
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXXI. évfolyam 11. szám

2018. november

Szegvár ősszel



2. oldal XXXI. évfolyam 11. szám

Gyászjelentés
„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, testvér

Mészáros Józsefné
Szabó Márta Mária

életének 62. évében elhunyt.
Búcsúztatására 2018. október 8-án 

került sor.

Drága emléke szívünkben örökké él.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett elhunytunk

Mészáros Józsefné
temetésén megjelentek, utolsó útjára 

elkísérték, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló családja és szerettei

Megemlékezés
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Ami neked szent és nyugalom
az nekünk örökös fájdalom.”

Soha el nem múló szeretettel gondolunk

Pusztai József
Rákóczi utcai lakosra,  

halálának 30. évfordulóján.

Nyemcsók Jánosné Pusztai Mária
és nevelt fia Bucsányi László

Megemlékezés
„Virágerdő sűrűjében,

pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért

messze vitted istenem.
Álmainkban találkozunk,
lelke vár ránk odafent,

hol uralkodik a hit,
békesség és a szeretet.

Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,

mi örökké szeretünk
és nem feledünk téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

Kozma István

halálának 10. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Virágerdő sűrűjében,

pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért

messze vitted istenem.
Álmainkban találkozunk,
lelke vár ránk odafent,

hol uralkodik a hit,
békesség és a szeretet.

Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,

mi örökké szeretünk
és nem feledünk téged.

Ha egy könnycsepp
gördül végig arcunkon,

az azért van, mert szeretünk
és hiányzol nagyon, de nagyon!”

Fájó szívvel és könnyes szemmel em-
lékezünk szeretett lányom, és szeretett 

édesanya, szeretett testvér

Szecskóné Ágoston Rozália
halálának 14. évfordulójára.

Édesanyja, három fia,
testvére és családja

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb november 21.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda
Legközelebb: december 5.

Személyes elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai 
személyesen elérhetők hétfőn 15-
17 óra, valamint csütörtök 16-18 
óra között a művelődési házban. 

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

Családi események
2018. szeptember

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Berta Sándor és Zelenák 
Adrienn Szegvár, Kossuth u. 5. szám alatti la-
kosok.

Halálesetek: Szarvas Jánosné Miczki Erzsé-
bet Katalin, Templom u. 10. (81 éves); Mészá-
ros Józsefné Szabó Márta Mária, Táncsics M. 
u. 11. (62 éves); Bárány István Pál, Kurca u. 19. 
(69 éves); Gyermán Ferenc, Szegfű u. 13. (62 
éves).

Születések: Kovács Árpádnak és Szopka 
Renáta Teréziának RENÁTÓ; Molnár Nor-
bertnek és Szécsényi Szilviának LOTTI nevű 
gyermeke. 

A születési adatokat a Délmagyarország na-
pilapban közöltek alapján írjuk le. Amennyi-
ben 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, elírá-
sokat.

LAPZÁRTA
2018. november 28. (szerda) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a 
következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. szeptember 27-én 16:30 órakor tartott nyílt üléséről

Gémes László polgármester üdvözölte a 
megjelenteket, megállapította, hogy a képvi-
selő-testület határozatképes. Puskásné Halál 
Ágnes képviselő jelezte távolmaradását. 

Lukács Istvánné alpolgármester asszony 
a napirendek tárgyalása előtt szót kért. El-
mondta, hogy a májusi ülés óta két Dísz-
polgár és egy Szegvárért Emlékéremmel 
kitüntetett eltávozott az élők sorából. Kérte, 
hogy egy perces néma felállással adózzanak 
Ágoston Antalné, Pusztai János és Banka 
Pál emlékének.

1. napirendi pont: Beszámoló az átruhá-
zott feladatok és hatáskörök gyakorlásáról

Gémes László polgármester megkérdezte 
a képviselőket, hogy kérdésük, véleményük 
van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (2. 
sz. melléklet) Mivel nem volt, kérte, aki el-
fogadja a beszámolót az átruházott feladatok 
és hatáskörök gyakorlásáról, kézfeltartással 
jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az átruházott feladatok 
és hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámo-
lót elfogadta.

2. napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola munkájáról

Gémes László polgármester megkérdez-
te Vighné Németh Ildikó megbízott intéz-
ményvezetőt, hogy van-e kiegészítése? (3. 
sz. melléklet)

Vighné Németh Ildikó intézményvezető 
helyettes elmondta, hogy a pályázatoknak 
köszönhetően nagyon sok fejlesztés van 
az iskolában. A leglátványosabb az önkor-
mányzatnak köszönhetően az iskola külle-
mének a megújulása. 

Gémes László polgármester megkérdezte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
véleményét a tájékoztatóval kapcsolatban.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági 
elnök megköszönte az iskolában dolgozók 
munkáját. A tájékoztatót elfogadásra java-
solta.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola munkájáról szóló tájékoztatást tudomá-
sul vette. 

3. napirendi pont: Beszámoló a Szegvári 
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény munkájáról

Gémes László polgármester megkérdezte 
a beszámoló készítőjét, van-e kiegészítése? 
(4. sz. melléklet)

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmond-
ta, hogy nincs kiegészítése. Úgy gondolja 
mindent beleírt a beszámolóba.

Gémes László polgármester megkérdezte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság véleményét, hiszen ők tárgyalták a be-
számolót.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági el-
nök elmondta, hogy a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja a beszámolót.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Szegvári Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intézmény 
munkájáról készült beszámolót elfogadta.

4. napirendi pont: Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy mindkét bizottság tárgyalta az előter-
jesztést. (5. sz. melléklet) Megkérdezte az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
döntését.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági 
elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a 
bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.

Gémes László polgármester a Pénzügyi 
Gazdasági Bizottság véleményét is megkér-
dezte.

Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes el-
mondta, hogy szintén elfogadásra javasolják 
az előterjesztést.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, il-
letve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiata-
lok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2019. évi fordulójához.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjra az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésében 600.000 Ft-ot különítsen el.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert és a jegyzőt az Általános Szerző-
dési Feltételek mellékletét képező „Csatlako-
zási nyilatkozat” aláírásával.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal el-
rendelte Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat képviselő-testületének 10/2018. (IX.28.) 
önkormányzati rendelete a Felsőoktatási 
Ösztöndíj Pályázatról szóló 5/2002. (II.20.) 
önkormányzati rendelet módosítását.

5. napirendi pont: A Kurca-parti Óvoda 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó mun-
katerve. A Kurca-parti Óvoda pedagógia 
programja 

Gémes László polgármester megkérdezte 
Csurka Zoltánné óvodavezetőt, van-e kiegé-
szítése? (6. sz. melléklet)

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 
hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
határozza meg a munkatervet. A pedagógia 
programot pedig a 137/2018. (VII.25.) Kor-
mányrendelet módosította. A rendeletek 
előírásainak megfelelően lett elkészítve az 
előterjesztés. 

Gémes László polgármester megkérdezte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság elnökét  a bizottság döntéséről.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági el-
nök elmondta, hogy az óvoda 2018/2019. ne-
velési évre vonatkozó munkatervét elfogadta.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munka-
tervében foglaltakkal egyetért, a munkaterv-
vel kapcsolatosan észrevételt nem tesz.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda Pe-
dagógia Programját elfogadja. 

6. napirendi pont: SZMSZ módosítás
Gémes László polgármester elmondta, 

hogy mindkét bizottság tárgyalta az előter-
jesztést. (7. sz. melléklet) Megkérdezte az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
elnökét, mondja el a bizottság döntését.

Folytatás a 10. oldalon
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók 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

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásár-
helyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használha-
tó!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
november 5-9. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
november 12-16. hétfőtől-szerdáig 7.30-10.30 óráig
november 19-23. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
november 26-30. hétfőtől-szerdáig 7.30-10.30 
óráig
december 3-7. 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 8.30-
9.30 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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
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 és 12.45-15 óráig
Csütörtök  8-12 és 12.45-15 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban 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 Szolgá-
lat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

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
hétfő  8-12 12.30-16-ig
kedd  8-12 12.30-16-ig
péntek  8-12-ig
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Telefon: +36-70-709-0630

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
06-63/410-107

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 halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek 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
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési 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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka 
+36-30-448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

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

Hasznos tudnivalók!
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90 éves Gémes Istvánné
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

nevében Lukács Istvánné alpolgármester 
asszony köszöntötte Farkas utcai otthoná-
ban Gémes Istvánnét 90 éves születésnap-

ja alkalmából. Kívánunk Annuska néninek 
még sok-sok jó egészségben, boldogság-
ban, családjával együtt eltöltött szép éve-
ket!

Mozgás-
korlátozottak 
éves gyűlése

Október 13-án 10 óra körül megtelt a 
művelődési ház belső parkolója mope-
dekkel. A Mozgáskorlátozottak szegvá-
ri csoportja tartotta éves gyűlését. Mint 
ahogy Arany Lajosné Katika, a csoport 
vezetője elmondta 52 tagjuk közlekedik 
ilyen járművel, a faluban azonban több 
mint 100 mozgáskorlátozottakat segítő 
kocsi közlekedik.

Őszi kirándulás
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Minden év októberében előírás szerű-
en, hivatalosan be kell számolni a veze-
tőségnek az éves munkájukról.

Az ülést levezető elnök, Gyömbér Fe-
rencné megállapította a jelenléti ív alap-
ján, hogy 79 fő van jelen, tehát a gyűlés 
határozatképes.

A beszámoló előtt Hódi Gábor, a 
Mozgáskorlátozottak Csongrád megyei 
Egyesület titkára köszöntötte az egybe-
gyűlteket,

Arany Lajosné Katika, a szegvári cso-
port vezetője tisztelettel és szeretettel 
üdvözölte a kedves vendégeket, tagtár-
sait. Beszámolójában elmondta, hogy a 
jelenlegi taglétszámunk 128 fő, ebből 2 
fő vezetőségi tag: Bujdosó Istvánné és 
Szőke Lászlóné. Az egyesület által fog-
lalkoztatott személyi segítő Katona-Kiss 
Józsefné, aki a rászoruló beteg embe-
reknek kiváltja a gyógyszereit, befizeti a 
csekkjeit, elkíséri a vizsgálatokra őket. 
Megköszönte munkájukat! 

A csoport vezetője folytatta beszámo-
lóját:

Tagjaink főleg idős emberek, 52-en 
használnak elektromos mopedet, hogy 
ki tudjanak mozdulni az otthonaikból. 
Sajnos a közlekedéssel néha van egy kis 
probléma, ezért én arra kérek minden-
kit, hogy ne bántsuk őket, vigyázzunk 
rájuk.

Többféle saját segédeszközeink is van-
nak: bioptron lámpák, rollik, masszázs-
ülés, kerekes székek, szoba WC, könyök 
mankók, szobabiciklik, ezt a segédesz-
közt használják legtöbben, főleg térd-
műtét után. Célunk a fájdalmuk enyhíté-
se, életminőségük javítása.

Minden évben megünnepeljük a far-
sangot év kezdéskor, aki befizeti a tagdí-
jat, kis ajándékot kap, továbbá a nőnapot, 
a férfinapot, Anyák Napját, névnapokat 
összevontan, Mikulás és karácsonyi 
vetélkedőműsort is tartottunk. Nagyon 
tetszett az Ismerd meg községünket ve-
télkedő, ahol nagy izgalommal válaszol-
tak a 30 kérdésre. Nyáron bográcsban 
főztünk.

Az összejöveteleink minden hónap 
utolsó keddjén vannak, délután 2 órától, 
kivétel a téli és nyári szünet. Fogadó óra 
szerda délután 2-4-ig van.

Minden alkalommal az összejövete-
lekre kerül az asztalra egy kis sütemény, 
tea, ásványvíz, vagy zsíros kenyér, ami-
re telik a szűkös keretek között.

A csoport jelenlegi gazdálkodásra fel-
használható pénzösszege: 400.000 Ft.

Minden év januárjában időpont egyez-
tetés történik az intézményvezetővel 
a művelődési házban, és elkészítem a 
programtervet, ebből küldök egyet az 
egyesületnek, és minden tag kap, aki be-
fizette a tagdíjat, ha változás van a prog-
ramban, értesítjük tagjainkat.

Kirándulást is minden évben szerve-
zünk aktívabb tagjainknak, sajnos egyre 
kevesebben jelentkeznek. Az idén Bükk-
szentkereszten voltunk, ahol sokan vásá-
roltak gyógyteákat, sokfajta gyógyfüvet 
megismerhettünk. Egerben ebédeltünk. 
Voltunk a szőregi Rózsafesztiválon, és 
ami még emlékezetes Szarvason meg-
néztük a Mini Magyarországot és hajó-
kiránduláson is részt vettünk. Gyógy-
fürdőkben voltunk: Cserkeszőlőn, 
Gyopároson, Mórahalmon, Szarvason. 
Gyógyszerészünk is tartott előadást.

Évente egyszer rendőrségi tájékozta-
tást tartanak a körzeti megbízottak. Itt 
jegyzem meg, hogy a napokban is járja 
az utcákat egy szén-monoxid érzékelő 
árus, minden házhoz becsenget. Érvé-
nyes igazolvánnyal rendelkezik, de azért 
fontolják meg kell-e így, vagy inkább 
az üzletben vegyék meg, ami biztosabb. 
10.000 Ft-ot kér, és novemberre ígéri, és 
akkor még 8.000 Ft-ot kell fizetni, volt, 
aki már megjárta, vigyázni kell!

A beszámoló további részében a tá-
mogatók segítségét köszönte meg a 
csoportvezető: Minden tiszteletem a 
polgármester úré és a képviselő-testü-
leté, hogy az idén magasabb összeggel 
támogatták a csoportot, nagy segítség 
a beteg, idős mozgáskorlátozott embe-
reknek. Nagyon köszönöm a magam és 
a tagtársaim nevében az önzetlen segít-
séget.

Köszönöm a művelődési ház intéz-
ményvezetőjének, Pöszmet Zsoltnak és 
Bánfiné Sajtos Lolitának, munkatársa-
iknak a sok segítséget.

Köszönöm dr. Hégető Domokos Sára 
doktornőnek, aki időnként meglátogatja 
a csoportgyűlésünket, vércukrot és vér-
nyomást mér. Kapota Ágnesnek a ked-
vezményes gyógycipőkészítést.

Köszönöm a Megyei Egyesületnek a 
támogatását.

Antal Péter gyógyszerész úrnak, a 
Gyenes Kft-nek, Tóth László úrnak is 
köszönöm a támogatását. Köszönöm a 
Ternai Kft-nek, a Puskin Tej Kft-nek, a 
Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósá-

gának, Katona-Kiss Józsefnének a támo-
gatást, és minden kedves tagtársamnak a 
sok önzetlen segítséget, és minden olyan 
embernek, aki a mozgásában akadályo-
zott vagy sérült beteg embernek segít, 
akár egy jó szóval is. Mert azt minden 
ember tudja, hogy a szeretetnél nincs 
erősebb.

És még szeretném azoknak az embe-
reknek is megköszönni a munkáját, akik 
nekem segíteni szoktak egy-egy na-
gyobb rendezvény alkalmával.

Most pedig köszöntöm a 90 éves tag-
jainkat, akiknek nagyon jó egészséget, 
boldogságot, további vidám életet kívá-
nok.

Először is Ibolya nénit (Béler Gyulá-
né) a mindig mosolygós, aranyos asz-
szonyt, aki 15 évet is letagadhatna, alig 
hiszem, hogy ennyi idős.

Baráth Istvánnét, aki mindig dolgoz-
ni akar, aki nagyon sok diót megtör idős 
kora ellenére.

Gémes Istvánnét, aki szintén aktív 
tagja a csoportnak. A nyugdíjas klubban 
is jól érzik magukat, vidáman elbeszél-
getnek, példát vehetünk róluk, pedig éle-
tük során biztos voltak nehéz időszakok 
is, de le tudták küzdeni, amit szerintem 
hittel és szeretettel tettek.

Jövő évi tervünk:
- a taglétszámunk megtartása és a ta-

gok segítése
- kapcsolatok más csoportokkal az 

egyesületen belül
- kapcsolatok kiépítése más civil szer-

vezetekkel
- orvosi előadások
- kirándulások szervezése
- szellemi vetélkedő műsorok
- egymásra odafigyelés
- színházlátogatás
A beszámolót a jelenlévők elfogadták.
Az egybegyűlteket köszöntötte alpol-

gármesterünk Lukács Istvánné is, aki jó 
egészséget kívánt mindenkinek.

A hivatalos rész után a Bazsa Mári 
Népdalkör és Nótás Jana szórakoztat-
ta a jelenlévőket, majd kötetlen beszél-
getés kezdődött a résztvevők között. A 
bőséges és finom ebéd után mulathattak, 
táncolhattak a jelenlévők Forgó Albert 
zenéjére.

A következő összejövetelük a Min-
denki névnapja lesz november 24-én 14 
órakor.

Kosztolányi Sándorné

Az 5. oldal folytatása
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Őszi kirándulás
Kirándulni mindenki szeret, de ha ez 

összekapcsolódik érdeklődési körével, ki-
váltképp szívesen indul útnak, hogy a nap 
során összekösse a kellemest a hasznossal.

Így történt ez október 18-án reggel is, 
amikor a Díszítőművész szakkör tagjai 
gyűltek össze, hogy Makót jelöljék meg 
úticélul. Már útközben elvarázsolt ben-
nünket az őszi táj szépsége, de mikor be-
jutottunk Erdélyi Gáborné Ágnes népi 
iparművész otthonába, szinte csak ámul-
tunk-bámultunk. A szép polgári ház belső 
tere igazi kézimunka múzeum, amely he-
lyet ad az ottani, sajnos egyre fogyatkozó 
hímző körnek is. Makón és környékén a 
fehér lyukhímzés volt a divat, és most is 
ezt őrzik hagyományként régi és új dara-
bokkal. Csodálatosak, de nagyon mun-
kaigényesek és szemrontók a csipkeszerű 
terítők, de ez nem tartja vissza az asszo-
nyokat, hogy varrják. Ági emellett sző is, 
gyönyörű gyapjú- és rongyszőnyegek bi-
zonyítják ügyességét legalább 5 szövőszé-
ken. És még mi mindent csinál! Csuhéból, 
szalmából, termésekből bűbájos dísztár-
gyakat fabrikál, amelyek dobozokban, ka-
tonás rendben várják a szépség kedvelőit. 
A háziasszonynak egyébként már édesapja 
is alkotóember volt, fafaragó. Az ő munkái 
is láthatók a lakásban.

Nehéz volt elszakadni a szakmai taná-
csokat bőkezűen osztogató vendéglátók-
tól, de indulnunk kellett. A föltúrt város-
ban semmit nem néztünk meg, ellenben 
a Maros partján az emberi találékonyság 
nagyszerű bizonyítékát láttuk. A lombko-
rona sétányt, ahol fölülről láthattuk rá az 
erdő különböző szintereire. Fantasztikus 
élmény volt. Itt meg is ebédeltünk, így 
máris mehettünk tovább Tápéra.

Tápé a gyékényszövéséről volt híres év-
tizedekkel visszamenve az időben, mert 
körülötte vizes-lápos terület volt, ahol bő-
ven termett alapanyag. Az itt élők ezt be-
gyűjtötték (nem könnyen), aztán a földön 
ülve szőnyeget és szatyrokat szőttek belőle, 
amit piacon, vásárokon árultak. Most már 
lábakon áll a szövőszék, de kevesen tudják 
már használni, a gyékény eltűnt, mert a Ti-
sza szabályozása után kiszáradt a láp, és a 
műanyag térhódításával nem kellett a sza-
tyor, a szőnyeg. Mi azonban láthattuk, hogy 
a népi iparművész hölgy tudása nem vesz 
kárba, mert fantáziájának, ügyességének 
eredményeként rengeteg apróbb-nagyobb 
dísztárgyat, papucsot tud készíteni, és ha 
éjjel-nappal szőne, se tudná az igényeket 

IV. Bor- és 
Kalácsfesztivál

Október első hétvégéjén a Művelődési 
Ház előtti tér, Bortérré alakult falunkban, 
immár 4. alkalommal. 4 napon keresztül 
szorgos kezek sütötték a kalácsot, hogy a jó 
alföldi borok mellé tudjuk enni a híres szeg-
vári szerelemkalácsból. A kalácssütést Far-
kas Sándorné Ibolya koordinálta, és a Moz-
gáskorlátozott Egyesület, a Szép Öregkor 
Nyugdíjas Egyesület, a Fuszulyka Nyugdí-
jas Klub, a Díszítőművész Szakkör és a Rö-
vid Pálca Kör tagjai sodorták finomra. 

A kis faházikókba 5 alföldi borász kínál-
ta az Isteni nedűt. Kézműves termékeket, 
édességet valamint harapnivalót tudtunk 
még vásárolni a fesztivál ideje alatt. 

Andrási Elemér plébános úr bor- és ka-
lácsszentelésével kezdetét vette az ünnep-
ség. Kinyitottak a faházak. Gémes László 
polgármester úr ünnepi beszédet mondott. 
Méltóképp megemlékezve az Október 6-i 
Nemzeti Gyásznapunkról. Majd a Bazsa 
Mári Népdalkör a Szegi Trió kíséretével 
bordalokat énekelt. Az éjfélig tartó mulat-
ságot a Gazsó-Szűcs Duó szolgáltatta. Na-
gyon jó hangulat kerekedett a téren. 

Meghívott vendégeink is érkeztek a fesz-
tiválra, Erdélyből és Lengyelországból, 
valamint Buzsákról. A vendégeink is nyi-
tottak faházat, ahol a saját portékáikat kí-
nálták. A lengyel vendégeink vodkát, cso-
koládét, zsurek levest és vaddisznósültet 
kóstoltattak. A buzsáki faházban pálinkát 
és szarvas sültet lehetett kóstolni. Nagyon 
kedves gesztus volt ez a vendégeinktől. 

A fesztivál fő napja a szombati nap volt. 
Kiállítás nyílt a Kurca-parti Óvoda gyere-
keinek munkáiból. Majd a színpadon na-
gyon színvonalas műsort adtak az óvodá-
sok. A Pom Pom zenekar koncertje vonzotta 
a kicsiket.

A kisgyermekek egész nap népi fajáté-
kokkal tudtak játszani.

Délben jó ebédhez szólt a nóta Nótás Ja-
nával. Nagyszerű hangulatot teremtve.

A Néptáncfesztivál Dr. Vigh-Molnár 
Henriett népdal énekével kezdődött. Szín-
vonalas, lendületes, varázslatos táncokat 
láttunk a Dobbantó, a Makói, a Szötyke, a 
Derce, a Felsőőri és a Jövőnkért Alapfokú 
Művészeti Iskola Néptáncosaitól. 

A 4 for Dance műsorával folytatódott 
az este. Majd Kaczor Feri varázsolta el 
a közönséget. Nagyon nagy mulatás volt 
a műsor ideje alatt a téren. A Children of 
Distance fiúk slágereit jól ismerte a közön-
ség, együtt énekeltünk velük. Az estét Dj 
Lennard Tesis bulija zárta. Jól megmozgat-
va izmainkat. 

Hortobágyi Gyula a szünetekben retro 
diszkóval kedveskedett nekünk. 

Nagyon jól sikerült a fesztivál, az égiek is 
kedvesek voltak hozzánk, szép napsütésben 
tudtunk együtt szórakozni. 

Nagyon sok szorgos kéz segédkezett, 
hogy ilyen színvonalasra sikerüljön a feszti-
vál. Köszönjük a Falufejlesztő Kft, a Polgár-
őrség, Tóth József, Lantos Erika, Gémesné 
Erzsike, Gémesné Piroska, Piti Sándor 
hangtechnikus, a Művelődési Ház, a Tűz-
köves Alapítvány dolgozóinak munkáját. 

Jövőre ismét találkozunk, immár 5. alka-
lommal.

Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány

Képek az 5. oldalon találhatóak.

Zelk Zoltán: Ha kérdik egyszer

Kertben szerettem volna ülni,
így álmodtam én őszömet,
nagy csend fényében elmerülni,
míg lassún hulló levelek
vállig, homlokig borítnának,
szépen halni megtanítnának –
az elmerengő képzelet
esztendeim kemény szálából
ily lánynak szőtte őszömet.

Szerettem volna ülni lócán
alkonyidőn, a ház előtt
hallgatni utak csobogását,
köszönteni az elmenőt.
így lettem volna gazda s vendég,
így mondtam volna szép jóestét
mindenkinek, mikor az ég
a sárguló napot leejti,
mint őszi ág a levelét.

Nem kertben, nem ház előtt lócán,
ülök a világ küszöbén,
s ha kérdik egyszer, mi járatban,
mit végeztem e földtekén,
ki oly ritkán s dünnyögve szóltam? –
de a szegénynek szava voltam,
ezért voltam, lehettem én
egyszerre alkony s pirkadó nap,
egyszerre bánat és remény.

kielégíteni. Mi egy madarat kaptunk tőle, 
örültünk is a becses ajándéknak, amelyet 
majd a könyvtárban fogunk felfüggeszteni.

Már késő délután volt, mire elbúcsúz-
tunk Molnár Máriától. Nagyon jól éreztük 
magunkat, mintha a világ is megszépült 
volna a nap folyamán látott szépségektől.

Orvosné Jaksa Mária
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HIT VILÁG

A legnagyobb dolgok mind lent, a csöndben, a mélyben, a szótlan, alázatos odaadásban születnek.  
A szerénység a legnagyobb eredmények szülőanyja. – Müller Péter

Anselm Grün: Átalakulás
Manapság a türelem nem túlságosan elterjedt 

erény. Az emberek szeretnének mindent azon-
nal megkapni. És ez nemcsak az üzleti szférá-
ban érvényes, ahol elvárjuk, hogy a megrendelt 
árut lehetőleg még aznap kézbesítsék, a meghi-
básodásról értesített szerelőcsapat pedig azon 
nyomban megérkezzen. Személyes életünkben 
is rögtön akarunk mindent: az orvosság egy 
szempillantás alatt vegye le lázunkat, a terá-
piás ülésszak végén pedig haladéktalanul le-
gyünk úrrá félelmeink fölött. Némelyek olyan 
tanácsok után kutatnak, hogy miként tudnának 
néhány nap alatt megváltozni. A lelki életben is 
hasonló türelmetlenséget tapasztalhatunk. Se-
gítség után vágyónak az emberek ezen a terü-
leten is, mi módon tapasztalhatnák meg Istent, 
és hitükből táplálkozva miként élhetnének jól. 
Hasson minden a lehető leggyorsabban.

Mintha éppen ebbe az élethelyzetbe fonná 
bele Jézus a magától növekvő mag remény-
teljes és derűlátó példázatát. Eszerint nem 
szükséges túlságosan erőlködnünk azért, hogy 
a belénk ültetett mag szárba szökkenjen. Ele-
gendő hozzá a földműves türelme, aki elveti a 
magot, utána nyugovóra tér, majd újra felkel. 
Nem ellenőrzi minden nap a sarjat. „Utána, 
akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, 
a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem 
tudja hogyan.” (Mk 4,27) A föld „magától” 
termi gyümölcsét. Ez görögül így hangzik: 
automaté. Automatikusan, önmagától, cselek-
vő hozzájárulásunk nélkül növekszik a vetés. 
Ezt a csodát Isten a termőföldben viszi végbe, 
és hasonló módon, bennünk is csodát művel. Ő 
érleli a lelkünkbe ültetett szavának magvát. A 
mi dolgunk pedig az, hogy teljesítsük az éppen 
soron következő feladatunkat. Dolgozni, alud-
ni, majd ismét felkelni és munkához látni, tü-
relmetlen várakozás nélkül, mert a vetés szárba 
szökken, akár akarjuk, akár nem.

Manapság korszerűnek tűnik mindent meg-
változtatni. A cégeket és az egyházakat is fo-
lyamatosan újraszervezik. Gyakori, hogy ezál-
tal nem válnak ezek jobbá. És vannak olyanok, 
akik önmagukat akarják zabolátlan erővel, 
mindenáron megváltoztatni. Úgy vélik, rövid 
idő alatt sikerülhet ez nekik. A megváltozás azt 
az eredményt célozza meg, hogy más emberré 

váljak. Mert így, amilyen vagyok, az nem jó. 
Ezzel ellentétben a krisztusi üzenet más átala-
kulás. Az átalakulás célja, hogy egyre inkább 
magam legyek. És ez a folyamat sokkal szelí-
debb, mint a megváltozás. Az átalakulás azt su-
gallja: minden, ami legbensőmben van, annak 
szabad léteznie. Olyan, amilyen. Megbecsülöm 
magam ilyennek, amilyen vagyok. De még 
nem vagyok az, aki lényegem szerint lehetnék. 

Jézus példabeszéde erre az átalakulásra utal, 
mely gyakran épp olyan észrevétlen történik, 
akár a vetés növekedése. Az átalakulásnak 
hosszútávon észlelhető a hatása. Sok embert 
ismerek, akik folyton változtatnak valamit, 
mégis mindig ugyanazok maradnak.

Mert átalakítani csak azt lehet, amit elfoga-
dunk.

Ha folyton változtatni akarunk magunkon, 
mert valamit nem tudunk elfogadni, akkor az, 
ami zavar minket, mindig bennünk marad.

Minden eucharisztia ünnepen átalakulásnak 
lehetőnk tanúi. Azáltal, hogy életünket, úgy 
ahogy van, Isten elé helyezzük, bízunk abban, 
hogy Lelke átjár, és egyre inkább olyanná ala-
kít, amilyennek Ő minket kezdettől fogva el-
gondolt. A kicsírázó, majd növekvő maghoz 
hasonlóan alakulunk igazi önmagunkká. És 
ezen igazi lényünk gyümölcsöt terem, és ál-
dássá lesz mások számára is.

A megváltozni akarásban gyakran fedezhe-
tő fel a másság után egoista vágy. Nem vagyok 
elégedett korlátaimmal. Teljesen más ember 
akarok lenni. De ha folyamatosan harcolok 
önmagammal, több mint bizonyos, hogy nem 
leszek áldás a körülöttem levőknek. Ellenkező-
leg – magam ellen tanúsított agresszivitásom 
kedvezőtlenül hat a környezetemre is.

Életem akkor lesz gyümölcsöző, ha Jézus 
szavait befogadom, és azok kapcsolatba hoz-
nak engem azzal az egyedi szóval, amelyet Is-
ten rajtam keresztül akar elmondani. Minden 
ember – így véli Romano Guardini teológus 
(1885-1968) – egyedi és megismételhetetlen 
szó, amelyet Isten csak általa mond ki. A mi fel-
adatunk az, hogy ez a szó egyre inkább tisztán 
kivehetően csendüljön fel a világban.

Fordította: Bács Béla János

Böjte Csaba:  
Jöjjön el a Te 

Országod!
A fennmaradásért küzdő világunk egyetlen 

reménysége, ha a mai ember elcsendesedve 
megtanul felelősen a saját lelkiismerete által 
hozzánk szóló Istenre hallgatni! 

Gyertek, vegyük kézbe a szeretet iránytűjét 
és a saját kishitűségünket, félelmeinket, ön-
zőségünket legyőzve, merjük átadni életünk 
nagy döntéseit a lelkiismeretünk által egysze-
rűen hozzánk szóló végtelen szeretetnek, az élő 
Istennek. 

Szeretettel, Csaba t. 

Levelet írt  
az Isten, Neked
Gyermekem! Lehet, hogy te nem ismersz en-

gem, de én mindent tudok rólad. (Zsolt 139,1)
Azt is tudom, hogy mikor ülsz le és mikor 

állsz fel. (Zsolt 139,2)
Még hajszáladat is mind számon tartom (Mt 

10,29-31)
mert saját képmásomra teremtettelek téged. 

(Ter 1,27)
Bennem élsz, mozogsz, bennem létezel, (Ap-

Csel 17,28)
mert tőlem származol. (ApCsel 17,28)
Már fogantatásod előtt is ismertelek. (Jer 

1,4-5)
Kiválasztottalak magamnak, amikor a te-

remtést elterveztem. (Ef 1,11-12)
Nem tévedés vagy, nem egy hiba, hiszen éle-

ted minden napja megíratott az én könyvem-
ben. (Zsolt 139,16)

Születésed idejét és helyét pontosan megha-
tároztam, (ApCsel 17,26)

csodálatosan alkottalak meg. (Zsolt 139,14)
Én formáltalak édesanyád méhében, (Zsolt 

139,13)
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és én segítettelek a világra azon a napon, 
amikor megszülettél. (Zsolt 71,6)

Félrevezettek téged és rosszul mutattak be 
neked azok, akik nem ismertek engem. (Jn 
8,41-44)

Nem vagyok tőled távol, és nem haragszom 
rád, hanem teljes szívemmel szeretlek. (1Jn 
4,16)

Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhal-
mozzalak, egyszerűen azért, mert a gyerme-
kem vagy, és én atyád vagyok. (1Jn 3,1)

Sokkal többet kínálok neked, mint amit földi 
apád valaha is tudna, (Mt 7,11)

mert én tökéletes apa vagyok. (Mt 5,48)
Minden jó ajándék az én kezemből szárma-

zik, (Jak 1,7)
mert én gondoskodom rólad, én töltöm be 

minden szükségedet (Mt 6,31-33)
Jövődre vonatkozó tervem mindig is remény-

nyel volt tele, (Jer 29,11)
mert örökkévaló szeretettel szerettelek. (Jer 

31,3)
Rólad szóló gondolataimat meg sem tudnád 

számlálni, több az a tengerparti homokszem-
nél. (Zsolt 139,17-18)

Ujjongó énekkel örvendezek neked. (Szof 
3,17)

Soha nem hagyok fel azzal, hogy jót tegyek 
veled, (Jer 32,40)

mert az én kincsen vagy. (2Mózes 19,15)
Arra vágyom egész szívemmel és lelkem-

mel, hogy biztos alapot adjak neked. (Jer 32,41)
Nagyszerű és csodálatos dolgokat szeretnék 

mutatni neked. (Jer 33,3)
Megtalálsz engem, ha teljes szíveddel kere-

sel. (5Mózes 4,29)
Gyönyörködj bennem és megadom szíved 

kéréseit, (Zsolt 37,4)
hiszen én adtam neked ezeket a vágyakat. 

(Fil 2,13)
Sokkal többet vagyok képes megadni neked, 

mint amit elképzelni tudnál. (Ef 3,20)
Én vagyok a legnagyobb bátorító, (2 Tessz 

2,16-17)
én vagyok az az apa, aki megvigasztal min-

den bajodban. (2Kor 1,3-4)
Ha a szíved összetört, én közel vagyok hoz-

zád. (Zsolt 34,19)
Ahogy a pásztor vállára veszi a bárányt, 

úgy hordoztalak én is a szívemhez közel. (Ézs 
40,11)

Egy napon letörlök majd minden könnyet a 
szemedről, (Jel 21,3-4)

és elveszek minden fájdalmat, ami miatt a 
földön szenvedtél. (Jel 21.4)

Atyád vagyok és szeretlek. (Jn 17,23)
Annyira, amennyire fiamat Jézust szerettem, 

mert Jézusban mutattam meg neked szeretete-
met. (Jn 17,26)

Őbenne pontosan bemutattam, hogy milyen 
vagyok. (Zsid 1,3)

Azért küldtem el őt, hogy bebizonyítsam, 
veled vagyok (Róm 8,31)

és elmondjam, hogy nem tartom számon vét-
keidet. (2Kor 5,18-19)

Jézus azért halt meg, hogy te meg én kibé-
külhessünk egymással (2Kor 5,18-19)

Az ő halála volt szeretetem legmélyebb kife-
jezése. (1Jn 4,10)

Odaadtam mindent, amim volt, hogy elnyer-
hessem szeretetedet. (Róm 8,32)

Ha befogadod Fiamat, Jézust, úgy engem fo-
gadsz be, (1Jn 2,23)

és soha semmi nem választhat el téged  többé 
szeretetemtől. (Róm 8,38-39)

Én mindig Atya voltam, és mindig Atya le-
szek. (Ef 3,14-15)

Kérdésem ez: Akarsz-e a gyermekem lenni? 
(Jn 1,12-13)

Várok rád. (Lk 15,11-32)
Szeretettel édesapád, a Mindenható Isten

forrás: Csengettyű, 2018. július

Szívből köszönöm 
Uram

Szívből köszönöm Uram, az életet,
mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem, 
zengek hálaéneket.
Szívből köszönöm Uram a békémet,
most hozzád száll az öröm hangjain: Halleluja!

Szívből köszönöm Uram, hogy úgy szeretsz,
mikor próbákkal küzdök, Te rám tekintesz,
felém nyújtod szent kezed.
Szívből köszönöm Uram az új erőt,
a lelkem hálaimát mond neked: Halleluja!

Hírek-események 
Kisboldogasszony 

egyházközség
Szentmise beírás a 2019-es évre: novem-

ber 20-21-22-23-án. Kedd, szerda délelőtt 
9.00-11.00, délután 14.00-16.00 óra között! 
Csütörtök és péntek délelőtt 9.00-11.00 óra 
között! 

A szentmise a legnagyobb érték, amit sze-
retteinknek tudunk adni! Tisztelettel kér-
jük községünk lakosságát, ezeket a napokat 
használják fel, hogy mindenki megtalálja a 
neki legjobban megfelelő időpontot. Ez egy-
ben jó alkalom, az éves önkéntes egyház-
fenntartói járulék (egyházi adó) rendezésére 
is.

November 15-én az egyházközségi szere-
tetszolgálatokban résztvevő önkéntesekért, 
és gondozottjaikért lesz szentmise. 

November 25. Krisztus a Mindenség Kirá-
lya ünnep, az egyházi év utolsó vasárnapja., 
az ünnepi szentmise fél 9-kor kezdődik.

December 2. Advent 1. vasárnapja, az új 
egyházi év kezdete. 

Rozgonyi Mária
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Folytatás a 13. oldalon

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági el-
nök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra 
javasolta a módosítást.

Gémes László polgármester megkérdezte 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság vélemé-
nyét.

Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes el-
mondta, hogy szintén elfogadásra javasolják 
a módosítást.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal el-
rendelte Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 11/2018. (IX.28.) 
önkormányzati rendelete Szegvár Nagyköz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 
módosítását.

7. napirendi pont: Szegvár 513/1, 513/4 és 
513/5 helyrajzi számú ingatlanok telekhatár 
rendezése

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy egy önkormányzati útnak a kiegyenesí-
téséről van szó, hogy a lakosok könnyebben 
meg tudják közelíteni lakó ingatlanjaikat. (8. 
sz. melléklet) Mivel a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, meg-
kérdezte mit döntöttek?

Tóth Péter bizottsági elnökhelyettes tá-
jékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság 
elfogadásra javasolta a telekhatár rende-
zést.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e kérdés, vélemény?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy az eddigi út meg lenne 
szüntetve és egy másik nyomvonalon tudná-
nak a lakosok közlekedni?

Gémes László polgármester tájékoztatta, 
hogy eddig egy telekre bekanyarodott az út, 
utána visszakanyarodott és úgy lehetett a há-
zakat megközelíteni. A telekhatár rendezés 
után az utcáról egyenesen megközelíthetőek 
lennének a lakó ingatlanok. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, hogy az előterjesztés mellékletében 
az út három méter széles lenne, ennek a ki-
alakítását ki fogja fizetni?

Gémes László polgármester tájékoztatta, 
hogy ugyanolyan széles lenne, mint amilyen 
eddig is volt, a négyzetméter sem fog változ-
ni, csak a nyomvonala. Ezzel nem sok költ-
ség van, a földhivatalhoz egy tervet kell be-
adni, a kimérés filléres dolog a terv néhány 
ezer forintba kerül.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy ez az út olyan nyomvona-
lon fog haladni, ahol eddig nem volt út. 

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ez egy üres terület, melyet az ott lakók 
már kitakarítottak. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kö-
zölte, hogy megnézte a szóban forgó terüle-
tet ahol fák és bokrok vannak. Látszik, hogy 
már megkezdték kitakarítani, de épületek is 
vannak a vége felé. 

Gémes László polgármester tájékoztatta, 
hogy az épületek nincsenek benne. Talán 
húsz méter nincs kitakarítva a bokrokból, 
de az ott lakók vállalták, hogy ezt a munkát 
elvégzik.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy derékszögben fog ki-
menni az út a főutcától? 

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy nem derékszögben, hanem srégen fog-
ják az utat kialakítani, mint azt a mellékelt 
térképen látni lehet.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a mellékelt térkép alapján 
nem lehet eldönteni, hogy hány méter széles 
lesz a kialakítandó út. 

Gémes László polgármester tájékoztatta, 
hogy a földhivatal már záradékolta, a szabá-
lyoknak megfelelő szélességgel van ellátva. 
Az elejétől a végéig egyforma széles. A régi 
és a kialakítandó út ugyanannyi négyzetmé-
ter, a nyomvonal van kiegyenesítve.

 Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy az új út teljesen magán-
területet érint, vagy pedig a magyar állam 
tulajdonában lévő földterületet is?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy a térképről is látszik, hogy van három 
helyrajzi szám. Kettő magánterület egy pe-
dig önkormányzati tulajdonban lévő út. Az 
egyik magánterületből lesz annyi elvéve, 
amennyi az úthoz szükséges. Az önkor-
mányzati területből, ami utána nem lesz 
használva, az hozzá lesz csatolva a magán-
területhez. A cél az, hogy az ingatlan tulaj-
donosok egyszerűen meg tudják közelíteni 
lakásukat a főútról. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő vé-
leménye szerint az új nyomvonal kialakítása 
nem pár ezer forintba fog kerülni. A most 
használt út járható, a kialakítandó út terüle-
tén bokrok, fák vannak. Eddig nem kellett 
elakadniuk a sárban.

Gémes László polgármester megjegyez-
te, hogy ezután sem kell elakadniuk. Járni 
továbbra is járhatnak azon a nyomvonalon, 
amin eddig is jártak. De a telekhatár rende-
zés után biztosítva lesz, hogy önkormányzati 
úton meg tudják közelíteni az ingatlanjaikat. 
Az új út kialakítása után lehetővé válik, hogy 
az áram és vízbekötéseket önkormányzati 
területen, rövidebb szakaszon meg tudják 
valósítani. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy az előterjesztéshez csa-
tolt változási rajz és a térkép nem tartalmaz-
za a változásokat.

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy a jelenlegi állapotot mutatja.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
meglátása szerint jelentős összegbe fog ke-
rülni az út kialakítása.

Gémes László polgármester tájékoztat-
ta, hogy nem aszfaltos út kialakításáról van 
szó. A nyomvonal lenne kijelölve, melynek 
mentén a szolgáltatók el tudnák vinni az ára-
mot és a vizet az öt ingatlanhoz. Mivel 30 
éve várják, hogy ne almérővel rendelkező 
fogyasztók legyenek, ne függjenek senkitől. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy az előterjesztés nem tar-
talmaz semmit a közművekkel való ellátás-
ról.

Gémes László polgármester elmondta ez 
most nem is téma. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, az előterjesztés miért nem tar-
talmazza a telekhatár rendezés anyagi von-
zatát?

Gémes László polgármester megjegyezte, 
körülbelül harmincezer forintba fog kerülni. 
Nem érti a képviselőasszony aggodalmát. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, hogy már többször megjegyezte, 
hogy az előterjesztések hiányosak, nincse-
nek kellően előkészítve, a képviselők nincse-
nek kellő információval ellátva.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonában álló Szegvár bel-
területű ingatlannak a mellékelt változási 
vázrajz szerint meghatározott része az 513/1 
helyrajzi számú és az 513/5 helyrajzi számú 
ingatlanok azonos nagyságú területével, 
azonos értéken csere jogcímen cserére és a 
telekhatár rendezésre kerüljön a változásnak 
az ingatlan-nyilvántartásban történő átveze-
tésével egyidejűleg.

A Képviselő-testület meghatalmazza pol-
gármestert a telekhatár rendezésről és a föld-
részletek összevonásáról szóló szerződés 
aláírására, valamint a jogügylethez szüksé-
ges valamennyi intézkedés megtételére.

8. napirendi pont: Terület vásárlása a 
Jakó út bővítéséhez

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a képviselőket, hogy a Jakó út felújításához 
az önkormányzat a támogatást megnyerte. 
(9. sz. melléklet) A munkálatok a jövő év 
tavaszán fognak elkezdődni. Kiderült, hogy 
a villanyoszlop sor közel van és nem fér el 
az út nyomvonala. Két megoldás lehetséges, 
hogy az áramszolgáltató arrébb helyezi az 
oszlopokat, vagy pedig az út melletti ingat-
lanból vásárol az önkormányzat. 1000 m2 te-
rületről van szó. Az áramszolgáltató felaján-
lotta, hogy kártalanítja az önkormányzatot, 

A 3. oldal folytatása
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Képek a 12. és a 16. oldalon

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Szeretnék Önöknek beszámolni az októ-
beri iskolai eseményekről.

Röplabda versenyen voltak a gyerme-
keink. Remekül szerepelt mindenki. A 6. 
oszt. lányok 1. helyezést értek el 3 csapat-
ból. A fiúknál a 6. osztályosok 3. helyezést 
értek el. A 7. osztályosok pedig 4.-ek let-
tek. Felkészítő Szabó Gabriella.

Gratulálunk!

Ismerd meg Szegvárt! – Gyalogtúrát 
szerveztünk a határban! 10.000 lépést tel-
jesítettünk. (7 km) Útvonal: Új Iskola, Mé-
nes u. Bakaköz lejáró, Csordakút, Csor-
dajárás, Falumúzeum, Nepomuki Szent 
János szobor, Új Iskola. Nagyon jól érez-
ték magukat a gyermekek. Kísérők voltak: 
Bereczkiné Buza Anett, Jeneiné Lucz Má-
ria, Vassné Lucz Klára, Rozgonyiné Szabó 
Mária, Csák Benedek, Lukács Istvánné és 
a szülők. 

Köszönet érte!

Iskolánkat Szentesen a Kisiskolások 
Közlekedési versenyén a 3. osztályosok 
képviselték. Nagy örömmel vették a ren-
dezők, hogy huzamosabb idő kihagyása 
után újra megjelent Szegvár a jelentkezési 
listán.

Jól sikerült venni az akadályt a nehéz 
teszt kitöltésében. Szépen helyt álltak a 
tanulók az ügyességi feladatban. A csapat 
tagjai: Orosz Ádám, Tajnai Dániel, Csa-
tordai Réka, Pintér Lara. Kísérő nevelő: 
Maszlag Bernadett.

Köszönjük és gratulálunk nekik!

Megemlékezést tartottunk Október 6-ról 
az Aradi Vértanúk napjáról. A műsort a 6. 
osztályosok adták. Felkészítőjük: Víghné 
Németh Ildikó, Rozgonyi Zoltán, Magyar 
Nóra. Köszönjük!

Iskolai mesemondó versenyt szervezett 
az alsó tagozatos munkaközösség. A zsű-
riben foglalt helyet Kerekesné Bovatsek 
Ágnes, Kosztolányi Sándorné, Ternainé 
Kovács Anna, Huszka Lászlóné, Pöszmet 
Zsolt. Megtisztelte jelenlétével a versenyt 
Víghné Németh Ildikó intézményvezető és 
Bárány Brigitta intézményvezető-helyet-
tes is. 

Az eredmények a következők:
1-2. évfolyam
1. Csák Lilla 2. osztály

2. László Csenge 2. osztály
3. Bánfi Zoltán 2. osztály
4. Mihály Szabina 2. osztály
Felkészítőjük: Papné Benkő Mónika
Különdíjat kapott Pusztai Ferenc 1. osz-

tály - Felkészítője: Vassné Lucz Klára
3-4. évfolyam
1. Hajdú Kitti 3. osztály - Felkészítő: 

Lukács Istvánné
2. Kovacsik Rebeka 4. osztály - Felké-

szítő: Laskovicsné Ágoston Sarolta
A házi verseny szervezője Lukács Ist-

vánné alsó tagozatos munkaközösség ve-
zető.

Szentesen a területi mesemondó verse-
nyen Csák Lilla és Hajdú Kitti képviseli 
iskolánkat.

Gratulálunk mindenkinek! Köszönjük a 
zsűri munkáját.

Megemlékezést tartottunk Október 23-
ról, a Szabadság napjáról. A Művelődési 
Házban rendeztük meg először az isko-
lai, majd 23-án este a községi ünnepséget. 
Köszönjük Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzata nevében a 8. osztályosok szín-
vonalas előadását, a felkészítő nevelők, 
Jeneiné Lucz Mária, Oroszné Kosztolányi 
Éva, Rozgonyiné Szabó Mária, Kokovay 
Amarilla munkáját. Nagyon szép volt az 
ünnepi megemlékezés.

Halloween vetélkedőre is sor került a 
Művelődési Házban. A gyermekek jelmez-
be öltöztek. Játékos ügyességi feladatokat 
oldottak meg angol nyelven. A szervezők 
Rozgonyiné Szabó Mária, Oroszné Kosz-
tolányi Éva, Papné Benkő Mónika, Vígh 
Nóra.

A gyerekek mesét írtak tavaly, ami be-
került egy könyvbe, minden szerzőt meg-
hívnak a bemutatóra Szegedre nov. 10.-én, 
szombaton. Így: Szabó Leventét, Dunás-
Varga Noémit, Szenczi Emmát, Szilvási 
Viktóriát, Juhász-Bóka Timeát. 

Gratulálunk!

Bólyai matematika csapatverseny me-
gyei döntőjén részt vettek a diákjaink. 

8. osztály 19. hely (33 csapat közül) 
Szatmári Kamilla; Süli Viktória; Hegedűs 
Dániel; Szabó Maja 

7. osztály 43. hely (47 csapatból) Héja 
Gábor; Farkas Nikolett; Hamed Ádám 

6. osztály 59. hely 63 közül Vígh Endre; 
Szabó Kevin; Kovacsik András; Kiss Bá-
lint Balázs

A felkészítők: Vígh Nóra, Rozgonyi Zol-
tán, Sápi Attila

Süli Viktória 8. oszt. tanuló a HMG-ben 
a Szeretek gondolkodni versenyen be-
került a második fordulóba (a legjobb 12 
közé). Felkészítő: Rozgonyi Zoltán.

Hegedűs Dániel 8. oszt. tanuló Szente-
sen a HMG Emlékversenyen angol nyelv-
ből eredményesen szerepelt. Felkészítője: 
Oroszné Kosztolányi Éva.

Gratulálunk!

A Kézmosás Világnapján a kézmosás 
fontosságára és a betegségek megelőzésére 
hívták fel a figyelmet a napközis nevelők. 
A gyermekek a kézmosás lépéseit felada-
tokon keresztül érzékelték. Titkosírást 
oldottak meg a szappan kialakulásával 
kapcsolatosan. Plakátot is készítettek és 
dalokat is tanultak. A főszervező Berecz-
kiné Buza Anett.

Köszönet érte!

Euroskills pályaválasztási rendezvényen 
vettek részt a 8. osztályosok Budapesten. 
Elkísérték őket az osztályfőnökeik: Jene-
iné Lucz Mária és Oroszné Kosztolányi 
Éva.

Megújult a Központi Iskola épülete. Új 
nyílászárók kerültek a régiek helyére. Fű-
téskorszerűsítésre is sor került. Szigetelést 
és nemes vakolatot kapott az intézmény. 
A tornacsarnok is megújult. Az Új Isko-
la tetejére napelemeket helyeznek. Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat nyertes 
pályázatának (210 millió Ft) és Gémes 
László polgármester úrnak köszönhető a 
beruházás megvalósítása. Ezzel egyidejű-
leg új aszfaltburkolatot kapott a parktól a 
Központi Iskoláig terjedő kövesút is, mely 
Farkas Sándor, Agrárminisztérium mi-
niszterhelyettese, államtitkára közben já-
rásának és Gémes László polgármesternek 
köszönhető. 

Szegvárra is megérkezett az Emlékezet 
lángja, mely az első világháborús hősökre, 
áldozatok tiszteletére hívja fel a figyelmet. 
Nálunk Lukács Istvánné alpolgármester és 
a diákok fogadták az Emlékezet lángját, 
majd helyezték el a mécsest a kegyhelynél.

Lukács Istvánné
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Egy kiállításról
Október 23-i ünnepség bevezetőjeként ki-

állítás-megnyitó volt a Művelődési Házban, 
Kulbert-Takács Hajnalka munkáiból. A Szeg-
váron élő amatőr festő munkái két héten át gyö-
nyörködtették a kultúrházba lépőket. 

A képek nekem arról mesélnek, mit-hogyan lát 
a világból egy festőművész. Lenyűgöző az a har-
mónia, amely a színekben, formákban tükröző-
dik. Figyelemre méltóak emberábrázolásai, de ta-
lálkozhatunk a szegvári táj szépségével is képein. 

Sok szép alkotást és kiállítást kívánunk 
Kulbert-Takács Hajnalkának és magunknak is.

A megnyitón készült fotó Kerekes Mátyás 
munkája, a képeket a cikk szerzője örökítette 
meg.

Szabó Irén
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mivel földterületet nem vásárolhat. Még egy 
információ hiányzik, hogy a földterületet 
mennyiért tudná megvásárolni az önkor-
mányzat. Két megoldás lehetséges: vagy 
lekerül napirendről az előterjesztés, vagy 
pedig a képviselő-testület olyan határoza-
tot hoz, hogy a vételár annyi lesz, amennyit 
az áramszolgáltató kártérítésként megfizet. 
Csak akkor fogja az önkormányzat megvá-
sárolni a területet, ha az áramszolgáltató ki-
fizeti a kártalanítást. Az is lehetséges, hogy 
a képviselő-testület rendkívüli ülésen dönt a 
földterület megvásárlásáról. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy az előterjesztésben egy 
villanyoszlopról van szó. 

Gémes László polgármester közölte, hogy 
nem egy villanyoszlopról van szó, hanem 
egy sorról. Ez helytelenül került bele az elő-
terjesztésbe. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy amikor a pályázatot be-
nyújtották, nem kellett tervet készíteni?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy kellett, de nem kellett kimérni a földet. 
Az osztatlan közös tulajdonban lévő földte-
rületek megszüntetésével ki lettek mérve a 
földek. Kiderült, hogy az egyik föld területe 
beleér a jelenleg használt útba.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte melyik részén van ez a Jakó 
útnak?

Gémes László polgármester közölte, hogy 
a fateleptől az első útkereszteződésig lévő 
útszakaszról van szó. Az út nyomvonalának 
fele a szántóhoz tartozik. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy egyetlen földtulajdonos-
ról van szó?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy igen, egy tulajdonosról van szó.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő vé-
leménye szerint akkor lenne érdemes határo-
zatot hozni, ha meg van az áramszolgáltató-
val a megállapodás a kártalanításról. 

Gémes László polgármester javasolta, 
hogy vegyék le napirendről az előterjesztést 
és egy rendkívüli ülés alkalmával hozzanak 
döntést a Jakó út bővítéséhez a terület vásár-
lásáról. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „terület vásárlása a 
Jakó út bővítéséhez” előterjesztésben későb-
bi időpontban fog dönteni. 

Gémes László polgármester rátért a zárt 
ülést érintő előterjesztések megtárgyalására.

Zárt ülés után megköszönte az aktív rész-
vételt és az ülést bezárta. 

A 10. oldal folytatása Biciklis kirándulás a szentesi 
Madárkórházba

Szentes – Csongrád gátfutás

2018. október 19-én a 6. osztályos napközis 
csoport lelkes tanulóival felsorakoztunk az is-
kola előtt. Tanár úr felhívta figyelmünket né-
hány fontos dologra, hogy ne történjen baleset.

Tibi bácsi után elindultunk, Ilike néni zárta a 
sort. Útközben egyszer megálltunk, mert sokan 
megszomjaztak.

Végre megérkeztünk. Timi néni fogadott 
bennünket. Az ő segítője Gábor, egy korunk-
beli önkéntes fiú megmutatta a kórház madara-
it. Elmondta melyik madár miért van itt, mi a 
sérülése. Láttunk ludakat, kacsákat, gólyákat, 
ragadozó madarakat, papagájokat.

Érdekes volt, amikor Heni segítségével egy 
galamb szárnyát bekötözte Timi néni. Az is 
tetszett, amikor lisztkukaccal megetették a kis 
fecskéket.

Az egyik teremben a madarakról készített 
kiállításon is nagyon szép gyerekrajzokat lát-
tunk.

Készítettünk egy közös fotót, és elindultunk 
haza. Kellemesen elfáradva 
szerencsésen megérkez-
tünk. Nekünk tetszett ez a 
délután.

Köszönjük Ilike néni és 
Tibi bácsi segítségét.

A csapat nevében Bereczki 
Barbi és Huszti Heni

2018. szeptember 22-én XXII. 
alkalommal megrendezett 
Szentes-Csongrád gátfutáson a 
Forrays tanárok, diákok is bene-
veztek, a táv 7.5 km. Erős szem-
beszéllel küzdöttek a verseny-
zők. Szinte minden Forrays futó 
egy órán belül teljesítette a távot. 
A célbaérkezéskor emlékérem, 
hátizsák, ital, szendvics, gyü-
mölcs várta a futókat. A távot 
teljesítők a fürdő-belépőt is ki-
használták, jól esett a pancsolás.

Kellemesen elfáradva, büsz-
kén indultunk haza. 

A futóverseny résztvevői voltak:
Jeneiné Lucz Mária tanárnő
Kokovay Amarilla tanárnő
Csikós Amanda 5. oszt.
Csorba Réka 5. oszt.
Kokes Levente 5. oszt.

Bajzák Richárd 6. oszt.
Bleier Bence 7. oszt.
Fábrik Martin 8. oszt.
Szűcs Mózes 8. oszt.
A szervezésben és a kíséretben segített: Vass 
Tibor
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Edzőtábor Szegváron!
Augusztus 17-22-ig került megrendezésre a 

Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesü-
let hagyományos nyári sátortábora. A kilence-
dik alkalommal megszervezett összejövetelre 
az idén is érkeztek vidékről. Így a csongrádi 
és mindszenti résztvevőkkel együtt 16-an né-
pesítették be a tábort. 13 fő választotta a bent 
alvásos lehetőséget és hozzájuk érkeztek meg 
reggelente a bejárósok. 

Az edzések közötti sűrű programok között 
szerepelt strandolás, karaoke és tánc parti és 
természetesen az elengedhetetlen számháború 
különböző változatai. De játékos vetélkedők-
ben is összemérhették tudásukat, ügyességü-
ket és leleményességüket a csapatok, melyek 
néha családokon belül zajlottak, hiszen ebben 
a szülők is részt vehettek. A háromnaposra 
tervezett Falunapon, mi 19-én az erős embe-
rek versenyének egyik szünetében léphettünk 
fel. Sok év után végre egy igazán jó időpontot 
választva nagyon sok ember előtt mutathat-
tuk meg sportágunk szépségeit, erényeit és a 

nézőközönségnek néha hihetetlennek tűnő tö-
réspróbáit. Ez a produkció nagyon tetszett a 
közönségnek csak úgy, minta a 20-án a mind-
szenti Tisza-strandon a sportnap alkalmával 
nyújtott bemutatónk, ahol rögtönözve a mind-
szenti kick box szakosztállyal közösen szóra-
koztattuk az érdeklődőket. Még ezen a napon 
az egyesület megszervezte a falunapi futóver-
senyt ahova megint csak az egyesület tagsága 
delegálta a legnagyobb létszámot. Beszámolóm 
végén elmondhatom, hogy idén is tartalmas és 
jó hangulatban töltöttünk együtt néhány napot.

Köszönöm a Ternai Kft-nek a zöldség, a Pick 
Szeged Zrt-nek a felvágott felajánlást, amely-
ben Rácz Mária és Levendovics Andrea járt 
közben. 

Továbbá köszönöm Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának a támogatást és hálával 
tartozom a szülők felé a felajánlásokért és min-
den segítségért, amivel megkönnyítették a tá-
bor megrendezését.

Erdei Sándor

IV. Halas Kupa
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 

Sportegyesület szeptember 22-én Kiskun-
halason szerepelt az IKO világszervezet 
karate versenyén. 

Ezen nemzetközi viadalon közel 200 
versenyző vett részt. Ebben az erős me-
zőnyben sikerült Gémes Gergőnek négy 
megnyert küzdelemmel a dobogó legma-
gasabb fokára felállnia. 

Gratulálok a teljesítményéhez!

Erdei Sándor

Siklóson jártunk!
Október 6-án a Shinkyokushin Karate szervezet 

siklósi versenyére utazott a Szegvári Kyokushin 
Karate Dojo Sportegyesület három versenyzője. 

A negyedik alkalommal megrendezett nemzet-
közi versenyre négy ország (Horvátország, Szlová-
kia, Románia, Magyarország) 250 versenyzője jött 
el. A kissé más szabály-rendszer nem zavarta meg 
versenyzőinket. Erdei Daniella az ifjúsági lány ka-
tegóriában harmadik, Győri Dávid felnőtt férfi „C” 
kategóriában második, míg Kulcsár Enikő felnőtt 
női „C” kategóriában első helyezést ért el.

Gratulálok az eredményekhez!

Erdei Sándor
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Érmek a Magyar 
Bajnokságról!

2018. október 13-án a pestszentimrei sport-
kastély adott otthont a XXI. Bushido Kupának, 
amely egyben az Utánpótlás Magyar Bajnok-
ság is volt. A 13 szervezet 57 egyesülete 400 
versenyzőt vonultatott fel. 

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület négy versenyzőt delegált erre az óri-
ási tornára. Versenyzőink mindegyike kieséses 
rendszerben vívta csatáit. Többnyire 5-8 fős 
csoportok alakultak ki, de akadt olyan kategó-
ria is, ahol 15-en voltak. 

Egy ekkora számú és ilyen erős mezőnyben 
Szabó Hédi első, Erdei Daniella és Gémes Ger-
gő második helyezése kimagasló eredménynek 
számít. Negyedik tanítványom Kulcsár Gergő 
éppen a legnépesebb csoportba került és a sor-
solás szeszélyének köszönhetően a kategória 
általam legjobbnak tartott harcosával nézett 
farkas szemet. Gergő nem illetődött meg. Már 
többször kerültek össze. Egymás elleni ered-
ményükben tanítványom vesztésre áll. Viszont 
Gergő most nagyon jól kezdett és ez a kezdés 
elbizonytalanította ellenfelünket és így nem 
maradt el a siker. Sajnos a folytatás már nem 
volt ilyen fényes. Gergő a négy közé jutásban 
való küzdelmet elveszítette. Teljesítménye 
mégis emlékezetes marad. 

Gratulálok az eredményekhez!
Erdei Sándor

A megyei III. osztályú 
focicsapat eredményei, 

mérkőzései

Eredmények

8. forduló elmaradt
Csanádpalota – Szegvár

9. forduló
Október 28. 13.30 óra
Szegvár – Károlyi DSE 4 – 2
Góllövők: Rácz Zoltán (2), Gémes Viktor, 
Puhala Krisztián

10. forduló
Szegvár – Mártély 0 – 6

További mérkőzések

11. forduló
November 11. 11 óra
Szentesi Kinizsi – Szegvár

12. forduló
November 18. 13 óra
Nagymágocs – Szegvár

13. forduló
November 25. 13 óra
Szegvár – Kübekháza

7. forduló elhalasztva
December 2. 13 óra
Szegvár – Gyálarét

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, 
mérkőzései

7. forduló
Dynamo SC (3137) – Szegvári TSE (3059) 5 – 3
Pontszerzők: Kovácsik András, Rácz József, 
Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Dynamo SC (989) – Szegvári TSE (855) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

8. forduló
Szegvár (3146) – Gázművek (3022) 5 – 3
Pontszerzők: Puskás Bence, Hajdú Zoltán, 
Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (823) – Gázművek (676) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

9. forduló
Sajóbábony (3292)– Szegvár (3166) 4 – 4
Pontszerzők: Puskás Bence, Szabó Gábor, Haj-
dú Zoltán, Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Sajóbábony (931)– Szegvár (818) 4 – 0

További mérkőzések:

10. forduló
November 18. 10:00
Szegvár – BKV Előre 

11. forduló
November 25. 10.00
Bátonyterenye – Szegvári TSE
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