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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

KITÜNTETÉSEK AUGUSZTUS 20 ALKALMÁBÓL

Vass László

Majzik Ferenc

Árpád cégcsoport

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben
augusztus 20 alkalmából az alábbi kitüntetéseket adományozta:

Szegvár Díszpolgára
kitüntető címet kapott
Vass László
1953. november 17-én született Szentesen, földműves családba. 1982. augusztus 20-án költözött családjával
Szegvárra.
Már a gyermekei óvodás, iskolás
idejében is szívesen segített a munka
mellett az óvodában, iskolában. TagGila Olga

Papp János

Folytatás a 3. oldalon
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Megemlékezés
„Szívünkben a helyedet
nem pótolja semmi, őrizzük emléked,
nem fogunk feledni.
Visszahoz egy régi perc,
megidéz egy fénykép,
Míg e földön élünk,
sosem lesz ez másképp.”
Fájó szívvel emlékezünk

Nánási Kálmán
halálának 7. évfordulóján.

Családi események
2019. augusztus
(Összeállította:
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Július hónapban: Bujdosó Zsolt, Jaksa J. u. 15. szám alatti lakos
és Csuka-Kis Bernadett, Béke u. 9. szám
alatti lakos. Augusztus hónapban: Antal
István fábiánsebestyéni lakos és Mihály
Gyöngyi, Nefelejcs u. 6. szám alatti lakos;
Bugyi János és Farkas Rozália, Híd u. 1.
szám alatti lakosok.
Halálesetek: Gila Istvánné Halál Piroska Ilona, Szabadságharcos u. 3. (87 éves);
Korom József, Damjanich u. 8. (85 éves);
Nagy Istvánné Kozák Emília, Kántor u. 3.
(84 éves).
Születés: nem volt.

Megemlékezés
„Arra gondoltam, elutaznék az égbe,
oda, abba a távoli messzeségbe.
Kinyitná az ajtót egy meseszép Angyal.
Elmondanám neki, hogy itt vannak
kiket nagyon szeretünk.
Könnyes szemmel magamhoz ölelném.
Csak hadd lássam egy percre még őket.
De az Angyal így szólt: menj haza,
látni fogod őket,
csak hunyd le a szemed.
Azóta csukott szemmel járok.
Mindennél szebb az amit látok,
mert már ők is Angyalok.”
Fájó szívvel emlékezünk

Gyászoló, szerető családja

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

Születésnap

LAPZÁRTA
2019. szeptember 27. (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

Rácz Adriennre és
Bihari Mátyásra
haláluk évfordulóján.
Szerető családjuk

Sok szeretettel köszöntjük a
Szép Öregkor Nyugdíjas Klub elnökét,

Kedves gépjármű tulajdonosok!

Bacsa Józsefnét

Szegváron a Kontra utca sarkán megnyílt új önkiszolgáló autómosóba szeretettel várunk személygépkocsikat, teherautókat és mezőgazdasági nagygépeket is! Traktor, kombájn, stb.
Maximális magasság: 4,2 méter
Maximális szélesség: 6 méter

86. születésnapja alkalmából, és kívánunk neki még sok aktívan eltöltött évet.
A Szép Öregkor Nyugdíjas Klub tagjai

Amit kínálunk:
- Legújabb technológia
- Öt programos mosás
- Nagyteljesítményű porszívó
- Pénzváltó gép
Nyitva tartás: 0-24 óráig a hét minden
napján.
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3. oldal
Az 1. oldal folytatása

ja lett a Közösségfejlesztőknek. Egy
ideig tagja volt a Mozgáskorlátozottak
Csoportjának. Egyik alapító tagja volt
a Civil TV-nek. Ötleteket adott, fizikai
erejéhez mérten segített a falu rendezvényein. Kivette részét a közösségi
rendezvények alkalmával a főzésben
(szomszédságok tarhonyája stb.)
1999 óta minden december 6-án piros ruhába öltözött, ezzel okozott nagy
örömet a gyermekeknek. Az embereken szeret segíteni, szeret szórakoztatni. Humoros, vidám természetű.
Több nehéz egészségi állapotából is a
humora segítette kilábalni. Az utcán és
bárhol az emberekhez mindig van kedves szava, viccelődése. Az élettapasztalatait szívesen megosztja másokkal.
A színjátszó csoportba örömmel vett
részt. Élvezte az emberek szórakoztatását. Fuszulyka Nyugdíjas Klubnak
egyik alapító tagja. Részt vesz a faluszépítésben. Itt is főszerepet kap a szakácskodás.
Díszmadarakkal kb. 47 éve foglalkozik. Iskolásoknak, óvodásoknak,
felnőtteknek szívesen megmutatja, kis
előadást is tart a madarakról.

hőközpont. Emellett a palántanevelést
elősegítendő, új vetőgépek, kocka-áztatógép, kocka-szétrakó gép és egyéb
berendezések is beszerzésre kerültek.
Az edzető sátrakat is beleértve több
mint 10 hektár új hajtató, illetve palántanevelő felület létesült Szegváron,
leváltva az elavult berendezéseket.
A 2006-os átvételtől számítva az
Árpád cégcsoport közel 150 millió
Ft helyi iparűzési adót fizetett Szegvár nagyközségnek, amely a település
fejlődéséhez és működéséhez szintén
nagyban hozzájárult. A cégcsoport a
szegvári telepen átlagosan 100 főnek
tud biztos megélhetést nyújtani, akiknek többsége helybéli, azaz szegvári
lakos. A modern üvegházakban dolgozók elmondhatják, hogy egy olyan
„családnak” lettek tagjai, ahol a precíz
munka kifizetődik, s egymással szorosan együttműködve rengeteget tudnak
tenni a közösség és a térség fejlődéséért.

Szegvárért Emlékérem
kitüntetésben
Szegvárért Emlékérem részesült Gila Olga
Általános iskolai tanulmányai után
kitüntetésben
a szentesi Horváth Mihály Gimnázirészesült az
umban tanult. Utána a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolai Kar Pedagógia
Árpád cégcsoport
szakát, majd német nyelvszakát végez-

Az Árpád cégcsoport 2006-ban vásárolta meg a szegvári Primőr Profit Kft-t, amelynek következtében a
Kft kertészeti telepe a 6 termálkúttal
együtt a cégcsoport tulajdonába került.
2014-ben a Primőr Profit Kft teljes egészében beolvadt az Árpád-Agrár Zrtbe, s közben nagy volumenű fejlesztések indultak meg a telepen.
Az Árpád cégcsoport a megvásárlástól számítva közel 5 milliárd Ft értékű fejlesztést hajtott végre a telepen,
amelynek keretében palántanevelő
házak, edzető sátrak, új paprika- és
paradicsomhajtató házak épültek,
amelyek a legmodernebb technológiát
képviselik. Továbbá a kiszolgáló egységek is megújultak, köztük a termál

te el. Tanított Szegváron, Szentesen és
Csongrádon.
Mindig a kreatív elfoglaltságok vonzották. A sminkelést 2006-ban kezdte
egy olasz mesternél, majd folyamatosan képezte magát Szegeden és Budapesten. Modellek, fotósok, fodrászok
közreműködésével született az a millió
alkotás, melyek a magyar szakmai lapokban rendszeresen megjelennek.
Nemzetközi szakmai színtéren is
több munkája jelent meg. A film és
maszk készítés révén a sebek, hegek,
groteszk alakok kialakítása is szenvedélyévé vált. Részt vett már reklámfilmek forgatásán illetve egy horror film
forgatásán is. Főállásban német nyelvtanár, de szerelme a smink és filmes
maszkkészítés.

Szegvárért Emlékérem
kitüntetésben
részesült
Majzik Ferenc
Majzik Ferenc részt vesz a közösségi
munkában, legyen szó adventi díszítő
munkáról, vagy virágok ápolásáról a
közterületeken.
A Bazsa Mári énekkar alapító tagja. A Fuszulyka Klub munkájában is
szívesen részt vesz. A Kalács és Bor
Fesztiválon a kalácssütésénél a kemence fűtői munkáját látta el. A rendezvényeken szívesen énekel, munkájával
hozzájárul a közös programok lebonyolításához.

Szegvárért Emlékérem
kitüntetésben
részesült Papp János
Papp János 1977. november 5-én
született. Általános iskolai tanulmányainak elvégzése után Eleken tanult
tovább általános állattenyésztőnek, ekkor alakult ki a lovak iránti szeretete.
Nyári gyakorlatait a szegvári termelőszövetkezetben töltötte, ahol lovak
gondozásával és hajtásával foglakozott.
A környező településeken indult versenyeken, ahol jó helyezéseket ért el.
1997-ben a Magyar Bajnokság 4. helyezettje lett, egyes fogatával. 2001-től
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt dolgozója.
Első nemzetközi versenyén az ausztriai Altenfeldenben második helyezést
ért el, majd a csehországi Webanicében
az akadályhajtás győztese lett. A németországi Grewenben a Duna- Alpesi Kupán a bronzérmet szerző magyar
csapat tagja volt. 2017-ben Izsákon
megrendezett versenyen Magyar Bajnoki döntőn egyéniben és csapatban
is magyar bajnok lett, amire családja,
edzője és főnökei nagyon büszkék voltak. Részt vett Budapesten a Nemzeti
Vágtán, ahol döntőbe jutott.
Papp János szegvárinak vallja magát.
A szegvári lakosok figyelemmel kísérik eredményeit, büszkék, hogy Szegvár hírnevét erősíti.
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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
Szentes Kistérségi Központi Ügyelet
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes,
Vásárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712es 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
szeptember 9-13. hétfőtől-csütörtökig 14-18
óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
szeptember 16-20. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30
óráig
szeptember 23-27. hétfőtől-csütörtökig 14-18
óráig, pénteken 7.30-10.30 óráig
szept. 30-okt. 4. hétfőtől-péntekig 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)

Polgármesteri Hivatal
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő
8.00-12.00
Kedd
8.00-12.00
Szerda
8.00-12.00
Csütörtök
8.00-12.00
Péntek
7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő
8.00-12.00
Csütörtök
8.00-12.00

12.30-16.00
12.30-16.00
12.30-16.00
12.30-15.00
12.30-15.00

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
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 0663/311-433
hétfő
8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd
8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-14.00
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141
Szegvári Egyesített Közművelődési
Muzeális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425
A Községi Könyvtár nyitva tartása
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

és

a

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény,
Szélmalom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható.
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30448-1587
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.

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

rendőrök

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
száma:
06-63/410-107

segélyhívó

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

hivatásos

ALFÖLDVÍZ
Regionális
Víziközműszolgáltató Zrt. a szegvári víziközmű
üzemeltetőjének telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)
Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb szeptember 18.
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda
Legközelebb: október 2.

2019. szeptember

Önkormányzati
választás
2019 – jelöltek
bemutatkozása
A Szegvári Napló bemutatkozási lehetőséget biztosít a 2019-es önkormányzati
választáson induló polgármester- és képviselőjelöltek számára.
A választások előtt, csak annyit szeretnénk kérni, hogy becsületes, gyűlöletmentes legyen ez az időszak, ehhez
Fekete István egy gondolatával kívánunk
sok sikert az érdekelteknek:
„Lám, jó: jónak lenni. Megemelni a
kalapot annak is, aki elesett, annak is,
aki kopott és megfáradt, mert mindent,
de mindent visszakap az ember: az ütést
is meg a simogatást is.”
A következőkben szeretnénk bemutatni a jelölteket, abc szerint, akiket arra
kértünk, hogy röviden mutassák be eddigi életpályájukat. Arról is megkérdeztük
őket, milyen célokat tűztek ki, mit szeretnének elérni megválasztásuk esetén.
POLGÁRMESTERJELÖLTEK:

Lukács Istvánné Horváth Emília
vagyok. Két felnőtt gyermekem, és
egy gyönyörű unokám van. Tanító és
felsőfokú kulturális menedzser szakon
végeztem tanulmányaimat.

Ezúton is szeretném Önöknek megköszönni azt a több száz aláírást,
mellyel megerősítettek abban az elhatározásban, hogy részt vegyek az októberi önkormányzati választáson polgármesterjelöltként.
Hat választási ciklus, 25 év képviselői munka van már a hátam mögött!
Az elmúlt öt évben a település alpolgármesteri tisztségét is betöltöttem.
A polgármester úr távollétében képviseltem őt, és nagyközségünket a ren-
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dezvényeken, különböző fórumokon,
meghívásokon.
Számos képviselő-testületi ülést
vezettem le önállóan. A hivatali apparátussal napi kapcsolatom volt. Az
alpolgármesteri teendőkkel vezetői
gyakorlatot is szereztem.
Képviselői és alpolgármesteri munkám során mindig maximálisan szem
előtt tartottam az önkormányzat és intézményei zavartalan működési feltételeinek biztosítását, a kulturális és sport
tevékenység támogatását, a civil szervezetek és egyesületek hatékony működését, melyhez az Önkormányzat egyre
több anyagi és természetbeni segítséget
nyújtott. Ezeknek a szervezeteknek a
működése településünkön példaértékű.
Az eltöltött 25 év biztosította számomra a teendők alapos megismerését, melyet folyamatosan a közösségben kapott és végzett feladataim tettek
lehetővé. Felvállaltam a nemzeti ünnepek, falunapok, Tófesztivál, bálok
megszervezését is.
A Szociális Bizottság munkájába is
betekintést nyerhettem. Tanítói munkám során ismertem a családok problémáit, egy-egy segélyezési kérelem
benyújtásakor segíteni tudtam nekik.
Az elmúlt években közös összefogás eredményeként elindult a fejlődés
Szegváron. Közel 4 milliárd forint értékű beruházás valósult meg községünkben. Megújultak az intézményeink.
(Általános Iskola, Kurca-parti Óvoda, Művelődési Ház, Idősek Otthona,
Polgármesteri Hivatal). Befejeződött a
szennyvízberuházás. Megvalósult az
ivóvízminőség javító program. Megújultak a köztereink: parkok, központi
játszótér. Az Új Iskola udvarán korszerű kézilabdapálya került kialakításra.
A sportpályán és a központi játszótér
mellett kültéri fitneszpark létesült. A
Központi Iskola energetikai korszerűsítése, nyílászáró csere, hőszigetelés,
napelem beszerelése, fűtés korszerűsítése is megvalósult. Az óvodánál mini
bölcsőde épült, valamint folyamatban
van jelenleg is egy központi konyha
kialakítása. A főút 4 km-es szakasza,
a Rákóczi utca és a Templom utca egy
része új aszfaltburkolatot kapott. Jelenleg a körforgalom kialakítása történik.
E mellett a Kórógy-híd felújítása is
folyik. Megújult a Kurca-híd és a Tiszához vezető út. A Jakó út is felújításra került. A közintézmények előtt
parkolók létesültek (orvosi rendelő,
óvoda, gyógyszertár, plébánia). Nagy

öröm számomra, hogy a sokrétű munkámmal én is hozzájárultam a fejlődés
sikerességéhez. Ezzel szolgálhattam
szülőfalumat.
Az eddigi életem, munkásságom nyitott könyv az Önök számára. Úgy gondolom, hogy a fejlődésnek folytatódnia
kell. Mindig van új feladat, amit meg
kell oldani. Úgy érzem, a számos munkával töltött esztendő során nem elfáradtam, hanem tapasztaltabb lettem.
Minden önkormányzati ciklusban
függetlenként indultam. A tanítói hívatásom, a közéleti munkám, az emberekhez való pozitív hozzáállásom alapján Önök már hat választás alkalmával
tartottak méltónak arra, hogy képviseljem a választóimat.
Polgármesterré választásom esetén,
mindent meg fogok tenni, hogy a lendület ne törjön meg. Ez csak közösen
sikerülhet!
Kérem, gondolják át a településért
végzett eddigi munkámat és szavazzanak bizalmat a polgármesteri megbízatás elnyeréséhez. Én az Önök támogatásával, a képviselő-testület tagjaival
szívesen és felelősségteljesen fogok
dolgozni, bízva abban, hogy eleget tehetünk a községünkben élők elvárásainak.
„A lehetőségek azt az embert kutatják, aki kezdeményez. Amikor azt
gondolod, hogy minden lehetőséget
kimerítettél, még mindig van legalább
egy.” (Thomas Alva Edison)
Piti János 59 éves, munkáscsaládból származó tősgyökeres szegvári vagyok, feleségem a szegvári Óvodában
óvónőként dolgozik. Felnőtt fiunk a
párjával családot alapít.

A Hungerit ZRT-nél dolgozom, a
Karbantartó üzem, üzemvezetőjeként.
Középiskolai tanulmányaim után
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a Tessedik Sámuel Agrár Mérnöki Főiskolán Településüzemeltető és
hulladékgazdálkodó
agrármérnöki
végzettséget, majd a Szegedi Tudományegyetemen
vadgazdálkodási
szakmérnöki diplomát szereztem.
Független jelöltként indulok az Önök
támogatásával, Szegvárért, a szegváriakért tenni akarással a választáson.
8 évig dolgoztam a Szegvári Önkormányzatnál, mint igazgatási főelőadó.
A lakossággal, az emberekkel beszélgetve sok hiányosságot, problémát
tapasztalok községünk életében, melyeket kellő rálátással, közigazgatási
tapasztalataimat felhasználva, a környezetünkben élő emberek érdekében
tudnám hasznosítani, a felmerülő igények, problémák megoldását segíteni.
A szennyvízhálózat megépítését követő útburkolati javítások, utak, járdák
burkolatainak helyreállítása elsődleges
feladat a falu élhetőségének fenntartása érdekében. A még eddig is földes utcák szilárd burkolattal való ellátása, a
külterületi utak minőségének folyamatos karban tartása a lakosság számára
igényként merül fel, ugyanígy a csapadék elvezető árkok kiépítése, karbantartása, az ivóvízhálózat csőcseréjének
kivitelezése.
Intézményeink zavartalan működésének fenntartása, a fiatalok itt maradásának segítése, az itt élhetőség, az
élni akarás és tudás ellehetetlenítésének megakadályozása, valamint a politikamentes érdekképviselet gyakorlása
elengedhetetlen fontosságú számomra
egy boldog, kiegyensúlyozott életű lakosság fennmaradása érdekében!
A jelenlegi ciklusban, mint külsős
bizottsági tag folytattam munkámat,
a Pénzügyi Gazdasági Bizottságban.
Munkámat az együttműködés, a lehetőségek kiaknázása, feltárása, majd
a problémák lehetőség szerinti gyors
megoldása jellemzi.
Kérem az Önök támogatását abban,
hogy ez a megkezdett tevékenységem,
megválasztásom estén a következő 5
évben is folytatódni tudjon, s továbbra is az itt élő, már jól ismert lakosság
érdekeit szolgálva kitartó, alázatos és
tiszta munkával, hozzáértéssel segíteni
tudjam településünk életének zavartalan, s egyre fejlődő ütemét! Én ezért
szeretnék dolgozni, hiszen ez községünk jövője! Tisztelettel köszönöm a
lakosság bizalmát.

Szabó Tibor György 44 éves, tősgyökeres szegvári lakos vagyok.

Engedjék meg, hogy az első gondolat
a köszöneté legyen. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik az
október 13-i polgármester választásra
történő jelölésemet támogatták. Köszönöm a sok segítséget, a biztatást, és legfőképpen a bizalmat.
Nem térek el a hagyományoktól: a
bemutatkozással kezdem, hiszen sokan
költöztek az elmúlt öt évben Szegvárra,
valamint nagykorúvá is cseperedett jó
néhány lakos.
Jelenleg a MOL NyRt. Kenőanyag Divíziójánál dolgozom, mint a magyarországi Ipari Kenőanyagok Értékesítéséért
felelős vezető szakértő. Felsőfokú tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen, majd a budapesti Pénzügyi
és Számviteli Főiskolán végeztem. Előbb
gépészmérnök, majd közgazdász szakmérnöki diplomát szereztem.
Feleségem, Szabóné Gyermán Erika a
szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanít, ahol gyermekünk,
Hédi idén kezdte meg a 8. osztályt.
12 évi képviselői munkám során a
Pénzügyi Bizottság tagjaként, az utolsó ciklusban elnökeként vettem részt a
szegvári közéletben. Ezen idő alatt megismertem az Önkormányzat és intézményeinek működését. Közgazdászként
soha nem jelentett problémát, hogy megértsem, elemezzem a gazdasági folyamatokat. Képviselői munkámban is mindig
törekedtem arra, hogy a szakmaiságot, a
szegvári emberek érdekeit előtérbe helyezve és a törvényi előírásokat betartva
hozzuk meg döntésünket. Ezen elveimen
a későbbiekben sem szeretnék változtatni.
Szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy
az én értékrendem szerint a megválasztott polgármesternek kötelessége minden választópolgár panaszát, javaslatát,
kérését meghallgatni, és arra válaszolni.
Megválasztásom esetén ezek szerint fo-

gok cselekedni.
Tiszteletben tartva a szegvári emberek
döntését, felajánlom a leendő képviselőtársaimnak az igényes, hozzáértő, felkészültségen alapuló együttműködést. A
testületi munkában csak az észérveknek
és a közérdeknek lehet helye.
Mindenki előtt ismeretes, hogy Szegváron a legégetőbb probléma az úthálózat nem megfelelő állapota. Egy-két
belterületi utat leszámítva az összes kisebb-nagyobb felújításra vagy kátyúzásra szorul.
A meglévő kerékpárút teljes hosszában felújításra vár, már több mint öt éve.
Belterületen és a két szomszédos város
irányába is kerékpárútra van szükség, ez
nem is kérdés. Ennek finanszírozásra keresni kell pályázati lehetőségeket.
Sok helyen a járdák állapota is erősen
kifogásolható, ezek felújítását is szem
előtt kell tartani. Sok csapadékvíz elvezető árok felújítása is sürgető, ahol pedig
nincs, ott ki kell építeni.
Az Önkormányzat a község javára,
felelősségteljesen kell, hogy munkálkodjon. Ezért is fontos, hogy milyen képviselőket választanak.
Ahhoz, hogy Szegvár lakosai kiszámítható életkörülmények között tudjanak élni, ismerniük kell a község fejlődésének főbb irányelveit, ezért a lakosság
véleményét messzemenőkig figyelembe
kell venni.
Elengedhetetlen a hatékony együttműködés a helyi vállalkozókkal. Nagyobb
hangsúlyt és támogatást kell fektetünk
a sportéletre, civil szervezetekre, egyesületekre.
Fontosnak tartom, hogy minden korosztály megtalálja magának azt a lehetőséget, ahol szabadidejét hasznosan, aktívan tudja eltölteni. Ehhez biztonságos és
korszerű játszótérre, közösségi terek kialakítására van szükség, valamint kulturális programok, hagyományőrző bálok,
koncertek, fesztiválok szervezésére stb.
A település közösségével egyeztetett
fejlesztési terveket kell készíteni, melyek célja az épített értékek megőrzése
és a hagyományok ápolása. Ebben szükséges támaszkodni a hagyományok ápolását fontosnak tartó civil szervezetekre,
egyesületekre és alapítványokra.
Úgy gondolom, hogy az előttünk álló
kihívások, nehéz, de szép feladatok elvégzése nem képzelhető el az itt élő emberek szorgalma, kitartása és a település
vezetői felé irányuló támogatás nélkül.
Ha Ön is hisz az összefogásban, az
együtt gondolkodásban, az együtt cselekvésben, akkor kérem, támogasson
szavazatával október 13-án!

2019. szeptember
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
Bandula Ferenc vagyok, két éves korom
óta Szegváron élek. Édesapám a falunkban
praktizált, így már gyermekkoromban közösségi gondolkodásra nevelt.

Kertészmérnökként és felelős vezetőként
dolgoztam nyugdíjas koromig a helyi mezőgazdaság szolgálatában.
Már a ’80-as években párton kívüli függetlenként országgyűlési pótképviselő voltam, majd 1998-2002 között helyi önkormányzati képviselőként segítettem a falu
előrehaladását.
Biztos vagyok benne, hogy a gazdasági és
szociális vezetői tapasztalataimmal segíteni
tudnám a falunk fejlődését/jövőjét.
Kommunikációs lehetőséget szeretnék
biztosítani mindenkinek, hogy pártállástól
függetlenül együtt tudjunk gondolkodni a
lakosság érdekében.
Ezúton szeretném megköszönni a képviselő jelölti ajánlásokat. Kérem, jöjjenek el
október 13-án és válasszanak belátásuk szerint.
Bánfiné Sajtos Lolita vagyok, független
képviselő jelölt. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki aláírásával támogatta képviselői jelöltségemet.

7. oldal
tam, ahol Idegenforgalmi technikus, majd
Reklámszervező szakmenedzser bizonyítványaim mellett esküvőszervezői, valamit
rendezvényszervezői oktatásban is részesültem. A szerelem haza húzta szívemet és házasságot kötöttem Bánfi Antallal. 2011-ben
megszületett házasságunk ékköve, lányunk
Sára.
Több mint 5 éve dolgozom a Művelődési házban, ahol lelkiismeretesen végzem a
munkámat. A programok megszervezése
mellett, minden évben kézműves nyári táborba várom az általános iskolás gyermekeket. Tagja vagyok a Tűzköves Alapítványnak. Olyan programokat valósítunk meg,
mint a Fitt Nap, Tófesztivál, Borfesztivál,
Advent, Szilveszteri futás… Egyházközségünk életében is aktívan veszek részt. 2014
óta hitoktató vagyok. Míg az adventi ünnepkörben a pásztorjáték kap igen fontos szerepet az életemben, úgy nyaranta a Máltai
Szeretetszolgálat szervezésében, kézműves
táborba várjuk a falubeli kisgyermekeket.
Idén 130 gyermekkel tudtunk együtt lenni
egy teljes héten át ingyen.
Úgy gondolom, hogy Szegváron minden
korosztály számára biztosítunk programokat jelenleg is. Azonban mindig tudni kell
újakban gondolkozni.
Néhány új program, melyet szeretnék
megvalósítani a meglévő civil szervezetek,
csoportok együttműködésével, amennyiben
megtisztelnek bizalmukkal.
- Célom egy olyan klubszoba kialakítása,
ahová a fiatalokat nyugodt szívvel elengedhetik a szüleik,
- egy női illetve férfi klubot, ahol régi házi
praktikákat tanulnánk a tapasztaltabb helybéliektől,
- családi pikniket szervezni, ahol szülők,
nagyszülők, gyermekek régi időket idézve
együtt lennének.
Nyitott lennék azonban minden új civilkezdeményezés megvalósítására.
Arra kérnék minden szegvári szavazójoggal rendelkezőt, menjen el október 13-án és
támogasson szavazatával.
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az
emberek, ti is tegyétek velük!” Mt 7,12.
Csatordai Endre független képviselőjelölt vagyok, 35 éves. Feleségemmel Szegváron élek, a jövőnket is itt tervezzük.

A szegvári általános iskola elvégzése után
a Horváth Mihály Gimnáziumban érettségiztem. Tanulmányaimat Szegeden folytat-

A Forray Máté Általános Iskolába jártam,
a középiskolát Szentesen a Boros Sámuel
Szakközépiskolában végeztem, főiskolai tanulmányaimat pedig Szarvason a Tessedik
Sámuel Főiskolán, Környezetgazdálkodási
agrármérnök szakon, Településüzemeltető
szakirányon fejeztem be.
Munkahelyem 11 éve Szentesen a
Motovent Kft., ahol irodagépek, számítógépek és pénztárgépek forgalmazásával és
javításával foglalkozom. Cégünk a szegvári
vállalkozók nagy részével, illetve az Önkormányzattal, Művelődési Házzal, Óvodával
és a Kurca Tv-vel is kapcsolatban áll, vagy
pénztárgép, vagy az informatika területén.
Több uniós és állami pályázat kidolgozásában és kivitelezésében is segítettem munkájukat. Ezek a kapcsolatok nagyban tudják
segíteni képviselői munkámat, amennyiben
megválasztanak, ez Önökön múlik.
5 évvel ezelőtt nagyon sokan megtiszteltek bizalmukkal, ezt ma is nagyon szépen
köszönöm. Közösségépítő munkámat azóta
is végzem, részt vállalok a településünk életének szervezésében, programok rendezvények lebonyolításában.
Képviselőként az alábbiakra szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni, amelybe már beépítettem az ajánlás gyűjtés során felmerült
ötleteket, gondolatokat:
- a belterületi utak lehetőségekhez mérten
való rendbetétele,
- az Újfalu és Öregfalu közötti szakadékot a Közút már elkezdte eltüntetni, de ezt
a munkát, nekünk, településen élőknek kell
folytatni,
- az utcák, terek, parkjaink felvirágoztatása,
- a Kórógy-tó infrastruktúra fejlesztése,
- temetők karbantartása,
- vállalkozói fórum létrehozása Szegvár
érdekében,
- a Szegváron élők igényeinek szélesebb
körű felmérése,
- településünkön a sportélet fejlődésének
támogatása.
Képviselőként az Önökkel közösen meghatározott célok elérésében szeretnék dolgozni, a problémák megoldásán, a település
számára minden előnyös kezdeményezést
támogatva. Számomra a képviselői munka
nem más, mint szélesebb körű érdekképviselet. Tenni azért a közösségért, azzal a
csapattal, amellyel jelenleg is együtt dolgozunk, településünkért, környezetünkért,
amely körülvesz minket.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona, 54 éves független képviselőjelölt vagyok. Szegváron
lakom férjemmel 10 éve, gyermekeink már
felnőttek, önálló életet élnek.
A közigazgatásban mintegy 27 évet dolgoztam, először Csongrád vonzáskörzetében
lévő településeken, Tömörkényen közel hét
évig jegyzőként, ill. közben Pusztaszeren
fél évig megbízott jegyzőként, majd Szentes
Város Önkormányzatánál Jegyzői Irodavezetőként, amely mellett fél évig az aljegyzőt
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is helyettesítettem, irányítva a Közigazgatási Osztályt. Községi és városi önkormányzatoknál dolgoztam, sokféle feladatot ellátva, – a teljesség igénye nélkül – pénzügyi
vonalon, lakásügyi ügyintézőként, majd jogi
területen. Életemnek ebben az időszakában
a legapróbb részletekig megismertem egy
település működését, és az önkormányzati
feladatokat.
Az első diplomámat az Államigazgatási
Főiskolán szereztem, később közigazgatási
szakvizsgáztam, majd Pécsett elvégeztem a
jogi egyetemet. Megszereztem a jogi szakvizsgát, azóta önálló ügyvédként dolgozom.
Szegváron a 2014-es önkormányzati választásokon a szavazópolgárok megtiszteltek szavazatukkal, és önkormányzati képviselőként vettem részt a falu életében.
Munkám során mindig a jobbító szándék
vezérelt, egy-egy döntésnél azt tartom nagyon fontosnak, hogy az a lakosok minél
nagyobb számát, szélesebb rétegét szolgálja.
Egész életemben emberekkel foglalkoztam,
igyekeztem problémáik megoldásában segítséget nyújtani.
Településünk rengeteg szép természeti
adottsággal rendelkezik, úgy érzem erre is
lehet építeni, meghallgatva a fiatalokat, az
idősebbeket, vagyis bevonva minden korosztályt. Kiemelt feladatnak tartom a járdák, a
helyi utak rendbetételét, a falu összképének
javítását.
Szakmai múltam, végzettségem és az önkormányzati feladatok területén szerzett ismereteim adnak alapot arra, hogy képviselőjelöltként induljak.
Továbbra is szeretnék az Önök, a falu
szolgálatában maradni, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal és megválasztanak
képviselőnek.
Gajda Péter István vagyok, Szentesen
születtem 1985-ben. Képviselőjelöltként a
FIDESZ-KNDP támogatásával indulok.
Tanulmányaimat Szegváron kezdtem,
majd Gyomaendrődre jártam a Bethlen Gábor Szakközép Iskolába, ahol kereskedelmimarketing érettségit szereztem. Későbbiekben megszereztem a szoftverüzemeltető és
webtervező, majd a kazánfűtő szakmát.

A középiskola elvégzése után a Bautherm
Kft-nél kezdtem el dolgozni, majd a Béres
Munkavédelem Kft-nél, mint ügyintéző
töltöttem 5 évet. Jelenleg már lassan 8 éve
Szentesen dolgozom egy szolgáltató kft-nél
diszpécser központ kezelőként.
Szegváron, amikor elindult a csatornázás,
tevékenyen részt vettem vállalkozóként a
házi bekötések mielőbbi kivitelezésében, ezzel is hozzájárulva a falu lakosságának elégedettségéhez. Munkámból kifolyólag sokat
beszélgettem az emberekkel, meghallgattam
őket és igyekeztem segíteni.
Célom továbbra is a lakosság igényeinek feltérképezése, segítése, hogy egy még
szebb, jobb, élhetőbb településünk legyen.
Fontosnak tartom, hogy az itt élők továbbra
is itt maradjanak. Képviselőkent az lesz az
elsődleges célom, hogy Önök között járva,
élve, segítsek, amiben csak tudok. Keressenek bizalommal, számíthatnak rám.
Kis János 52 éves villamosüzemmérnök,
szakközgazdász, informatikus rendszerszervező és banki szakember vagyok. Egész életemben Szegváron és Szegvárért, az itt élő
emberekért éltem, tevékenykedtem. Ugyan
néhány évig vidéken tanultam és dolgoztam,
de mindig hazavágytam, mert itt érzem jól
magam igazán.

Számomra rendkívül fontos a családom,
felmenőimre, feleségemre és ikergyermekeimre egyformán büszke vagyok.

Azért indulok képviselőjelöltként, hogy
tudásommal, tapasztalatommal és kapcsolataimmal hozzájárulhassak településünk
intézményrendszerének szabályos fenntartásához, fejlődéséhez. Egy élhetőbb és
szerethetőbb községben szeretnék Önökkel
együtt élni, ahol a különböző emberek és
vélemények megférnek egymás mellett, és
nem kioltják, hanem erősítik az összetartozás érzését. Képviselői munkámmal akkor
lennék elégedett, ha ezek megvalósulnának,
és falunk járdái, közútjai jól járhatók lennének, rendezett közterületekben gyönyörködhetnénk, miközben itt élő és dolgozó szüleinkkel, gyermekeinkkel arról beszélnénk,
mit és hogyan kellene tovább tökéletesíteni.
Bízom magamban, hiszen több éven keresztül sikeresen vezettem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetet. Megtisztelő volt
elnök-ügyvezetőként e fantasztikus csapat
tagjának lenni. Az ott eltöltött 27 év alatt
küzdöttem a „Szegvár” név fennmaradásáért, az önállóság megtartásáért, a cég ismertségének, gazdasági-szakmai értékeinek
növeléséért, de leginkább a vidéki lakosság,
a helyi őstermelők, egyéni vállalkozások,
cégek, önkormányzatok és civil szervezetek magas szintű helybeni kiszolgálásáért.
Munkámat több szakmai kitüntetéssel is elismerték.
Több civil- és sportszervezetben tevékenykedem. Alapítója vagyok a Szegvári
Naplót kiadó alapítványnak, és több évtizede vezetem a Szegvári Horgászegyesület
felügyelőbizottságát. Korábban alelnöke
voltam az akkor még sikeres Szegvári Sport
Egyesületnek. A jövőben is a szegvári értékek megóvására és gyarapítására törekszem,
ezért is alapítottuk meg az idei évben a
Szegvárért Egyesületet.
Dr. Mészáros Imre jogi végzettségű
nyugdíjas vagyok (arcfényképet nem adok,
mert vallom, hogy nem a fénykép, hanem a
program a fontos. Egyébként is a szegváriak
kilencven százaléka ismer).
Csongrád megyében, lakóhelyemtől 27
km-re eső munkahelyemen, 1980-ban „politikailag alkalmatlan” minősítést kaptam (ma
már büszke vagyok rá!). A rendszerváltás
rehabilitált szakmai értelemben. Szülőfalumtól, beteg húgomtól és édesanyámtól 360
km-re lévő Nógrád megyei faluban megjutalmazták jegyzői munkámat. Ma is szeretettel gondolok az ottani emberekre és az
akkori politikai vezetőkre.
Tudom, hogy a mai szegváriak közül sokaknak még hányatottabb sors jutott. Ezért
határoztam el, hogy önkormányzati képviselőjelöltként indulok a szegvári választáson.
Segíteni akarok nekik. Az elmúlt tizenkét
évben technokrata szellemű vezetés uralkodott szegváron. Remélem, hogy az új jelöltek, Szabó Tibor György, Pöszmet Zsolt,
Csatordai Endre, Bandula Ferenc, jómagam
és mások megválasztásával az elkövetkező tizenkét év emberközpontú vezetést fog
megvalósítani.

Folytatás a 9. oldalon

2019. szeptember
A 8. oldal folytatása
Célom, hogy megválasztásom esetén támogassam az új polgármester, az új képviselőtestület és a jegyző munkáját a szegváriak érdekében. Fontosnak tartom Szegvár
műemlékeinek (a Dóczy-kastély, a Károlyikápolna és a megyei-börtön maradványait is
ide sorolom), muzeális tárgyainak (az elkótyavetyélt Jaksa János Helytörténeti gyűjtemény, Katona Kiss Ferenc festmények)
megbecsülését, idegenforgalmi szintű rendbetételét. Sok pénzt hozhat a korábbi pályázati pénzek a „malmi út” műszaki dokumentumainak felülvizsgálata!
Mint nyugdíjas szervezem, főként ingatlanügyek jogtisztaságával foglalkozó „tanácsadó & segítő irodám” beindítását, mely
írásbeli megbízás alapján térítésmentes, de
regisztrált tanácsot ad szeretett szegvári polgártársaimnak. Ez az iroda védőkar lehet a
lelketlen ingatlanspekulánsok ellen.
Szavazz rám! Jól jársz!.

9. oldal
Purgel László független képviselőjelölt,
32 éves vagyok, Szegváron élek párommal
és 1 éves gyönyörű kislányunkkal, Zitával.
Szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak,
én is abban nőttem fel. Adott volt, hogy tanulmányaimat is a mezőgazdaság irányába
folytassam. Szerencsés helyzetben vagyok,
hiszen engem és családomat is nagyon jól
ismernek a szegváriak.

Szenczi Zsolt képviselőjelölt, 1975-ben
születtem, kisebb kitérőt leszámítva, Szegváron élek. Általános iskolába Szegváron
jártam, középiskolai tanulmányaimat Szentesen folytattam. Villamos-energia ipari
technikusként végeztem. Jelenleg a kereskedelemben dolgozok, üzletvezető helyettesként egy multinacionális cégnél Szentesen.

Tanulmányaimat a Szegvári Forray Máté
Általános Iskolában kezdtem, ezután a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem Hódmezővásárhelyen.
Csongrádon a Batsányi János Gimnáziumban PR szakmát tanultam. A Public Relations szóból ered a rövidítés, amely röviden
közönség kapcsolatokat jelent, egyfajta
tudatos kommunikációt egy cég és a környezete között. Ezt követően a Szegedi
Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán
agrárgazdaság és logisztika szakon agrármérnökként végeztem. Az iskolás évek nagyon jó elméleti tudással vérteztek fel, de
a gyakorlati tapasztalatot én is az életben,
munkáim során szereztem!
Dolgoztam fejlesztőmérnökként, üvegházvezetőként és több év területi képviseleti
munka áll mögöttem. Munkámban maximalista és rendszer szemléletű vagyok! Az előttem álló feladatokat logikai sorrend alapján
építem fel, hogy minél kevesebb akadályba
ütközzek életem és munkám során.
Nagyon fontos számomra a folyamatos
infrastruktúrafejlesztés, gyermekeink minőségi foglalkoztatása és oktatása a helyi
intézményekben. Szegvár adottságainak köszönhetően gondolkodhatunk a turizmusban
rejlő lehetőségek kiaknázásán. A falu stabil
gazdasági helyzetéhez és hosszú távú önálló
működéséhez nagymértékben hozzájárulna
meglátásom szerint egy ipari park létesítése, kialakítása. Szegvárnak minden téren
biztonságosnak kell lennie (közbiztonság,
kamerák, épületek)!
Településünket mindenki számára kortól
függetlenül szerethetővé, vonzóvá kell tennünk!
Megválasztásom esetén (munkahelyem
mellett) a helyi embereket szeretném teljes
vállszéleséggel képviselni lakóhelyünkön,
Szegváron!

Közösségi ember vagyok, hiszek a jó csapat erejében, hogy együtt sokat elérhetünk
községünk érdekében.
A realitások talaján, szeretnék maradni
és ezek figyelembevételével határozom meg
programomat. Konkrét elképzeléseim vannak abban a tekintetben, hogy mi az, amivel
szebbé, élhetőbbé tehetnénk a szegvári lakosok életét. Tisztában vagyok azzal, hogy
a közelmúltban, komoly fejlődés indult el
Szegváron, ezek folytatásaként szeretném a
saját ötleteimmel is támogatni az új szegvári
vezetést. Tervem egy élhetőbb Szegvár.
- Utak, járdák, közterületek rendbetétele,
közintézményeink, műemlékeink folyamatos
karbantartása, zöldövezetek kialakítása.
- Egy olyan Szegvárt képzelek el, ahol a
teljes lakosság, megtalálja a lehetőséget kikapcsolódásra, pihenésre, szórakozásra.
- Biztonságos, modern gyermekjátszótereket szeretnék gyermekeink, unokáink és
dédunokáink számára. Ifjúság számára közösségi hely kialakítása.
- Kórógy-tó környezetének teljes rehabilitációja, családias pihenőövezet létrehozása.
- Hangsúlyt fektetnék a sport, egészséges
életmód a vallás, a kultúra és a hagyományok
ápolására.
- Kerékpár utakat szeretnék településünkön és onnan Szentes és Mindszent irányába.
- Segítségre szoruló, idősebb, egyedülálló
lakosság igényeit szeretném felmérni, hogy
megtudjuk, mi az, amivel könnyebbé tehetjük mindennapjaikat.
Hiszem, hogy a talán aprónak tűnő dolgok,
akár rövid időn belül is jelentős életminőség
változás hozhatnak községünk lakosai és az
idelátogatók számára. Nyitott vagyok minden ötletre, észrevételre.
Kérem, tiszteljenek meg azzal, hogy október 13-án szavazatukkal lehetőséget biztosítanak, hogy a közösséget szolgálhassam!

(Piti János bemutatkozása a polgármesterjelölteknél található)

Pöszmet Zsolt független képviselőjelölt vagyok, a helyi közművelődési intézmény vezetője és könyvtárosa.

Öt évvel ezelőtt, amikor Bács-Kiskun
megyéből – nagy várakozásokkal és kis
gyomorgörccsel – ideköltöztem, nem
tudtam még, milyen fogadtatásra számíthatok, de nyugodtan állíthatom, a szegváriak felülmúlták minden várakozásomat. Úgy érzem, nagyon rövid idő alatt
befogadtak, egy-egy nehéz helyzetemben támogattak, szükség esetén tanácsokkal láttak el. Mindennapi munkám
során igyekeztem meghálálni mindezt,
néhány esetben talán sikerült is.
Most jött el a pillanat – amennyiben
rajtam kívül mások is így gondolják
– hogy még többet tegyek Szegvárért.
Problémáikkal, ötleteikkel, elképzeléseikkel könnyedén megtalálhatnak, azokra
legjobb tudásom szerint fogok reagálni,
természetesen nem csak képviselővé választásom esetén.
Kedves, bíztató szavaikat, aláírásaikat, esetleges szavazataikat nagyon szépen köszönöm.

Folytatás a 12. oldalon
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HIT VILÁG
Anselm Grün:
Ünnepek és szokások,
amelyek megszépítik
életünket
Folytatjuk a fenti címmel januárban megkezdett sorozatunkat. Ebben a hónapban az
aratással, betakarítással kapcsolatos hálaadásra tanít bennünket a szerző:
Egész évben és egész életünkben van
okunk a hálára. Az arató-hálaünnepen különleges módon adunk hálát a teremtés
adományaiért, amelyeket az aratás során
betakarítottunk. Sok templomban a föld
gyümölcseit művészien elrendezik, hogy
a templomlátogatókat arra hívják, hálásan
álljanak meg a teremtés adományai előtt.
Ám nemcsak arról az aratásról van szó,
amelyet a mezőgazdák és a borosgazdák végeznek. Ez az ünnep arra is alkalom, hogy
köszönetet mondjuk mindazért, amit személyes aratásként éltünk meg ebben az évben.
Egy kis „szertartással” adhatunk mi is
hálát. Üljünk le, tartsunk egy kis szünetet
munkánkban. Próbáljunk meg mindenért
köszönetet mondani, ami éppen eszünkbe jut. Adjunk hálát mindazért, amit Isten
ajándékozott nekünk, tehetségben és képességben, találkozásokban, tapasztalatokban
és élményekben. Adjunk hálát az emberekért, akiket Isten mellénk rendelt, szüleinkért és testvéreinkért, mindazokért, akik
formáltak bennünket. És adjunk hálát ezért
a pillanatért.
Ha megpróbálunk tudatosan hálát adni
mindenért, ami eszünkbe jut, észre fogjuk
venni, hogy megváltozik a hangulatunk.
Belsőleg nyugodttá válunk. A béke mély
érzése tölt el bennünket. De azt is észre
fogjuk venni, hogy megváltozik a gondolkodásmódunk. A hála a gondolkodásból
ered. Aki helyesen gondolkodik, annak

hálát is kell adnia. De fordítva is érvényes:
Ha tudatosan hálát adunk Istennek mindazért, amit naponta ajándékoz nekünk, akkor elkezdünk helyesen gondolkozni, akkor
gondolkodásunk kitisztul. Önmagunkat és
életünket helyesen látjuk, mert megnyitjuk
szemeinket életünk igazságára.
Ezen a napon figyeljünk beszédünkre: Mikor fejezünk ki hálát? És figyeljünk a környezetünkben élő emberekre: Kit tekintek
én hálás embernek? Hogyan tapasztalom ezt
meg? Kit látok hálátlannak és miért? Érezni
fogjuk, inkább a hálás emberekkel időzünk,
mint a hálátlanokkal. És érezni fogjuk azt
is, hogy a hálátlan emberek – intellektusuk bármennyire is jó – nem gondolkodnak
helyesen, mert nem úgy látják a dolgokat,
amilyenek. Így gyakorolhatjuk a hálát és a
helyes gondolkodást.
Az asztalunkra kitett, szépen elrendezett
gyümölcsös tál egész nap emlékeztet bennünket a Föld terméseire, Isten gondviselő
jóságára, a hálaadásra mindezekért.

Böjte Csaba
segélykiáltása:
A kapzsiság felfalja a
földet!
Böjte Csaba ferences szerzetes figyelve
a médiában a sorozatos erdőtüzekről, a teremtett világ pusztulásáról szóló híreket, az
alábbi segélykiáltást tette közzé közösségi
oldalán. Üzenetét közreadjuk.
Ne csak nézzük a modern kommunikációs eszközeinket, hanem halljuk meg az égő
állatok sikolyát, a szemünk láttára pusztuló
bolygónk vergődését, értsük meg azt, amire
a mi józan eszünk is kér:
– Csak annyit rakj a tányérodba, amennyi

elégséges és egészséges számodra, ne pazarolj!
– Csak azt vásárold meg, amire valóban
szükséged van, fölösleges lim-lommal ne
szemeteld teli e földet!
– Csak oda menj el, ahova valóban szükséges, érted fölöslegesen ne csepegjen az
üzemanyag!
– Mohóságodat, a mindenre éhes, benned
tomboló gyilkos fenevadat ne engedd szabadon!
Imádságos szeretettel, Csaba testvér
Forrás: Magyar Kurir

Okosan az
okoseszközökkel
Vegyük már észre, megváltozott a világ!
Ez egy másik generáció. Nincs mit tenni.
Egy felmérés szerint öt szülőből négy úgy
hiszi, hogy még fejleszt is az okostelefon.
No de mi ez a furcsaság, hogy mintha nem
tudnánk elszakadni a géptől, kamaszunk/
férjünk/feleségünk/óvodásunk nem akar
enni jönni, nem akar aludni, a tanulásról ne
is beszéljünk! A kapcsolódást a neten keresi, nem érdekli a család, a beszélgetés, a
játék, mondhatni semmi. Normális ez? Tényleg csak rugalmatlanok, elmaradottak, vagy
vészmadarak lennénk? Sajnos nem! Az okos
eszközök visszafordíthatatlan, maradandó
károsodást okozhatnak a fejlődő idegrendszerben – vallják a kutatók.
Ferenc pápa szerint: „Új, hatékony, megelőző, összefogáson alapuló védelmet kell
biztosítani a kiskorúak számára a digitális
világ káros hatásaival szemben, mely korunk
egyik legsúlyosabb kihívása.
Aggodalom és félelem tölt el bennünket
a technikai fejlődés gyorsasága miatt, mert

„Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van.”
Fil 4,5
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úgy érezzük, kicsúszik a kezünkből az ellenőrzés lehetősége. Egy világméretű válságról
van szó, mely egyszerre környezeti, gazdasági, politikai, morális és spirituális természetű, ami az egész emberiségre nézve sorsdöntő, de különösen a fiatalok számára.”
A képernyővel rendelkező eszközök
mindennapjaink szerves részét képezik. Elmondhatjuk, hogy Magyarországon a családok többsége rendelkezik valamilyen digitális eszközzel: pl. számítógéppel, tv-vel,
okostelefonnal, stb. Az utóbbi 10-15 évben
egyre több tv-műsor, számítógépes játék készül a legfiatalabb korosztálynak, a 0-2 éveseknek is.
A vizsgálatok szerint a képernyő előtt töltött túl sok idő hatással van a gyerekek agyi
fejlődésére: az amerikai gyermekorvosok
például nem tanácsolják a kisgyermekeknek
a digitális média használatát.
Egyre több kutatás során vizsgálják a képernyő, ill. a képernyő előtt eltöltött idő hatását
a gyermekek későbbi figyelmi teljesítményére, gondolkodására, tanulási folyamatainak,
érzelmi és társas készségeinek alakulására.
A tv, a számítógépes játékok, okostelefonok
stb. túlzott használata negatívan befolyásolja
a gyermek figyelmi folyamatait. A digitális
eszközök által történt túlingerlés miatt a környező valós világot ingerszegénynek élheti
meg a gyermek, az elektronikus eszközök
által kínált intenzív élmények nélkül unatkozni fog. A tartalomfüggő hatását vizsgálva
azt a következtetést tudjuk levonni, hogy az
agresszív tartalmú műsorokat gyakran néző
gyermekeket az agresszió látványa kevésbé
zavarja, sőt a kutatások szerint ezek a gyermekek agresszívebbé is válnak, illetve torzulhat a realitásérzékük is, ami akár balesetveszélyes magatartáshoz is vezethet.
Istentől rendelt hivatásunk, talentumaink
csak élő emberi közösségekben tudnak érvényesülni, beteljesedni. A szeretetet emberi
közösségekben tudjuk gyakorolni, az emberi
közösségeken keresztül tudunk megküzdeni
félelmeinkkel, szorongásainkkal, bánatunkkal, de emberi közösségekben tudjuk egymást segíteni, itt tudjuk megosztani kételyeinket, sikereinket, örömeinket is.
„Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,15-20)
Forrás: Mária Rádió Magazin

11. oldal

Karitász hírek
A nyár folyamán a Karitász csoportunk által végzett
munkáról számolunk be jelen sorainkkal.
Mosógépvásárláshoz kértünk és kaptunk segítséget
az Egyházmegyei Karitásztól, ezzel egy nehéz helyzetben lévő családon tudtunk
segíteni.
12 gyermek részére 5000 Ft-os tanszervásárlási utalványt juttattunk el iskolakezdés
előtt.
A nyári több-napos tábor az idén elmaradt, helyette Szarvasra kirándultunk két autóval. A gyermekek nagyon élvezték a MiniMagyarország apró kis csodáit. A játszótér,
a teke, a szabadtéri malom-játék is jó szórakozást jelentett számukra. Kipróbálhatták a
„szabadulószobát”, ahol a Viharzóna-nevű
játékban vettek részt. Ebben a játékban különböző logikai játékok, feladatok megoldásával juthattak egyik helyiségből a másikba.
A játék végén, amikor sikeresen kimenekítették a viharba került pávákat, ők is kijutottak
az útvesztőből. A jutalom, hogy az Arborétum területén lévő mintegy 30 pávából néhányat meg is csodálhattunk, lefotózhattunk.
Egy jó hangulatú ebéd következett, hiszen a
szabadulós játékban eltöltött másfél óra után
mindenki farkaséhes volt. Majd a gyönyörű
parkban sétálva a kilátóhoz értünk, aztán
újabb játszóteret találtunk, amit élvezettel
vettek birtokba a gyerekek. A végén még lesétáltunk a hajóállomásra, de aznap már nem
indult több járat, így csak gyönyörködtünk a
panorámában. Kellemesen elfáradva értünk
haza az esti órákban.
Az elmúlt időszakban többször kapott a
csoport konyhakész házinyulat, most legutóbb kacsákat, amit ellátottjaink részére
továbbítottunk. Hálás köszönet az adakozóknak!
A megyei Karitász által szervezett idősgondozói ismereteket nyújtó továbbképzésre
jelentkezett két csoporttagunk.

HÍREK – ESEMÉNYEK

Kisboldogasszony Egyházközség eseményei
Szeptember 15-én Szent Kereszt felmagasztaltatásának ünnepén a kórógyszentgyörgyi
kápolna helyén álló keresztnél 15 órakor szentmise lesz. Rossz idő esetén ugyan ebben az
időpontban, a templomban.
Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez
évben szeptember 22-én lesz, a szentmise 10
órakor kezdődik. Az érintettek meghívót fognak kapni. Ha valaki valami oknál fogva nem
kapna, és jubilál ebben az évben, jelezze szándékát a plébánián személyesen vagy telefonon:
63/364-810-es számon hivatalos időben, kedd
és csütörtök 9-11 óra között. Akik nem Szegváron kötöttek szentségi házasságot, de hitelt
érdemlően igazolni tudják, azok is részt vehetnek az áldáson, szándékukat jelezzék a fenti
elérhetőségen.
Október 1-én, elkezdődik a közös rózsafüzér imádkozás a templomban az esti szentmise előtt. Jöjjünk minél többen együtt kérni a
Szűzanya közbenjárását. De szánjunk rá időt,
és a szentmisén is vegyünk részt, a Szűzanya
örömére, magunk lelki gazdagodására!
Október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyas�szonya, Magyarország Főpátrónája ünnep!
Rozgonyi Mária.

”Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.”
(Fil 4,9)
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12. oldal
A 9. oldal folytatása

Tóth József vagyok, és független képviselőjelöltként szeretnék indulni a választáson.

Először is szeretném megköszönni az
önkormányzati választáson való részvételhez szükséges támogatói aláírásokat,
és köszönöm a bizalmat.
Magamról röviden annyit, 49 éves vagyok, és itt élek gyerekorom óta Szegváron. Itt jártam általános iskolába, majd
Csongrádon végeztem gépészként.
Hosszú évek óta dolgozom együtt az
önkormányzattal, és szervezem a falunapi rendezvényeket. A sportmúltammal
kapcsolatosan, régóta öregbítem Szegvár
hírnevét, többszörös Erős Ember Magyar Bajnok vagyok, Guinness rekorder,
és Szegvár volt a legerősebb faluja is
2001-ben az én vezetésemmel.
25 éve vagyok vállalkozó és cégvezető.
Úgy gondolom, hogy Szegvár jó úton
halad a fejlődés terén évek óta, és ezt a
csapatmunkát szeretném erősíteni. Látom azt, hogy a fejlődéshez stabil háttér, kapcsolati tőke, és jó csapat munka
szükséges!
Szerintem az okos döntés az, ha nem
állunk a fejlődés útjába, inkább erősítjük
ezt. Számomra, ami még nagyon fontos,
hogy meghallgassam az emberek hétköznapi problémáit és ha önök bizalmat
szavaznak nekem, akkor képviselőként
a legjobb tudásom és a lehetőségeimhez
mérten, segítsem a Szegvári Emberek
Életét.
Tóthné Szin Mici vagyok, 38 éves.
Szegváron élek a családommal együtt.
Az őszi önkormányzati választáson képviselőjelöltként indulok, az ehhez szük-

séges támogató aláírásokat szeretném
mindenkinek megköszönni.
Általános iskolai tanulmányaimat is
Szegváron végeztem kiváló eredmén�nyel és aktív tagja voltam már akkor is
a közéletnek. 1999-ben sikeres érettségi vizsgát tettem a hódmezővásárhelyi
Bethlen Gábor Református Gimnázium
biológia-kémia szakán. 2007-ben pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítést
szereztem, majd 2008-ban mérlegképes
könyvelőit. 2019-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági
karán mezőgazdasági mérnökként (agrárgazdaság és logisztika szakirányon).
Sokáig Szentesen dolgoztam, majd 2018tól ismét Szegváron, a központban, ahol
a családi vállalkozásként működő gazdaboltunkat vezetem.
Véleményem szerint Szegvár elindult
a fejlődés útján, ezt a lendületet követve szeretnék én is aktív részese lenni és
még többet tenni a haladásért. Mindig is
részt vettem településünk életében, annak rendezvényein és azt tapasztalom,
hogy az igazán nagy eredmények összefogással és megfelelő kommunikációval
lehetségesek.
Célkitűzéseim között szerepel, hogy
tanulmányaim és munkám során szerzett kapcsolataimat valamint tudásomat
maximálisan kihasználva tudjam segíteni a falu további fejlődését. Konkrét
terveket nem szeretnék ígérgetni, mert
ezek nagyban a rendelkezésre álló forrásoktól és pályázatoktól függnek. Fontos
feladat számomra, hogy képviselőként
egységet teremtsünk, hallgassuk meg a
lakosság igényeit, ötleteit, véleményét.
Együtt, közös összefogással haladjunk
tovább előre, használjuk ki településünk
adta adottságainkat. Keressenek meg,

forduljanak hozzám bizalommal, amiben csak lehet, segítségükre leszek és
megtaláljuk közösen a megoldást, hogy
az itt élő emberek továbbra is itt maradjanak, itt éljenek és jól érezzék magukat
Szegváron. Megválasztásom estén mindent megteszek, hogy segítsem a település vezetésének a munkáját és a szegvári
embereknek biztosítsam a kapcsolatot
köztük és az önkormányzat között. Ne
feledjük egységben az erő, együtt tovább
Szegvárért!
Köszönöm szépen az ösztönző, támogató szavakat, és szeretnék mindenkit
kérni menjen el szavazni, hiszen október
13-án a közös jövőnkről döntünk!
Tóth Péter független képviselőjelölt
vagyok.

Születésem óta Szegváron élek. Feleségem a helyi általános iskolában tanít.
Két gyermekem van, Péter agrármérnök,
Máté közgazdász.
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán dolgozom, mint szakoktató.
Tizenhárom éve a Szegvári Horgászegyesület vezetőjeként tevékenykedem
a közösségért. Kilenc éve települési
képviselő vagyok. A legjobb tudásom
és lelkiismeretem szerint képviseltem a
nagyközség lakosságát. Megválasztásom
esetén ezután is így kívánom a képviselői munkámat végezni.
Ezúton is köszönöm mindazoknak,
akik aláírásukkal és szóbeli biztatásukkal támogattak abban, hogy képviselőjelöltté válhassak. Mindenkit kérek, hogy
október 13-án menjen el választani, vegyen részt a falu jövőjének alakításában,
és szavazzon az ön által alkalmasnak
ítélt jelöltekre!
Folytatás a 13. oldalon

2019. szeptember

13. oldal
A 12. oldal folytatása

Vajda Gabriella vagyok, 45 éves,
képviselőjelöltnek a FIDESZ-KNDP
támogatásával indulok. Férjemmel és
2 fiúgyermekemmel Szegváron élek.
Katolikus keresztény vallású vagyok.
Általános iskolába Szegváron jártam,
Szentesen a Boros Sámuel Szakközépiskolában érettségiztem, majd a Szegedi
Tudományegyetemen ápolásból diplomát
szereztem.

által a turizmus, a vendéglátás fejlődik.
Példaértékű a településen működő
civil szervezetek munkája, akik segítik falunk fejlődését, szépülését. Ezt az
együttműködést fent kell tartani, az Önkormányzat és az egyesületek között.
Vidám természetű, közösségi ember
vagyok, aki tud csapatban dolgozni. Úgy
gondolom, hogy együtt, egy jó cél érdekében többet tudunk tenni falunk fejlődése érdekében.
Az elmúlt években új lendületet vett
Szegvár, komoly beruházások, fejlesztések valósultak és jelenleg is valósulnak meg. Fontos, hogy a fejlődés tovább
folytatódjon, célom az élhető, nyugodt
településkép megóvása, fejlesztése. Az
itt lakó embertársak nyugalmának, pihenésének biztosítása.
Köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal!

A szegvári Falunapi
Fesztiválról
15 évig a Szentesi Kórház Sebészeti
osztályán voltam ápoló.
Jelenleg is az egészségügyben dolgozom, itt Szegváron körzeti ápolóként.
4 éve vagyok a Tűzköves Alapítvány
kuratóriumi elnöke. Fontosnak tartom
hagyományaink ápolását, a kulturális
programokat, melyek szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget jelentenek az itt
lakó, illetve hozzánk látogató embereknek. A Tófesztivál, Borfesztivál, mint új
rendezvénysorozat szervezésében segítek. Az Alapítvány lovaival lovastábort,
lovagoltatást végzünk az óvodában, falusi rendezvényeken, a falunkban zajló
nyári táborokon.
Nevemhez fűződik az Adventi gyertyagyújtások rendezvénysorozata.
Munkámból adódóan fontosnak tartom
az egészséges életmódot, a sportolást, a
szabadidő hasznos eltöltését. Magam is
sportolok, és szeretnék minél több sporthoz kapcsolódó lehetőségeket teremteni,
minden korosztálynak. A Fitt nap és a
szilveszteri futás kezdeményezése példaértékű, melynek kivitelezésében aktív
szerepet vállalok.
Fontosnak tartom a bölcsődei, óvodai,
iskolai oktatást, hogy egy színvonalas,
nyugodt légkörben tudjanak tanulni a diákok, és dolgozni a pedagógusok.
A testvértelepülési kapcsolatok ápolása is hozzátartozik Szegvár életéhez, ez-

Szegvár Nagyközség Önkormányzata
az idén augusztus 19-20-án szervezte
meg a Falunapi Fesztivált a sportpályán.
Augusztus 19-én Parasztolimpia címmel sportdélutánra került sor, ahol tréfás-ügyességi sport programokat szerveztek. Volt nindzsa olimpia is. Sok
fiatal kipróbálhatta ügyességét, bátorságát bebizonyíthatta. Megrendezték
az erős emberek versenyét is – akiknek
különböző, speciális feladatokat kellett
megoldaniuk. Látványmedencét is felállítottak, melyben megfürödhettek a
felfrissülésre vágyók. Élményautóztatás
is volt egy sportautóval. Nagyon sokan
kipróbálhatták ezt a járművet. Az egész
estébe nyúló programot Tóth József erős
ember szervezte. Köszönjük a munkáját.
Ezen a délutánon lovagolhattak a gyermekek a Tűzköves Alapítvány tagjainak
a segítségével, majd az ugráló várat is
ingyen használhatták. 18.30 órától sztárvendég Jolly és Suzy volt. Mulatós slágereikkel hatalmas sikert arattak. Természetesen nem maradhatott el a diszkó
sem. 20 órától Rákász diszkó volt, majd
hajnali fél 3-ig Dj Big Bill szórakoztatta
a táncos lábú fiatalokat.
Ezen a délutántól hajnalig tartó vidám-

ságon legalább 3000 ember vett részt.
Augusztus 20-án rendeztük meg a Falunapot. A Tekeházban a 10 éve elhunyt
Lukács István sporttársra emlékeztek.
Gyula, Szentes, Orosháza és Szegvár
képviseltette magát az emlékversenyen.
Köszönjük Szabics Krisztiánnak és
Zsibók Zoltánnak a szervezőmunkáját.
Délelőtt került sor a már hagyománynak számító futóversenyre is, melyet
Erdei Sándor bonyolított le. Közel 30-an
futottak. Sok kisgyermek is részt vett
ezen a délelőtti versenyen. A kispályás
labdarúgásnak is nagy sikere volt. Köszönjük Szűcs László munkáját. A főző
versenyre 5 csapat nevezett be. Finomabbaknál finomabb ételeket készítettek. A lovas felvonulásnak nagy sikere
volt. Kórógyszentgyörgytől a sportpályáig vonultak a lovaskocsik és a lovasok. Köszönjük Bárány Brigitta és Pölös
Attila szervezőmunkáját. Délután Vajda
Gabriella körzeti ápolónő cukrot és vérnyomást mért, a Belevaló Klub tagjai arcot festettek, a Szép Öregkor Nyugdíjas
Egyesület tagjai Bacsa Józsefné vezetésével pedig fánkot sütöttek. Köszönjük
a munkájukat. 15 órától a Bazsa Mári
Népdalkör lépett fel Gila László, majd
a Magyar Nóta Klub ifj. Ternai József
vezetésével. Gyönyörű népdalokat, nótákat hallhattunk tőlük. A Vígh Károlyné
által vezetett Fuszulyka Nyugdíjas Klub
tagjai táncoltak. Nagy sikert arattak ők
is. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat. A Csiga Duó gyermekműsorára sok kisgyermek eljött. A Kyokushin
Karate bemutató nagyon látványos volt.
Köszönjük Erdei Sándor felkészítő munkáját. A Veritas Fitness FitKid bemutatónak is nagy sikere volt. 18 órakor
kezdődött az ünnepi műsor. Megszentelte az új kenyeret Andrási Elemér plébános úr, majd ünnepi beszédet mondott
Gémes László polgármester úr. Farkas
Sándor agrárminiszter-helyettes, államtitkár úr is megtisztelte jelenlétével és
ünnepi beszédével a rendezvényt. Sor
került a kitüntetések átadására is. Az
ünnepség rangját emelte, hogy testvértelepülésünkből, a lengyelországi Lewin
Folytatás a 14. oldalon
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14. oldal
A 13. oldal folytatása

Brzeskiből is érkezett delegáció, illetve
az erdélyi barátaink is itt voltak velünk.
Korond város polgármestere is részt vett
ezen az ünnepségen.
Farkas Sándor és Gémes László átadta a
Szegvár Díszpolgára címet Vass Lászlónak.
Szegvárért Emlékérmet kapott Gila
Olga sminkes, maszkmester, az ÁrpádAgrár ZRT, a díjat átvette Dr. Csikay
Miklós elnök vezérigazgató, Majzik Ferenc, valamint Papp János fogathajtó.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Az ünnepi műsor után a Dobbantó
Néptánccsoport lépett színpadra fergeteges műsorával. Köszönjük Magyar Imre,
Magyar Nóra és Csurka Nándor felkészítő munkáját. Az Allstars Dance Stúdió
növendékei is nagy sikert arattak. Köszönjük Vass Márta felkészítő munkáját.
20 órakor a Dupla Kávé és Köteles Cindy
mulatós zenéjére táncolhatott a szintén
közel 3000 fős közönség. 21 órakor Tűzijáték következett. Gyönyörű látványban volt részünk. Ezután ajándéksorsolást tartottunk, ahol közel 50 db értékes
tárgy talált gazdára. Majd a Bibuci zenekar húzta a talpalávalót. A hőlégballont sokan kipróbálhatták ezen a napon,
természetesen ingyenesen. A csodálatos
színpad dekorációt Ráczné Purgel Ilona
és Kulbert-Takács Hajnalka készítette.
Köszönjük a munkájukat!
Köszönjük az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, Kabinet, a Falufejlesztő KFT dolgozói, Szegvári Tűzköves Hagyományőrző, Ismeretterjesztő,
Kulturális Alapítvány, a Polgárőrség, a
Rendőrség, civil szervezetek, egyesületek, magán személyek, Kurca TV, fotósok, hangosítók, tombolaárusok, segítségét és az együttműködését. Nélkülük
nem lett volna ilyen sikeres a kb. 3000
ember által látogatott 2 napos falunapi
fesztivál.
Legnagyobb támogatóink voltak:
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Ternai Kft
Gyenes Kft
Örülünk, hogy velünk tartottak!
Köszönettel:
Lukács Istvánné főszervező

2019. szeptember

Magas szakmai
kitüntetés a
helyi főállatorvosnak

Dr. Lehoczky János, Szentes Járási főállatorvos nemzeti ünnepünk,
augusztus 20-a alkalmából Tolnay
Sándor díjat kapott, amely díjat akkor
nem tudott átvenni.
A Szentes Járási Hivatal ünnepi
munkaértekezletén, a Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
szeptember 5-én dr. Tóth Flórián, a
hivatal vezetője köszöntötte munkatársait, és a megjelent vendégeket.
A főállatorvos laudációját Dr. Libor Melinda, a Szentes Járási Hivatal
munkatársa olvasta fel, majd a díjat
– közvetlen szavak kíséretében – Farkas Sándor országgyűlési képviselő,
az Agrárminisztérium miniszterhelyettese adta át…
Dr. Lehoczky János Járási
Főállatorvos méltatása
2019. augusztus 20-a, államalapításunk ünnepe alkalmából az Agrárminisztérium Tolnay Sándor díjat
adományozott Dr. Lehoczky János,
a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztályának osztályvezetője, járási
főállatorvos, címzetes egyetemi docens részére.

15. oldal

Dr. Lehoczky János Tótkomlóson
született. Középiskolai tanulmányait a Kossuth Lajos Mezőgazdasági
Szakközépiskolában, Orosházán végezte, majd az Állatorvos-tudományi
Egyetemen állatorvos doktor szakon
állatorvos doktor képesítést szerzett.
Diplomája megszerzését követően
folyamatosan képezte magát, többek
között szaporodásbiológiai továbbképzésen, szarvasmarha funkcionális
csülökkörmöző specialista, járványügyi és igazgatási szakállatorvos
képzésen, és szarvasmarha szaktanácsadói programon vett részt, majd
közigazgatási alap-és szakvizsgát
szerzett.
A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Állathigiénia Tanszéken a szarvasmarha
lábvégbetegségek, valamint a funkcionális csülökkörmözés gyakorlati
oktatás témakörben végzett gyakorlati oktatói tevékenység elismeréseként Címzetes Egyetemi Docens címet kapott 2004. november 26-án.
Szarvasmarha tehermentesítő csülökkörmözést oktatott hazánkban,
Litvániában, Ukrajnában, Görögországban, Kazahsztánban, Szlovákiában és Lengyelországban.
Több szakmai kiadvány társ-, illetve egyéni szerzője a szarvasmarha
lábvégbetegségek, valamint a csülökkörmözés területén.
A Tolnay Sándor díjat a földművelésügyi miniszter 1992. január 27-én
alapította az állategészségügyi oktatás, kutatás, gyakorlati és operatív
tevékenység elismerésére. E díjból
évente, augusztus 20-a alkalmából 3
adományozható.
Az Agrárminisztériumban szervezett díjátadón Nagy István agrárminiszter úr úgy fogalmazott, tisztelni
kell a munkát, mert ebben rejlik az
az erkölcsi erő, amely minden nehézségen átsegítette a nemzetet a fennállása óta eltelt bő 1100 esztendőben.
Dr. Lehoczky János a Tolnay Sándor díjat a szarvasmarha lábvég-betegségei, gyógykezelésük és megelőzésük területen végzett elméleti és
gyakorlati úttörő munkájáért veheti
át Farkas Sándor úrtól, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárától, miniszterhelyettestől.
Forrás: Szentesi Gyors

Tizenegyedik
alkalommal is…
Vannak dolgok az ember életében,
amikre szívesen emlékezik vissza,
vagy várja a folytatást, - a következő
élményt, a lehetőséget, a pillanatokat
az önfeledt boldogsághoz.
Gyermekkorban ezek az emlékek,
élmények, lehetőségek még fontosabbak. Talán társaim is, én is az ilyen
gyermekkori táborok, kirándulások
emlékéből merítve próbáljuk tovább örökíteni a közösség szeretetét, megmutatni az együtt töltött idő
hasznosságát, elültetni a gondolatot,
hogy igen is szép az élet elektronikai
kütyük nélkül. Akár a kezünk, a lábunk, arcunk is lehet a játékszer egyegy játékban, vagy akár egy vödörnyi
sár is biztosíthatja a boldogság pillanatait, ha épp nincs más a közelben.
Biztos vagyok benne, hogy saját
gyermekkori emlékeinkből építkezve
hívtuk életre idén már tizenegyedik
alkalommal a Szegvári Honismereti
Tábort, amely minden gyermek köztudatában (és a szülőkében is) „Régész tábor” néven ismert.
Kovács Lajos bácsi, a tábor megálmodója mellett, a kezdetektől Vígh
Mária a tábor vezetője viszi a vállán
ezt a tábort, aki jól szervezett önkéntes csapatával tematikus, Szegvár
múltjához köthető, történelmi, kulturális értékeket felelevenítő témakör
köré építi a heti programot minden
évben.
A 2019 évi tábor július 29–augusztus 2. között került megrendezésre
„Kismesterségek” elnevezéssel, témáját tekintve a régi idők feledésbe
merült mesterségeit vagy kikopóban
lévő szakmákat mutatott be.
A hét programját tekintve, a hétfői
nap az ismerkedés napja volt, a csapatok megalakulása után a csapatvezetőkkel együtt az önkéntes segítők
is letették az ünnepélyes tábori esküt.
A rossz idő a délelőttnek nem kedvezett, így a csapatok a Károlyi-Kastély
termeiben
csapat-összekovácsoló
játékokat játszottak, elkészítették a
csapatzászlókat és kitalálták a saját
csatakiáltásukat. Ebéd után már az
udvaron tevékenykedtek, sátrat állíFolytatás a 16. oldalon
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16. oldal
A 16. oldal folytatása

tottak, berendezkedtek, birtokba vették a kastély kertjét és csoportonként
átsétáltak a Jaksa János helytörténeti
gyűjteménybe, ahol Kulbert-Takács
Hajnalka ismertette meg a fiatalokat
Szegvár múltjával, a régi idők mesterségeivel, építkezési szokásaival,
hagyományaival.
A napot talán a lovaglás tette teljessé, amit a Tűzköves alapítvány
önkéntesei Kispálné Gémes Csilla
vezetésével biztosítottak. A gyerekek itt is sorban álltak, és szólítgatták, édesgették a számukra már jól
ismert, szelíd jószágokat és boldogan
várták, hogy sorra kerüljenek. A nap
hamar véget ért, szerintük ezt estig is
nyugodtan lehetne csinálni.
A kedd egy igazán izgalmas nap
volt a kastélyudvarba meghívott mesteremberek segítségével. Több elfeledett, érdekes szakmát ismerhettek
meg a gyerekek és próbálhattak is ki.
A kovács tüzet élesztett, izzott a vas,
a kalapács alatt formálódott, vetődött
a szikra, és mindenki szája tátva maradt. Tóth Feri bácsi szemében felcsillant az a huncut mosoly, amit én
gyerekkoromban az öreg tanítónénim
szemében láttam. „Na, gyere, kisfiam csodát mutatok.” A gyerekek nem
győztek sorban állni, hogy kipróbálják milyen nehéz is formálni a nyers
fémet.
A másik helyszínen a természetben fellelhető anyagok közül a vessző
kapta az egyik főszerepet Bánfiné Erzsike néni keze által. A haszontalan
kesze-kusza ágak sorra rendeződtek
a fürge ujjak között és készült a fonott kosár. Az idő rövidsége nem tette lehetővé, hogy mindenki készítsen
egyéni alkotást, de a mesterség szépségét megtapasztalhatták a gyerekek.
A papírszövés kifejezetten produktív helyszín volt, ahol Lantos Erika
néni a vesszőfonásnál látott alapokat
felhasználva, modern alapanyagból
mutatott különböző újrahasznosítási
ötleteket. Születtek is szebbnél szebb
alkotások szép számmal.
Ugyanez elmondható az agyagozásról is ahol a fazekas mesterséget, az épített technikát mutatta be
Kulbert-Takács Hajnalka, és a gyerekek itt is készíthettek saját alkotást.
A gyurmázás öröme a saraskodással
összekötve felejthetetlen pillanatokat

jelentett a gyermekeknek.
A famegmunkálás csínját-bínját
Kulbert György mutatta meg a fiataloknak, és ismertette meg őket a fa
lelkével. A fafaragás visszatérő foglalkozása a tábornak, így a faragni
szerető fiatalok gyorsan megtalálták az összhangot Gyuri bácsival és
büszkén mutatták saját faragókéseiket és saját munkáikat.
Talán igazi különlegesség volt
az érmenyomó prés, amit Zsombó
Zoltánnak és Májer Gyulának itt
szeretnénk megköszönni. Ezen az
állomáson a gyerekek a pénzverés,
pénznyomás mesterségével ismerkedhettek meg és a 100 évnél is öregebb golyóspréssel saját szegvári érméiket is elkészíthették.
Ezen kiemelt foglalkozások mellett a gyerekek elsajátíthatták az
arató koszorú készítését, a szövés, a
fonás és a horgolás tudományába is
betekintést nyerhettek.
A tematikus foglalkozások után a
gyerekek a mesteremberek, foglalkozásvezetők körében ebédeltek. Délután folytatódtak a foglalkozások,
de már szabadon választott formában
mindenki annál a mesterségnél, ahol
szeretett volna, ami leginkább megragadta alkotó kedvüket.
Szerda, – a szerda mindig a kerékpáros kirándulás napja Mindszentre,
ahol is Kovács Ildikó és csapata várt
bennünket érdekesebbnél érdekesebb
bemutatókkal és foglalkozásokkal. A
kerékpártúra viszontagságaiból még
fel sem tudott ocsúdni a társaság, mikor siettek elénk. „Gyertek, gyertek!
A pék most veti be a kemencét!” – és
valóban Pribek András bácsi szorgos kezei alatt formálódott kidagadt
cipók vártak a kosárban sorukra,
hogy azután a péklapátra ülve vackolják be magukat a kemence sötét
gyomrába. A kenyerek bevetése után
a tízórai volt az igazi meglepetés.
Ugyanis a kenyerek előtt a fürgejárású idős pék már előre kisütött vagy
hat tepsi pékbodagot és még ráadásnak egy kis kenyérlángost. Az ízletes
falatok után, a gyerekek megismerkedtek a Helytörténeti Gyűjtemény
múzeumpedagógiai programjaival.
A mindszenti önkéntesek között ott
találtuk Kovács Lajos bácsit is, aki
nagy örömmel magyarázta a földművelő eszközök használatát a fia-

taloknak. A tárlatvezetést interaktív
elemekkel is tarkították a helyi fiatalok akik QR kódokat készítettek és
az eszköz megnevezés helyére ezeket
téve a fiatalok mobil-applikáció segítségével olvashattak az eszközről.
Érdekes kontrasztot szült a modern
és a régi kor együtt. Megismerkedhettek a halász, takács, patikárius,
katona, bőrdíszműves, lovász, földmíves mesterségekkel, azok alapjaival, jellemzőivel, szerszámaival,
eszközeivel. Az ebédet a gyerekek
a Helytörténeti gyűjtemény melletti
vadászházban költhették el.
Délután irány a strand! Annak
minden pozitív velejárójával, fürdés, pancsolás, homokvárépítés. Ami
plusz meglepetés volt még, a gyerekek megismerkedhettek a kenuzás
alapjaival, szabályaival, és egy igazi
kenus olimpikonnal is. Irány haza, de
előtte még uzsonna a kemencés kenyérből, Már az úton hazafelé a csütörtöki ott alvást tervezgették, és közülük néhányan nem aludtak aznap
este az izgalomtól.
A csütörtöki program helyszínét a szegvári kendergyár udvara és
medencéje biztosította, a gyerekek
nem is tudják, hogy egy több mint
százéves múltra visszatekintő létesítményben játszhattak szórakozhattak Gémes László polgármester
úr és családja jóvoltából. Na de ne
szaladjunk ennyire előre! Ugyanis út
közben megállót szerveztünk Gyömbér Ferenc és felesége Kiss Renáta
„strucc ovijánál” ahol a gyerekek
megfigyelhették a kis struccok keltetését is.
A kendergyár udvarán, több helyszínen folyt a munka, a gyerekek
megtanultak sarat dagasztani, mezítláb taposták a szalmát a sár közé,
hogy utána vályogtéglát készítsenek.
A keddről megmaradt vesszőkből
az előre elkészített faszerkezet közé
vesző fonatot készítettek és betapasztották sárral. Ahogy azt a múzeumban láttuk, patics falat készítettünk.
Az ügyesebb gyerekek a nádat tették a tetőre, hogy fedele is legyen a
kunyhónak. Bár az épületet nem fejeztük be, ígéretet kaptunk rá, hogy
jövőre folytathatjuk.
Egy másik helyszínt kialakítva
leletládában, homokba rejtettük a
Forray Máté Általános Iskola ki-
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szuperált raktári csontvázát, Samut,
mellé „leleteket” (patkó, marha koponya, amfora, sarkantyú, pénz) tettünk, igazi ásatást imitálva. A ládát
és a homokot ezúton is köszönjük a
Gyenes KFT-nek. A kihelyezett eszközök (lapátok, vödrök, ecset) segítségével a gyerekek átélhettek a valódi feltáráshoz hasonló pillanatokat.
A munka utáni jól megérdemelt
strandolást a körmedence biztosította. Késő délután indultak csak vissza
a kastélyba, ahol az önkéntesek által
előkészített, Szabóné Marika néni által fűtött község kemencéjében sütött
kenyérlángos várta őket. A vacsorát
a tábortűz körül fogyasztották el a
gyerekek miközben Szűcs Zoli bácsi
és Szűcs Gergő gitározott és tanított
a gyerekeknek tábori énekeket. Sötétedés után szabadtéri „moziban”
a Tüskevár című filmet nézték meg.
A film után mindenki elhúzódott, a
gyerekek beszélgettek, a sátrak körül
szaladgáltak, élvezték a nyári este simogató hűvösét, majd kora hajnalban
bágyadtan borultak hajlékukra.
Pénteken ismét a kendergyár biztosította a helyszínt. Sátorbontás
után kerékpárral mentünk ki ismét.
Folytattuk az előző napon félbe maradt munkákat, ismét fürödtünk és
jó étvággyal ebédeltünk a segítőink
által készített bográcsos csirkés tarhonyából.
A tábor végét a tapasztalatcsere
és az élménybeszámoló mellett a táborvezető tábori eskü alóli feloldása
jelentette.
Kedves Táborlakók!
Ez a tábor augusztus 2-án befejeződött. Azért mi reméljük, hogy
a közös emlékek, élmények tovább
élnek bennetek és sokáig jó szívvel
gondoltok vissza azokra a pillanatokra, amit itt eltöltöttetek! Mindenkit
várunk jövőre is, mi ott leszünk!
A ti szórakozásotokért nagyon sok
ember vállalt önkéntes munkát, vagy
tett valamilyen felajánlást, ezért itt
szeretnénk megköszönni a fent említett foglalkozásvezetők, a Szegvári
Polgárőr Egyesület, a Szentesi TÉSZ,
Széll Csilla és Brezovai Zoltán, a
Puskin Tej Kft., Érdi zöldséges, az
önzetlen támogatást és segítséget.
Köszönjük!
B. S.

17. oldal

Első méhészeti kiállítás Szegváron
A településen zajló közösségi felmérés eredményeképpen a lakosok
részéről felmerült a település közösségeinek feltárása témacsoportnál,
hogy több család érintett, akik vagy
maguk, vagy felmenőik, pl. nagyszüleik foglalkoztak méhészettel.
Kutatásba kezdtünk, melynek során a helyi közművelődési szakemberekkel együttműködve a Szegvári
Monográfia című helytörténeti gyűjteményből kerestünk adalékokat.
Egy önálló fejezet szólt a „Szegvári
Körök és Egyletek”-ről. Elolvasva a
dokumentumot, rátaláltunk a Szegvári Méhész Egylet megalakulására,
melynek dátuma 1935. A méhészeti
szakirodalom tanulmányozása közben próbáltunk minél több információt szerezni a méhészet történetéről, a
régen használt tárgyakról, eszközökről, a méz egészségre gyakorolt hatásairól. Mindezek lényegét kigyűjtve,
kinyomtatva a közönség szolgálatába
állítottuk a kiállítás során.
A következő lépés a helyi méhészekről adatbázis készítése, melyet
az önkormányzat kabinetirodájától
kaptunk meg. A termelőkkel felvettük a kapcsolatot, hogy mivel tudnak
hozzájárulni a kiállítás sikerességéhez. Így találtunk rá arra a családra, akik már generációkon keresztül
gyűjtik a régi méhészeti eszközöket.
pl. régi pörgető, füstölő, kas, műlép
nyomó, régi szakkönyvek stb. A múzeumban dolgozó kollégával együtt
látogatást tettünk a családnál, ahol

elkezdtük leltárba, katalógusba venni a tárgyakat és vizuálisan elképzelni minden tárgynak a helyét, hogy a
kiállítás során mind funkcionálisan,
mind kronológiai sorrendben kapcsolat legyen.
A rendezvény előtt felvettük a
kapcsolatot egy mézeskalács készítő
kismesterrel, aki a helyszínen mézeskalács díszítést mutatott be az érdeklődőknek. Sikerült meghívni olyan
helyi termelőt aki, méhviaszból készült ajándéktárgyakkal gazdagította
a rendezvényt. Sikerült vendégségbe
hívni „Mici mackó a rengetegben”
interaktív bemutatót is a gyermekek
nagy örömére. Mindezen programelemek mutatják a méhészet és a természet szoros kapcsolatát, valamint
a méz sokoldalú felhasználásának
lehetőségét. Ezen kívül volt mézkóstoló a helyi méhészek felajánlásának
köszönhetően, illetve a helyszínen
szakmai tanácsokkal és információkkal is gazdagodhattak az érdeklődők.
A kiállításban aktívan közreműködtek: Kulbert-Takács Hajnalka,
Gyenes, Béla, Gyermán János, Huszka Anita, Csatordai Endre, Bánfiné
Szőke Erika, Mihály Kornélia, Danyi
Gézáné. Köszönet munkájukért, önzetlen segítségükért.
A következő értékfeltárás időpontja október 4-5, a szőlőtermesztés története településünkön.
Puskásné Halál Ágnes
TOP. 5.3.1. közösségfejlesztő-koordinátor
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Hamarosan
100 ellenfél ellen!
Szeptember 14-én Orosházán rendezik meg első ízben a 100 x 1 perces
küzdelmi kihívást. Erre a megmérettetésre jelentkezett 10 fő a Szegvári
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesületből. Zalatnai Viktória és Zalatnai
Richárd (Csongrád), Gémes Gergő,
Gémes Dénes és Győri Dávid (Mindszent), Szabó Hédi, Erdei Daniella,
Rácz Mária, Levendovics Andrea és
Erdei Sándor (Szegvár)
A kihívás azt jelenti, hogy egy
ember 100 ellenfél ellen küzd meg
egyenként. A küzdelmek 1 percig
tartanak, majd partner csere és következik az újabb 1 perc. Ez addig
tart jobb esetben, amíg le nem zajlik
a 100 menet. Rosszabb esetben, ha
valami okból kifolyólag feladásra kerül sor. Ez a teszt létezik a Kyokushin

Nemzetközi
edzőtáborban jártunk!

karate világában, melyet nem sokan
tudtak még eddig teljesíteni, de ott
védőfelszerelés nélkül szinte vizsga
vagy verseny színvonalon harcolnak.
Jelen kihívás dojo fight szabályrendszerben fog történni, ami egy humánusabb, gyakorlóbb felfogást jelent.
Ezért kötelező védőfelszerelésben
végre hajtani a sérülések minimalizálása érdekében. Ennek ellenére a
közel 2 órás megmérettetés igen komoly koncentrációt, erőt, állóképességet és mentális állapotot igényel.
A rendezvény látogatható! Bízom
benne, hogy sokan útra kelnek, hogy
érdeklődésükkel, jelenlétükkel és
biztatásukkal buzdítsák a résztvevőket!
Erdei Sándor

Az International Budokai Karate
világszervezet révfülöpi edzőtáborában vett részt a Szegvári Kyokushin
Karate Dojo Sportegyesület négy
tagja.
A Balaton parti helyszín az edzések mellett remek kikapcsolódási
lehetőségeket is tartogatott. A július
10-14-ig tartó táborban öt országból
(Lengyelország, Hollandia, Románia, Anglia, Magyarország) közel
250 fő vett rész.
A rendezvény közös együttműködésben jött létre az IKO Matsushima
és az Ashihara világszervezetekkel.
A tábort megtisztelte jelenlétével
Kancho Gerard Gordeau, Hansi Nico
Gordeau és Shihan Dave Jonkers.
Továbbá az IKO Matsushima világszervezet hazai vezetői és tanítványaik. A hagyományos tradicionális
Kyokushin karate tréningek mellett
bepillantást nyerhettünk az Ashihara
karate, a Brazil Jiu-Jitsu mozgásvilágába valamint a tonfa, mint önvédelmi és támadó fegyver használatába.
Erdei Sándor
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19. oldal

Lezajlott a 10-ik!

Jó hangulatban és főleg jó időjárási körülmények között zajlott le
a Szegvári Kyokushin Karate Dojo
Sportegyesület tizedik sátortábora.
A szervezők egy pályázat segítségével azt szerették volna elérni, hogy
ha sokkal több nem a karate sporthoz
kötődő gyermek vehetett volna részt.
Sajnos a projekt elbírálása nem történt meg a tábor kezdetéig, így nem
lehetett kiírni a toborzóban a teljes
támogatási hozzájárulást, vagyis az
ingyenességet. Ez nagymértékben
meghatározta a részvételi arányt, de
ennek ellenére így is 20 fő sátorozott
és további 8-10 fő, mint bejárós közreműködött. Ők a fiatal koruk miatt
még nem vállalták a biztos családi
háttér nélküli bennalvást.
A tábort az idén teljes mértékben
a sportoknak és a kikapcsolódásnak
szenteltük. Az augusztus 16-21-ig
tartó időszakban a karate mellett sokat fociztunk, tollasoztunk, de tekézni és vízi sportok végrehajtására
többek között vízilabdára is jutott
az időnkből. Több tervezett és jónak
ígérkező programunk nem valósult
meg, mert a meghívni szándékozott
harcművészeti oktató a hosszú hétvége és az ünnep miatt családi programot szervezett. Ennek ellenére
bővelkedtünk lehetőségekben. Elengedhetetlen időtöltés volt a számháború és annak különböző változatai,
amibe legfiatalabb tagjaink is örömmel kapcsolódtak be. A tábortűz mel-

letti beszélgetések, gitározás és éneklés még jobban összehozta a csapatot.
Programszervezőként és résztvevőként segítettük az augusztus 19-i és
20-i rendezvény-sorozatot. Többek
között a falunapi futóversenyre is
egyesületünkből neveztek a legtöbben. Edzéseink eredményeként szinte minden korosztályban első helyen
végeztek a karatésok. Nagyobb és
idősebb tanítványaim illetve szüleik
a futást most kihagyva alkalmi focicsapatot alkottak, hogy megnehezítsék a profik dolgát. Sajnos a csoportkörből nem jutottak tovább, de
tisztességes volt a helytállásuk.
A délután folyamán egy karate bemutatóval színesítettük a programokat, majd a tűzijáték megtekintésével
gyakorlatilag végett ért a tábor. 21-én
már csak a takarítás és a sátorok elbontása volt a feladat, amely a hőség
miatt alkalmi locsolkodásba torkollott.
Köszönöm a Szülőknek, hogy segítették a tábor megszervezését és
lebonyolítását. Köszönjük a finom és
kiadós ételeket, amiket készítettek
nekünk.
Köszönjük a gyümölcs, zöldség,
jégkrém és ásványvíz felajánlásokat,
amivel egészségesebbé tették a tábort
és elviselhetőbbé a hőséget.
Köszönjük a Pick Zrt-nek és az Árpád Agrár Zrt-nek a támogatást.
Köszönjük Szegvár Nagyközségi
Önkormányzatának a segítséget.

Köszönjük Gémes László polgármester úrnak, hogy helyet és lehetőséget biztosított a volt kendergyárban
kialakított úszómedence használatára.
Köszönöm a Castellum étteremnek
a rugalmas hozzáállást és a finom
ételeket.
Köszönöm a Szegvári Mini Falatozónak, hogy segítségünkre sietett.
És köszönöm minden résztvevőnek a tábor sikeres lebonyolításához
nyújtott segítséget, hozzáállást és ötletet.
Erdei Sándor
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SZEGVÁR,
A TETTEK HÁLÓZATÁVAL
KEZEDBEN A LEHETŐSÉG!
TELEKOM EXTRAGYORS INTERNET.
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.
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További információ: telekom.hu/internet_dijcsomagok
1000 Mbit/s letöltési sebesség meghatározott szolgáltatási területen érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően. Kínált feltöltési sebesség 25 Mbit/s.
Garantált letöltési sebesség 100 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 4 Mbit/s.
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