha egyetértenek a pályázat benyújtásával, kézfeltartással jelezzék.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a)
pont szerint Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásához
és vállalja a pályázathoz szükséges önrész
biztosítását.
A támogatás keretében a szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
működéséhez szükségesen 180 db rakásozható szék és 6 paraván beszerzése valósul meg.
A támogatás formája: Vissza nem térítendő
költségvetési támogatás.
Finanszírozása: Utófinanszírozott
180 db rakásolható szék:
988.200 Ft

6 db paraván (150x120 cm) és 8 db tartóláb
502.600 Ft
Mindösszesen:
1.490.800 Ft
Ebből önerő:
596.320 Ft
a fenti árak az áfát (27%) tartalmazzák!
A Képviselő-testület az önrészt az önkormányzati céltartalék terhére biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a pályázat benyújtásával.
3./ napirendi pont: HÉSZ módosítása
Gémes László polgármester tájékoztatta
a képviselőket HÉSZ módosítással kapcsolatban. Megkérdezte, hogy van-e valakinek
kérdése? Mivel nem volt, kérte, aki egyet ért
a módosítással kézfeltartással jelezze.
Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 111/2016. (IX.29.) KT
határozatával elindított, a település helyi építési előírásairól szóló 13/2010. (XI.15.) önkormányzati rendelet egyszerűsített eljárás keretében történő módosítása során beérkezett
véleményekről szóló tájékoztatást tudomásul
veszi és a véleményeket elfogadja.

KOVÁCS LAJOS ISTVÁN VISSZAEMLÉKEZÉSE
TÁLASOK, FAZEKASOK SZEGVÁRON

Jegyzeteim között tallózva bukkantam az
alábbi írásokra, melyeket a Falumúzeumban
és a községben gyűjtöttem abban az időben,
amikor múzeumvezető voltam 1981-től 2009ig, Szegváron. A múzeumvezetést 1981-ben –
Jaksa János halála után – vettem át. Előzőleg,
mint magánember, de mint iskolaigazgató is
sokat voltam a Falumúzeumban, sokat beszélgettem Jaksa Jánossal. Összességében 28-29
évig intéztem a Falumúzeum ügyeit. Néprajzi, helytörténeti tárgyi gyűjtést, szóbeli adatgyűjtést végeztem, gondoskodtam a múzeum
és a szélmalom épület állagának megóvásáról, amihez nagy segítséget nyújtott Bihari
Ferenc és felesége, valamint Jenei Krisztina a
szélmalom gondnoka és jól ismerője.
Sok helytörténeti, néprajzi, képzőművészeti kiállítást rendeztünk mindkét helyen és a
művelődési házban is. Közben tanulmányokat, könyveket írtam a település történetét
feldolgozva. Legbüszkébb a Mesél a szegvári

határ c. iskolásoknak készült olvasókönyvemre vagyok, amelyet az iskolával közösen
adtunk ki még 1994-ben. Tanórákon felhasználhatták kollegáim. Az iskolai könyvtárban
talán még fellelhető néhány példány.
Nyugdíjazásom után nagyon sok pályázatot, dolgozatot készítettem a Magyar Néprajzi
Társaság ösztönzésére. Kiválónak minősítették a Szegvári étkezési szokások a két háború közötti időben címűt, amely a Néprajzi
Múzeum adattárában lett elhelyezve. A többi
tanulmányom, dolgozatom címeit a www.
szegvarinaplo.hu főoldalán megtalálhatja az
érdeklődő.
A jegyzeteim közül az alábbiakat ajánlom
figyelmükbe és elnézést kérek az előbbi személyemmel kapcsolatos kitárulkozásért.
Fazekasok a faluban
1. Berezvai Mátyás tálas-fazekas, meghalt
1932-ben, dolgozott: 1896-97-től 1916-ig.

2. Szűcs József
3. Szűcs Mihály
4. Béres János - gazdálkodott, 1954-ben
felújította mesterségét
5. Hujbert Mihály
6. Katona Zsigmond
7. Bárány József
8. Mezei György
Ennél jóval többen voltak az 1900-as évek
előtt, de a feléledt szentesi és megerősödött
hódmezővásárhelyi konkurenciával nem tudták tartani a versenyt és abbahagyták a mesterséget. Legtöbbjük a Tálas utcában lakott és
dolgozott, a mai Batthyány utca volt régen.
Az 1800-as években 16 fazekas dolgozott a
faluban.
Butéliák feliratai
Szegvári fazekasok is készítettek butéliát,
butykost, bár Vásárhelyről terjed el a környékre is. Érdekes feliratokat találtam:
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1. Magony B. János az én nevem
mög gyön akor az én kedvem butélám
kezemben tartom belőle bőven ihatom
Aki iszik belőle vájon egéségire
az ér pajtás kicsit igyál hogy
Bolondot ne csináj Vivát!
(Készült az 1895 dik évben)
Maksa Gábor v. János kész.
Tóbits Imre tálos
2. 1883-ban készült butella (Boros Mátyás
adománya)
„Gyenes Imreje ezen butella soha
kine fogygyon belőle mindég legyen
tele aki iszik belőlle váljon egésségére éljen”
Készült 1883-ik évben
3. Salánki Margit 1954-ben 8. osztályos
adta be a múzeumba: a butélia, nagyapjáé
volt.
„Régen veri már
a magyart a teremtő
Azt sem tudja milyen lesz
a jövendő lesz
e még ezen a
földön vig
napja örüljön-e
búsuljon-e nem
tudja.” 1871-ből
4. „Horváth Ferencé ez a könyv butéla. Készül 1840.”
Érdekes feljegyzések
Mátéffy Erzsébet nyugalmazott postamesternő
1953. III. 28-án ajándékozott a falumúzeumnak 12 db Móra Ferenccel kapcsolatos
fényképet, Móra F. névjegyét,
Kossuth Lajos sajátkezűleg aláírt fényképét
1867-ből, melyet nagyapja kapott Kossuth-tól
Katona Zsigmond tálas 1907 – kulacsáért
egy hízónak való süldőt adtak.
Kovács Máriék a Köztársaság u. 4. sz. alatti, Boros Istvántól vett házban találták, az
1910-ben lebontott vármegyebörtön 2 tölgyfából készített ajtaját
Berkecz Mihályné Simon Veronika, özv.
Kalamusz Józsefné Berkecz Julianna Damjanich u. virágos fogast, krumpli-csacsit, kékfestésű sarokpadot ajándékozott a múzeumnak. (Krumpli csacsi = krumplitörő)
Kontra u. 47. számú házat 1807. június 7-i
építették, a mestergerendába írtak szerint.
Németh Tamás felesége Tégla Ilona mondta.
Bokor Andrásné Orosz Katalin Hunyadi J.
u. (Erdei F. u. 43.) 1954. júl. Ujjával festett.
Készített népi- és egyéb babákat, kézimunkával – önszorgalomból csinálta. Szobrokat is
készített agyagból (Petőfi, Kossuth, Móra F.)
R. Nagy Pál (Robotka Nagy Pál) (1871) József A. u. 3. szám alatt lakott, ezermester volt.
1896-ban készített igen szűk szájú üvegekbe
türelem munkával:
- hordót dézsával, csöbörrel
- kereszt, létra… Jézus kínzóeszközeit
- tűzfecskendőt 4 decis üvegbe
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- malmot, felöntővel (garat)
- 1896-ban Pestre is elvitték néhány munkáját a - millenniumi kiállításra.
Szabó Ferenc 78 éves, akinek felesége
Forrai Anna - VI kült. 44. sz. Oromdűlő 36.
menyasszonyi koszorút berámázva, üvegezve, 1954-ben adta
Szilágyi József szentesi fazekas-tálas (Korsós sor 13.) Szegvárra járt árulni, szegváriak
szentesen is felkeresték 1943-ban a fronton
elesett.
Bartucz Ferenc közs. tűzoltóparancsnok –
1954. április 16-án adta a falumúzeumnak:
nagy börtön-kulcsot (még az apja őrizte meg,
a régi börtönőr).
Viola Balázs 74 éves, Rákóczi u. 2. - cserép
dohánytartót adott (fej alakú) (a tiszta szoba
sublótján ma is látható)
Vangel Imre, Úri, Fő u. 20. Pest megye
ajándéka: a Kossuth – szobor gipszből, bronz
színűre festve. A szobrot Barca nevű szobrászművész készítette Rákospalota-Újpest
város által meghirdetett pályázatra 1905-1910
között. Ezt a pályázatot ő nyerte el, ezt a munkát fogadták el kivitelezésre. A szoborról készült bronz öntvény Rákospalota főterén áll.
Amikor elkészült a bronz öntés, ezt a gipsz
eredetit a szobrász Sáveli Dezső festőművész
barátjának ajándékozta, ő pedig Mácsay Károlynak Úriban 1914-ben. Innen került később
Vangel Imre tulajdonába az 1950-es években,
aki 1952 nyarán Jaksa Jánosnak a falumúzeum vezetőjének ajándékozta. 1954. ápr. 10-én
került oda úgy, hogy Jaksa J. autóval hozta
haza Uriból. Az autót a Szentes Járási Tanács
biztosította annakidején.
Vigh László, Ménes u. 31., 1954. VII. 20-án
adta a fm-nak: - bőrduda kosfeje faragva
Kukovecz András és neje Babócsik Franciska 46 éves 1954-ben - régi nótákat, meséket, történeteket, állatgyógyítási dolgokat
ismert.
Bárány Antal 75 éves 1954-ben (felesége:
Agócs Mária 64 éves) Kontra u. 83. - Afrikában vadászott, végig járta Afrikát.
Bélteki Kálmán 42 éves 1954-ben Kontra u.
84. neje: Gajda Anna 38 éves - Gajda nagyapa által adott harangocskás keresztet adományozták a múzeumnak
Kovács Istvánné Gyömbér Mária 70 éves
1954-ben Rozgonyi u. 8. sz. - Faragott láda
előlapot kb. 1770-es évekből hozott.
özv. Bélteki Györgyné Gila Veronika Rozgonyi u. 8. sz. - 1835-ből való tornyos nyoszolya tőle van, egy másik ágyat adott érte a
tanács
id. Takács István vitte Kossuth Lajost 1848.
okt. 3-án kocsin Hódmezővásárhelyre és onnan éjjel Szegedre - özv. Szarka Anna 62 éves
1954-ben mesélte Kórógy u. 36
Rácz Mihályné Nagy Franciska 46 éves
Damjanich u. 14. - nagy, lakodalmas – kásás
fazékot ajándékozott, 25 literes, drótozott a
külső oldala körben. Kb. 200 éves. Amikor a
szülei megvették a fazekat, körül drótoztat-

ták, hogy ha eltörik, amikor tele van étellel
(kása, szárma, húsleves stb.) vagy megrepedne, ki ne folyjék, ki ne ömöljön a benne
lévő étel. Mielőtt a körüldrótozott új fazekat
használatba vették volna a külső felét bekenték agyaggal, hogy a fazék oldala ne égjen
közvetlenül, úgy tovább tartott az edény. Az
ilyen fazekakat a tűz mellé állították (szabadtűz mellé) – mondják az idősebb asszonyok,
emberek, - a lassúbb tűznél szép egyenletesen
főtt az étel és jobb ízű volt.
A három vagy két fazék között tűzi kutyát
is használtak, hogy a tűz parazsát jobban
kihasználják. A nagyobb fazekakban lakodalmakkor és disznóöléskor főztek. Egyik
fazékban főtt a tyúk, kakas, pulyka, libaleves (vegyes aprójószághúsból finomabb leves
főtt, mint az egyfajtából, mondták az idősebb
asszonyok) a másik fazékban főtt a töltött
káposzta, vagyis a szárma. A harmadik fazékban az elmaradhatatlan kása. Ugyanis
a régebbi időkben kb. az 1928-30-as évekig
volt szokásban, hogy a lakodalmakkor kását
is főztek s a paprikás után, bor után, jól esett
a finom, fahéjjal, cukorral, régebben mézzel
édesített kása, s külön a nagy bográcsban
pedig főtt az ugyancsak finom, híres birkapaprikás. Onnan volt a birkapaprikás finom
íze, hogy vizet nem öntöttek a húsra, a felkészített paprikásra, hanem a birka faggyúját
kisütötték és azon, s azzal főzték a húst sok
vöröshagymával, és ízlés szerinti sóval. A sózáshoz mindig darabos sót használtak, mert
ez erősebb, úgy mondják az idősebb húsfőző
emberek. A sót, vöröshagymát mindig egyszerre tették a hús alá a faggyúra és rá az előre feldarabolt birkahúst, még pedig úgy, hogy
alulra a csontot, csontos húst, majd a tisztahúst. Volt olyan főzőember a faluban, aki nem
választotta külön a csontost a csontnélkülitől,
hanem így vegyesen tette a hagyma-fűszer-só
rétegre. Amikor az alja már sokat főtt, akkor
egy rántással megfordította – olyan ügyesen
– a bográcsban lévő húst úgy, hogy az alja
fölülre, a teteje alulra került. Azt a húsfőzőt
nevezték ügyes húsfőzőnek, aki úgy tudta ezt
a műveletet csinálni, hogy egy darab hús sem
esett ki a bográcsból fordítás közben. Ha fövés közben vizet kívánt a paprikás, akkor sem
vizet, hanem bort öntöttek hozzá, azt sem sokat. Így főzve nem volt olyan erős jellegzetes
birka-faggyú íze a paprikásnak, de ha a birkapaprikást disznózsírral főzték, akkor igen,
mert a disznózsír kicsapja a faggyúból azt a
jellegzetes birkafaggyú ízt, amit sokan nem
szeretnek, de ha saját faggyújával főzik, akkor ez nem érződik – ezt mondják az öregebb
húsfőzők. Ha ez a megfordított hús is megfőtt, lassú egyenletes úgy, hogy a paprikás
csak pezsegjen, de ne rotyogjon, akkor jelentette a húsfőző, hogy kész a paprikás. Közben
többször is óvatosan megriszálta a bográcsot,
a benne lévő húst, hogy le ne süljön, oda ne
kozmásodjon a hús a bogrács aljához, falához.
Kovács Lajos István gyűjtése
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Szegvári Falunapok
2017. augusztus 19-20.
Szegvár-sportpálya

Szegvár Nagyközség Önkormányzata az idén is
megrendezi a Falunapokat, melyre szeretettel várjuk
Önt és kedves családját, ismerőseit.

Program

Augusztus 19.
Délelőtt
9.00 órától - Kispályás
labdarúgó torna
Délután
14.00 órától - Erős
emberek versenye,
bemutatója
19.00 órakor - Show műsor
20.00 órakor - Sztárvendég:
Roy & Ádám
21.00 órától - Zenés est a Music
Caffe zenekarral
Augusztus 20.
Délelőtt
9.00 órától - Lukács István emlékverseny a
Tekeházban
9.00 óra - Futófesztivál
9.00 órától - Baráti társaságok főzőversenye
9.30 óra - Szegvári Kutyasuli bemutatója
10.00 óra - Íjászat
10.00 óra - Szegvár-Mindszent öregfiúk
focimérkőzés
11.00 óra - A Szegvári Kyokushin Karate Dojo
Sportegyesület karate bemutatója
Délután
14.00 órakor - Lovas, lovas
kocsis felvonulás Mihály János
emlékére Útvonal: sportpálya,
Kórógyszentgyörgy, sportpálya
15.00 órától - Szabadtéri
látványsütés: kürtős kalács, fánk
(Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület)

15.00 órától - Egészségsátor
15.00 órától - Arcfestés a Belevaló Klubbal
15.00 óra - Klári néni bábműsora
15.30 óra - Magyar Nóta Klub fellépése
16.00 óra - Pepe Manó
bőröndmeséi, gyermekműsor
16.45 óra - Bazsa Mári
Népdalkör fellépése
17.15 óra - Talent
Tehetségkutató Énekstúdió
műsora
18.00 óra - Ünnepi
megemlékezés,
kenyérszentelés, kitüntetések
átadása
19.00 óra - A Dobbantó
Néptáncegyüttes és a
Forray Máté Általános Iskola és AMI néptáncos
növendékeinek bemutatója
19.45 óra - Ajándéksorsolás
20.00 órakor- Sztárvendég:
Varga Feri & Balássy Betty
21.00 órakor Tűzijáték a
Gyenes KFT felajánlásával
21.30
órától - Buli
kifulladásig DJ Ben
Bakerrel
Ingyenes légvár, wi-fi,
lovagoltatás
Kirakodóvásár
A Gyenes büfé étellel, itallal
várja a kedves vendégeket!
A rendezvényre a belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Mindenkit szeretettel várunk!
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Lukács Istvánné főszervező

2017. július
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Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomlyóra
2017. június
Jó néhány éve annak, hogy a rádióban hallottam zarándokvonat indul
a pünkösd napi csíksomlyói búcsúba. Részletesen elemezték a programot. Nagyon felkeltette az érdeklődésemet, de csak most 2017-ben érlelődött meg a gondolat és az elhatározás, hogy ide el kell menni. Útitársat
is találtam, és kezdődött a szervezés. Minden mozzanatát az interneten
intéztünk. Határidőre minden feltételt teljesítettünk és felkészülten vártuk az indulás napját.
1. nap, csütörtök
Június 1-én reggel 5 óráig kellett a Nyugati Pályaudvarra érkeznünk.
Feri fiaméknál aludtunk, és ő vitt fel minket. A beszállás zökkenőmentes
volt, kezünkben a beszállókártyával könnyen megtaláltuk a kocsinkat,
melyet az abc nagybetűjével jelöltek. Bent pedig az ülés felett mindenkinek a neve szerepelt. A vonat 5 óra 30 perckor indult el úti célunk felé.
Cegléd, Szolnok, Püspökladány, Biharkeresztes volt az útirány. Vonatunk több mint 500 méter hosszú volt, és több mint ezer személy (1073),
kényelmes, párnázott üléseken ült! Egy vagonban 70 személy fért. Minden vagonban egy kísérő ült, aki intézte ügyes-bajos dolgainkat. Volt két
büfékocsi is, szakácsok főztek, és vásárolni lehetett menüt.
Ellátás egyébként félpanziós volt, reggeli és vacsora a szálláshelyen,
több mint 60 helyen voltunk elszállásolva, pl. szálloda, panzió, kollégium, magánházak Gyergyószentmiklóson és környékén. Mindenkit autóbusszal szállítottak a vonatról és vissza.
Erdélybe érve az első nagyobb lélegzetű megálló Nagyvárad. A vonatból kiszállva több soros oszlopba sorakozva indultunk a nagytemplomba. Mindenütt rendőrök biztosították a haladásunkat. Amikor az eleje a
templomhoz ért megszólaltak a harangok és mintegy 20 percig zúgtak.
Csodálatos érzés volt Szent László városában hallani, hogy ez nekünk
szólt. A szentmise kb. 12 órakor kezdődött, melyet Székely János püspök
celebrált több mint 20 atya segítségével. A prédikáció fő témája Szent
László magyar király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából hirdetett emlékév. Szent László király olyan kiemelkedő személyisége a magyarság történetének, akinek hősies lelkületét, a lovagiasságát, országépítő uralkodását sok évszázada csodálják.
A szentmise után újra felsorakozva indultunk vissza a vonathoz. A
templom összes harangja kísért minket. A vasútállomáson beszálltunk
a vonatba és folytattuk utunkat Gyergyószentmiklósra. Itt autóbuszok
vártak minket és vittek a szálláshelyünkre. Ekkor már este 10 óra volt,
vacsora és elhelyezkedés éjfél körül.
2. nap, péntek
Reggeli a szállásunk ebédlőjében, rántotta, hideg felvágottak bőségesen. Autóbusszal kivittek bennünket a vasútállomásra és 9 órakor indultunk utunk célja felé, Gyimesbükkre, az ezeréves határra. Csodaszép
tájon át robogott a vonat (néha csak lépésben mehetett, mert ilyen hosszú
szerelvény áthaladása csak így volt biztonságos.) 12 óra volt mikor odaértünk. A helyiek vártak, és kölcsönös üdvözlés után gyalog indultunk a
másfél órás útra, egy magaslaton felállított misézési helyre. Utunk a főutcán át vezetett, amelyet az átmenő forgalom miatt lezárni nem lehetett.
A fél útpályát szabadon kellett hagyni, amit rengeteg rendőr segített,
hogy minden rendben legyen.

Útközben végig egyházi énekeket énekeltünk, amelyeket búcsúba
menet énekelnek az emberek. A kihangosítás nagyon profi volt. Pálmai
Árpád egyházzenész, karnagy ment a menet elején énekelve, és kb. 200
méterenként hangszórókat emberek vittek a hátukon, amelyek rádióvezéreltek voltak. Még a menet végén (több száz méter távolságra) is tökéletes volt a hangzás, és mindenki be tudott kapcsolódni az éneklésbe.
A miséző hely egy kisebb hegy tetején felállított faszerkezet.

A szentmisét a püspök úr celebrálta. A helyiek ezt az alkalmat felhasználták arra, hogy a felkészített fiatalokat megbérmálják. A fiatalok
csángó ruhákban várták a püspök úrtól a bérmálás szentségét.

Visszaérve volt időnk körbejárni a legendás 30-as őrházat, mely teljesen felújítva
várja a látogatókat. Felmentünk a Rákóczi várba (mely
csak rom), és gyönyörködtünk
a tájban.
Vonatunk fél 6-kor indult
velünk Gyergyószentmiklósra. Vacsora 9 körül. Gyönyörű
napunk volt. Talán elfáradtunk, de lelkileg feltöltődve
hajtottuk fejünket álomra.
3. nap, szombat
Korán keltünk, mert vonatunk fél nyolckor indult
Csikszeredába. Már az előző
napon felkészítettek vezetőink

Folytatás a 14. oldalon

14. oldal
A 13. oldal folytatása
arra, hogy igen fárasztó nap, kb. 6 km – 2,5 óra gyaloglás vár ránk. Bőséges reggeli után autóbuszokkal indultunk a vasútállomásra.
A vonaton egyik vagonban rádióstúdió működött, mely az egész szerelvényen, bárhol ültél, vagy a peronon álltál tökéletesen hallható volt.
A műsorban hallható volt rózsafűzér imádság délelőtt félóra, délután
félóra. Aztán lelki felkészítések hangzottak el. Riportokat készítettek
utasokkal. Naponta délelőtt 1 óra, délután 1 óra éneklés. A korábban említett karnagy, Pálmai Árpád tanította velünk a zarándoklatban együtt
énekelt énekeket. Már induláskor a többi hasznos tudnivalókkal együtt
kiosztottak egy énekes füzetet. Ebben a kiadványban 150 ének szövege
szerepel. Ezek egyházi énekek, de nagy része főleg Erdélyben búcsúba
menet, körmenetben énekelt énekek. Én ennek 70%-át még soha nem
hallottam. A három nap gyakorlás arra elég volt, hogy előttünk énekelve, a füzetből olvasva tudtam követni. Főleg Mária Szűzanyát méltató
énekek.
Pálmai Árpád előszavában személyes vallomását írja az éneklésről.
Szószerint idézem: „Közös imádságunk egyik legfontosabb módja az
éneklés. Maga a Szentlélek tanítja Dávidot, az Egyházat, azaz minket
énekelni. Az éneklést ajándékba kaptuk. Bennünk rejlő kincs szüntelen
Isten keresésünk eszköze. Isten dicsőségére énekelünk, megszentelődünk általa. Szent Ágoston írja: a zenét Isten nagylelkűségében adta az
ember számára, hogy az magasztosabb dolgokra vezessen minket. Szintén nála olvasható: kétszeresen imádkozik, aki jól énekel. Máshol azt is
írja: az énekel, aki szeret.”
Közben vonatunk befutott Csikszereda vasútállomásra. A város lakosai és elöljárói fogadtak és kölcsönös üdvözlések után újra hadrendbe álltunk és 9 órakor elindultunk Csíksomlyóra a kegytemplomhoz.
A városon átvezető utakon, amelyek számunkra voltak kijelölve az autósforgalom teljesen szünetelt. Még parkoló autó sem lehetett. Itt már a
tömeg sok ezerre duzzadt, egyéb zarándokok csatlakoztak hozzánk. A
tömeg szinte faltól-falig hömpölygött. Minden becsatlakozó mellékutcába tömeg várta, hogy mikor tudnak becsatlakozni. Mindenfelől ének
hangja szállt. A templomnál egy kapun keresztül tudtunk továbbmenni, aminek rendeltetése, hogy az embereket összébb szorítsa, hiszen a
Somlyó hegyre vezető kaptatón csak 5-6 ember tudott egymás mellett
menni. Ez volt utunk legnehezebb része, mert kavicsos és állandóan
emelkedő részen mentünk. A menet egyre lassabban ment, mert sokan lassan, nehezen bírtak menni. Előzni nem lehetett a szűk úton. Fél
tizenkettőkor pillantottuk meg a Somlyó hegyen lévő szentélyt. Körülötte a hatalmas tisztáson emberek százezrei. Becslések szerint akár
500 ezer ember is lehetett. Amerre szem ellátott még mindig jöttek a
zarándokok.
Próbáltunk minél közelebb helyet foglalni a szentély körül, kb. 150
m-re találtunk annyi helyet, hogy plédünket összehajtva letettük a fűre
és ráültünk.
Délben kezdődött a ceremónia. A meghívott vendégek üdvözlése. Jelen voltak: Románia Pápai Nagykövete, a Nuncius, a zarándokvonattal
érkezett püspökök, papság. Magyarországot Áder János köztársasági elnök és felesége, valamint több államtitkár is képviselte.
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A szentmise délután 1 órakor kezdődött magyarul és latinul a püspökök és a Nuncius közreműködésével a kupola alatt. Itt helyezkedtek el
a díszvendégek a baloldalon, a jobb oldalon az énekkar, férfiak és nők
vagy ötvenen. Középen pedig az oltár. A kihangosítás nagyon profi. Az
orgona, az énekkar és a beszédek még a legtávolabbi részen is jól hallhatóak voltak.
Még ekkor is csak jöttek, jöttek az emberek, majd két órakor elindult
a visszaáradat. Három órakor mi is elindultunk. A kegytemplomig lefele
feleannyi idő alatt értünk. A városban már csak lassabban haladtunk,
mert az út két oldalán kilométer hosszan árusok voltak, és feltorlódott a
menet. Visszafelé a vonat háromnegyed hétkor indult, tehát bőven volt
idő ajándéktárgyakat venni. Gyergyószentmiklósba fél 9-kor érkeztünk.
Ismét elmondhattuk, hogy jól elfáradtunk, de megérte. Ennyi csodát,
annyi gyönyörűséget ritkán lát az ember. Nem csak lát, hanem résztvevője az eseményeknek. Vacsora után boldogan hajtottuk álomra szemünket.
4. nap, vasárnap
Reggeli után 8 órakor szentmise. Gyergyószentmiklós főterétől egy
széles utca elején lévő templom mellett volt felállítva a színpadon az
oltár. Hatalmas tömeg vett részt a szertartáson. Rajtunk kívül a város
apraja-nagyja. Püspöki szentmise, teljes díszben. Nagyszerű érzés volt a
mise végén elénekelni a himnuszokat, mellyel búcsút vettünk a várostól.
Vonatunk 11 órakor indult el hazafelé és éjfél előtt ért a Nyugatiba.
Jellemző volt utunkra, hogy amerre jártunk integető embereket láttunk. Megálltak és sapkával, vagy kalappal, vagy kézzel integettek. A
vonat hossza tiszteletet parancsolt. Ilyet csak egy évben egyszer látnak. Ahol a vonat megállt, sokan vártak egy kézfogásra. Különösen
megható volt a határközeli emberek szeretete. Pl. Nagykárolyba vasárnap este 7 órakor érkeztünk. Negyedórát állt a vonat, az emberek
teli kosárral, süteménnyel, kaláccsal, egy-egy szál virággal jöttek és
osztották. Mindannyiunknak könnyes lett szeme (az övéké is) ennyi
szeretet láttán.

Egyébként útitársaink viszonyát is a szeretet és tolerancia lengte át.
Mindenki türelmes volt mindenkivel. Egymásnak segítettünk mindenben. (Az utasok 70%-a tartozott az idősebb korosztályba, 50-60-70 évesek.) Zömét vallásos meggyőződése hozta el az útra. Ezek az emberek
viselkedésükkel is kifejezik érzelmeiket. Voltak azonban, akik nem hívőként jöttek el. A mi társaságunkban (8 személy) is volt egy házaspár,
akik megvallották, hogy nem vallásosak. De tudták mire vállalkoznak,
tudták, hogy kell viselkedni. (Nem tudnak imádkozni, de illő tisztelettel
végighallgatják.) Minden szentmisén részt vettek. Végül azt mondták
kellemes tapasztalatot szereztek, és érdemes volt eljönni. Őket is megérintette a vallás hatása. Ebben mindnyájan egyetértettünk.
A pünkösdi búcsún hangzott el a püspöki szentbeszédben: Az idei búcsún tanuljuk meg és sokszor ismételjük a régi kérést, amely az idei búcsúnak is mottója: Tarts meg minket Őseink szent hitében és erényeiben.
Majzik Ferenc
Gajdáné Kiss Ilona
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Böjte Csaba:

Az igazgyöngy fájdalomból születik
(könyvrészlet)
A Békás-szoros égbe nyúló sziklái az évmilliárdok alatt mennyi életet hordoztak, és
hordoznak ma is alázattal! Felkerekedtem és
tisztelettel meglátogattam őket bölcs tanításukat kérve. Néztem és láttam is, ahogyan
itt-ott a kopár sziklákra felkapaszkodnak a
zuzmók, nyomukban, mint zöld bársony kézfejek, ott vannak a mohatelepek, hogy az ellobbanó nyarak melegét önmagukban életre
váltsák. Fejlődnek, növekedve bontakoznak,
friss hegyi harmat itatja őket, a kopár sziklák
között csendes életet élnek, lassan megöregednek, magukba roskadva földdé válnak.
Halálukból egy kis maréknyi föld születik,
melyből friss virágok bomlanak, szép zöld
pázsit fent az ég és a föld között, ott virítanak
a hatalmas sziklaormokon. Szélben lengő kis
zöld pamacs, naiv remény, mely minden évben a tél markában visszahull a földbe, mely-

ből léte vétetett, s melyet ellobbant létével
gyarapít.
Álltam és némán csodáltam azt a nyugodt,
türelmes jóságot, mellyel e hatalmas szikla
dajkálja az életet. Megértettem, hogy itt minden kis születés türelemből és halálból fakadt.
Ki tudná megmondani, hogy hány ezer év és
mennyi születés, pusztulás van egy kis fenyő
sziklák közé ékelt tövét ölelő, porló földben?
Előttem a hatalmas sziklabérc! Mennyi türelem, kitartás, széltől, lecsorgó esővíztől megvédett humusz kell egy kis erdőfolthoz, mely
üde, zöld színével, mint egy palást hálásan borítja az oltárkő lankás vállait!
Alázattal nézem a sziklán az erdőt, mint zarándok a mestert! A rohanó, kapkodó világban
nyugodt helytállást szeretnék tanulni e hatalmas fával borított sziklabérctől! Megtanulni a
ragyogó napsütésben, a fagyos hóesésben béke-

tűréssel hordani az életet, befogadni a cseppnyi
gyermekeket és dolgozni, hogy a szorgos évek
szálfa sudár ifjakat formáljanak belőlük, hinni,
hogy megtelepedve majd gyökeret eresztenek a
lassan szülőfölddé nemesülő létemben.
Jó dolog nézni a sziklát és a rajta ég felé
törő sokszínű életet! A lépték lehet, hogy más,
de a lényeg ugyanaz, s ez engem végtelen
nyugalommal tölt el, jól van ez így! Évezredek
peregnek, generációk jönnek-mennek, és a
kopár sziklafal otthonná válik. Nézem az Oltárkőt, és hiszem, hogy Isten országa általam,
belőlem is épül! Boldog vagyok, mert itthon
maradtam, és létemmel e kis világ parányit
gazdagodik! Nincs miért kapkodnom, hisz
egyetlen dolgom van, csendben befogadni és
hordozni szelíden az életet, míg vissza nem
adhatom testemet az anyaföldnek, lelkemet a
Teremtőnek!

ÁSZ FESZTIVÁL
Több hetes felkészülés, szervezés előzte
meg a VIII. Ász Fesztivált. Az idén az Együtt
a Magyarokért Baráti Kör Egyesület vállalta
a rendezvény lebonyolítói szerepét. Az Egyesület elnöke Kiss Anikó elmondta, hogy már
4. alkalommal kapcsolódtak be a szervezésbe, illetve tulajdonképpen az egyesület tagjai
nagy munkát végeztek a szervezés terén. A
Kvakk Zsuzsi által megálmodott hagyományőrzés, a hagyományok megismerése volt az
idén is a fő vonal. Az őrá való emlékezés,
tisztelgés hatotta át a rendezvényt. Nagy
segítségükre volt az Ete Népe Történelmi
Egyesület is. A kastély udvarán láthattuk a
hagyományőrző programokat. Íjászatot, hagyományőrző fegyvereket próbálhattak ki
a résztvevők. Kisteleki Gergely hivatásos
solymász 2 sólyommal, és egy hollóval volt
jelen. Jurtát állítottak fel, amelyben egy kiállítást láthattak az akkori használati tárgyakból. Simmer Sándor fafaragásait mutatta be,
illetve az érdeklődőknek meg is mutatta az
alaptechnikákat. Népművészeti és kirakodó
vásár is színesítette a programot. Bálint Nóra
a papírfonás technikát mutatta meg. Volt kalácssütés is a szabadtéri kemencében. Több
mint 50 véradó jött el ezen a napon a kastélyba, hogy segítse rászoruló embertársait.
A művelődési ház galériájában helyi alkotók kiállítását láthatta az érdeklődő közönség. Huszka Anita megnyitójában elmondta:
„Szegvár egy gazdag település, a kiállított
anyagok sokszínűségéből is látszik, hogy

mennyi kreatív alkotó ember él a településünkön. Nagyon fontos ennek az eszmei
kincsnek, hagyományainknak, értékeinknek
az ápolása, ösztönzése, pont az ilyen rendezvényeken keresztül.
Szeretném megköszönni Zvolenszki Zoltánné Kiss Anikónak, hogy kitalálta és megvalósította a mai kiállítást.
Továbbá ezúton szeretetném megköszönni
az alkotóknak, hogy hozzájárultak a kiállítás
megvalósításához: Bors Károly fekete kerámia, Gila Olga Paverpall, Kulbert György
fafaragó, dr. Döbrőssyné dr. Seres Ilona festő, Vágó László festő, Körmendi Ferenc gyufa makett készítő, Kun Rezső festőművész,
Bálint Eleonóra papírfonás, Katona Ágnes
festő, Ivanov Istvánné textil és kerámiafestő, Schneider Alex fafaragó, Kulbert-Takács
Hajnalka festő, Díszítőművész szakkör és a
Rövid Pálca Kör.”
A színpadi műsorban pénteken a két helyi
zenekar a Twinners és a WC punkpír lépett
fel. Szombaton a Dobbantó Néptáncegyüttes
tagjai Csurka Nándor vezetésével, a Táltos
Dobkör Erdélyiné Pusztai Katalin irányításával, a Szentesi NRG Tánciskola, az Orosházi
Liszt Ferenc Művészeti Intézmény Moderntánc tagozatának növendékei Vass Sándor és
Vass Márta tánctanárok közreműködésével
léptek fel. Sajnos a hirtelen jött eső miatt a
Folkográfia együttes műsora és a motoros
felvonulás elmaradt. A halászléfőző versenyt
sem sikerült megvalósítani. Az esti progra-

mokon a zenét szeretők már szórakozhattak
az Exon, valamint Kalapács és az Akusztika
zenekar muzsikájára.
A fellépő gyerekeknek fából faragott medált vagy kulcstartót kaptak ajándékba, amit
Anikó saját maga készített.
A tombolán egy festett-faragott fatálat, egy
babzsákfotelt és a rengeteg támogató által
felajánlott tárgyakat sorsoltak ki. Az egész
rendezvénynek négy fő támogatója volt: a
szegvári önkormányzat, a derekegyházi önkormányzat, a kastély fenntartója a budapesti
székhelyű Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád megyei kirendeltsége, a szegvári Egyesített Közművelődési és
Muzeális Intézmény. Ezen kívül számtalan
magánszemély, vállalkozó, cég támogatta valamilyen formában a rendezvényt.
Kiss Anikó szerint – aki végig irányította
az összes mozzanatát a fesztiválnak – ös�szességében sikeresnek könyvelhetjük el a
rendezvényt. Sok volt az izgalom a szervezők
részéről, hogy minden rendben legyen. Sajnos a hirtelen jött rossz idő megzavarta kissé
a műsort, de a közönség kitartott.
Egyedi, talán máskor nem látható érdekességeket hoztak el Szegvárra a fesztivál
szervezői. Ezt a szegváriak nevében megköszönöm. A fáradtság kipihenése után gondolkozzatok a jövő évi programon, mi várjuk a
következő Ász Fesztivált.
Kosztolányi Sándorné
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Sok-sok
játék

Közös éneklés

„ÉBREDÉS„
zenekar

NYÁRI TÁBOR
a Katolikus körben
kör

Kézműves
foglalkozások

óvodásoknak
és kisiskolásoknak

Háromszori
étkezés
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Textilfestés

„Tegyük
Tegyük együtt
világot!
színesebbé a világot!”

A táborban való részvétel ingyenes.
Csak előzetes jelentkezés szükséges.
Jelentkezés telefonon v. facebookon:

A tanévet minden évben az asztalitenisz
háziversennyel zárjuk. Népes nézősereg szurkolta végig a mérkőzéseket, tanárok és diákok
egyaránt élvezték a sportrendezvényt.
Eredmények:
Alsós fiúk és lányok: 1. Varga Alex, 2. Csák
Barnabás, 3. Pécsi Fanni, 4. Huszti Heni, 5. Sipos István, 6. Szabó Virág, 7. Pécsi Dominik
Felsős fiúk: 1. Gila Róbert, 2. Szente Csaba,
3. Balog Marcell, 4. Szabó Richárd, 5. Mrena
László
Felsős lányok: 1. Katona Renáta, 2. Lukács
Lili, 3. Farkas Nikolett
Vass Tibor

Fagyizás

(szerda-csütörtök-péntek 8 órától)
(szerda
Lovas kocsikázás

Asztalitenisz
háziverseny

Táborzáró gyerekmise
és szalonnasütés

Gajda Zsoltnál - 20/553-6065
Bánfiné Sajtos Lolitánál – 30/694-4706

Süteményt, üdítőt szívesen fogadunk!

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:
a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Alapító főszerkesztő: Kovács Lajos István
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné
Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:
6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 600 példányban
Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90
ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:
„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.
Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

