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Megalakult az új Képviselő-testület
Az Polgármester és a Képviselő-tes-

tület tagjainak eskütételével („… becsü-
letemre és lelkiismeretemre fogadom, 
hogy Magyarországhoz és annak Alap-
törvényéhez hű leszek. Jogszabályait 
megtartom, és másokkal is megtarta-
tom. Polgármesteri/önkormányzati kép-
viselői tisztségemből eredő feladatai-
mat Szegvár fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
Tisztségemet a magyar nemzet javá-
ra gyakorlom. Isten engem úgy segél-

jen!”), majd a megbízólevél átvételével 
2019. október 24-én megalakult az új 
képviselő-testület: 

A Képviselő-testület tagjai: 

Polgármester: Szabó Tibor György
Alpolgármester: Tóth Péter
Képviselő-testületi tagok: 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona, Kis János, Piti 
János, Pöszmet Zsolt, Szenczi Zsolt, Tóth 
Péter 

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
elnök: Kis János 
tagok: Piti János, Purgel László külsős

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság
elnök: Döbrőssyné dr. Seres Ilona 
tagok: Pöszmet Zsolt, Szenczi Zsolt, 
Bandula Ferenc külsős, Purgel Zoltán kül-
sős

Az új Képviselő-testület munkájához 
sok sikert kívánunk!
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LAPZÁRTA
2019. november 29. (péntek) 

17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Köszönetnyilvánítás

„Virágerdő sűrűjében, 
Pihen egy szív csendesen.

Már nem dobban családjáért,
Messze vitted Istenem!”

Bacsa Józsefné
Erzsike néni
1933–2019

Hálás szívvel köszönjük meg azoknak, 
akik az életvidám, dolgos édesanyánkat 
az utolsó útjára elkísérték, a szeretet és a 
tisztelet virágaival elköszöntek Tőle.

Köszönjük minden szegvári és nem 
szegvári rokonnak, az ismerősöknek, 
a barátnőinek, a szomszédoknak, a 
régi kollégáinak, a Máltaisoknak, a Ci-
vil Szer vezeteknek, a Kluboknak, az 
Egyesü leteknek, a Művelődési háznak, 
az Önkor mányzatnak, a családtagok 
kollégáinak a részvétet.

A Szegvári Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjainak is köszönjük, hogy 
30 éven át jóban-rosszban kitartottak 
mellette.

Köszönjük a Katolikus Egyház, a lo-
bogóvivők és a temetkezési dolgozók ön-
zetlen segítségét, fáradságos munkáját.

Nyugodj békében édesapánk mellett,
Szerető Családod

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai 

személyesen elérhetők hétfőn 15-17 
óra, csütörtökön 16-18 óra között a 
művelődési házban.

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes megem-
lékezést, stb. a művelődési ház mun-
katársai is fogadnak. 

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb november 20.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda
Legközelebb: december 4.

Figyelem!

A Lila Akác Gyógyszertár

november 29-én

leltár miatt zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

Családi események
2019. október

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde anya-
könyvvezető)

Születések: Kulcsár László és Ternai An-
namáriának (Dabas) LEHEL LÁSZLÓ nevű; 
Szabó Zsoltnak és Prohászka Viviennek BOG-
LÁRKA nevű gyermeke.

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Vigh János, IV. külterület ta-

nya 3. (76 év); Szarka Istvánné Tóth Franciska, 
Kontra u. 94. (78 év); Barna Péter Lászlóné Ju-
hász Julianna, Bem J. u. 20. (75 év); Bacsa Jó-
zsefné Vigh Erzsébet, Batthyányi u. 9. (86 év); 
Szűcs István Mihály, Régiposta u. 53. (82 év).

Búcsúzunk  
Bacsa Józsefné  
Erzsike nénitől

„A halál olyan súlyos veszteség, hogy va-
lójában sohasem lehet feldolgozni. Az emléke 
elhalványulhat a szeretett személynek, de a hi-
ánya mindig megmarad.”

Mély megdöbbenéssel fogadtuk a lesújtó, 
szomorú hírt, hogy Bacsa Józsefné Erzsike 
néni elment közülünk.

Szerintem nem igen van a falunknak olyan 
lakója, aki ne ismerte volna Erzsike nénit. Idős 
és fiatal egyaránt tisztelte Őt. Köztiszteletben 
álló polgára volt Szegvárnak. Ha cselekedni 
kellett, ha segítő kézre volt szükség Rá min-
denki, mindig számíthatott. Fáradhatatlanul 
vezette a nyugdíjas klubot, kirándulásokat 
szervezett, rendezvényeken fánkot sütött, aga-
péra hozta a finomabbnál finomabb sütemé-
nyeket, aktív tagja volt az egyházközségnek, a 
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának. A 
nyári katolikus táborban szakértelemmel, vi-
dáman vett részt a pizza sütésben. Ígéretet tett 
arra, hogy jövőre is itt lesz velünk.

Sajnos a sors közbeszólt: a hirtelen rosszullét 
után a gyors és szakszerű orvosi segítség is hi-
ábavalónak bizonyult. Erzsike néni elköltözött 
a földi életből.

Pedig a mindig víg kedélyű asszony nagyon 
sok akadályt leküzdött élete során. Ezek az 
akadályok erőt adtak neki az újabbnál-újabb 
feladatok ellátásához. Sajnos most feladta a 
küzdelmet. Nem látjuk már kerékpárján teker-
ni, nem mehetnek hozzá többé szállóvendégek, 
nem hallgathatjuk ízes szavait, amint élménye-
it meséli szeretteiről, nem tanulhatunk szerve-
zőkészségéről.

Szeretett Erzsike néni tiszta embersége, 
segítőkészsége és áldozatkészsége példaként 
szolgál valamennyiünknek.

Drága Erzsike néni Isten veled! Emlékedet 
szívünkben örökké megőrizzük!

Angyalaid vezessenek tovább az utadon, le-
gyen lelkednek örök béke és nyugalom.

A település lakossága és a Máltai Csoport 
nevében:

Gyömbér Ferencné
csoportvezető

 



3. oldal2019. november

Választási eredmények

Szavazókörzet száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen
Választópolgárok száma 626 651 578 587 576 567 69 3654

Szabó Tibor György 326 299 272 300 291 267 13 1768
Lukács Istvánné 101 138 108 103 72 88 15 625

Tóth Péter 318 273 259 259 244 225 6 1584
Kis János 217 207 172 189 190 162 4 1141
Döbrőssyné dr. Seres Ilona 226 214 175 178 186 153 4 1136
Pöszmet Zsolt 215 211 192 167 175 155 7 1122
Szenczi Zsolt 186 173 173 198 137 157 5 1029
Piti János 159 158 136 145 164 149 9 920
Purgel László 170 152 158 153 120 133 4 890
Bandula Ferenc 150 131 130 123 116 118 7 775
Vajda Gabriella 133 159 126 117 103 102 17 757
Csatordai Endre 128 166 114 113 107 105 14 747
Tóthné Szín Mici 118 136 122 105 104 110 14 709
Gajda Péter István 124 132 117 89 85 76 13 636
Bánfiné Sajtos Lolita 90 117 104 85 68 56 10 530
Tóth József 69 64 69 80 54 52 8 396
Dr. Mészáros Imre 56 45 35 49 51 55 3 294

Roma Nemzetiségi Önkormányzati választás eredményei
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 156 fő. Érvényes szavazólapok száma: 127 

Szavazat száma Jelölő szervezet
Varga Ferenc 73 Nemzedékek Generációja Egyesület
Ajtainé Kondor Katalin 68 Nemzedékek Generációja Egyesület
Mihály Mária 61 Nemzedékek Generációja Egyesület
Lakatos Antal 57 FIROSZ
Lakatos Klaudia Xénia 53 FIROSZ
Varga Márk János 47 FIROSZ
Ajtai Vivien   7 Nemzedékek Generációja Egyesület
Varga Ferencné   3 Nemzedékek Generációja Egyesület

Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Varga Ferenc – elnök, Mihály Mária – elnökhelyettes, Ajtainé Kondor Katalin – képviselő

Megyei Közgyűlés választása

Szavazókörzet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen
Választópolgárok száma 626 651 578 587 576 567 69 3654

Demokratikus Koalíció 21 18 20 14 24 23 1 121
Magyar Szocialista Párt 44 60 47 49 30 36 0 266
Mi Hazánk Mozgalom 32 38 32 31 32 34 3 202
FIDESZ-KDNP 200 202 183 182 178 172 19 1136
MOMENTUM 29 32 27 26 18 14 2 148
JOBBIK 87 76 65 80 65 57 3 433
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Hasznos tudnivalók!

Figyelem!

A szentesi Dégáz és Démász a 
Rossman melletti lottózó mellé 

költözik! Új címen várja ügyfele-
it: Szentes, Kossuth Lajos u. 13.

A nyitva tartás:
hétfő 8-12

csütörtök 12-18

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 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
november 11-15. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
november 18-22. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
november 25-29. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
december 2-6. 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. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. 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 12.30-16.00
Kedd 8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek 7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő  8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök 8.00-12.00 12.30-15.00

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 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
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
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
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-szolgálta-
tó Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének 
telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
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: 06-63/311-
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 és Muzeális 
Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődé-
si 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, Szélma-
lom, 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 Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtö-
kén 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

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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Hogyan is lettem polgárőr?
Vighné Somodi Rita az Év Polgárőre elisme-

résben részesült, amelyet Budapesten vehetett 
át az Országos Polgárőr Szövetség 1956-os 
forradalom megemlékezésére rendezett ünnep-
ség keretén belül.

Gratulálunk a magas szintű kitüntetéshez.

A kitüntetés kapcsán megkérdezem hogyan 
lettél polgárőr?

2011. év végén kedves ismerősöm, Kőszegi 
Erika volt a Szegvári Polgárőr Egyesület tit-
kára. Erikát mindig tiszteltem tudása és mun-
kássága miatt. Többször mesélt az egyesület 
működéséről. Az egyik ilyen beszélgetésünk 
alkalmával jutottam odáig, hogy szívesen segí-
tenék neki az adminisztrációs munkákban, ha 
lehetséges lenne. Az akkori egyesületi elnök, 
Nóbik László örömmel fogadott be a kis csa-
patukba. Igaz olyan kéréssel éltem, hogy nem 
szeretnék szolgálatba járni. Szolgálatkiosztá-
sok alkalmával megismertem a lelkes polgár-
őröket, munkájukat. 2012-ben megválasztottak 
a felügyelő bizottság tagjának. Ahogy telt az 
idő, egyre inkább furdalt a kíváncsiság, hogy 
milyen is lehet szolgálatba járni. Az első szol-
gálat után jött a következő és az azt követő…

Idő közben megválasztottak az egyesület tit-
kárának. 2016. év elején az Országos Polgárőr 

Szövetség pályázatot írt ki társadalmi ellen-
őrök számára, amit sikeresen pályáztam meg, 
így egyesületi munkám mellett tevékenykedem 
még társadalmi ellenőrként is. Sokan kérdezik, 
hogy mégis mennyi a fizetés? A polgárőrök 
nem kapnak fizetést, hisz ez társadalmi mun-
ka. A polgárőr kollégáim szívvel és lélekkel 

végzik ezt a tevékenységet. Igaz ezt a kitünte-
tést én kaptam, de nem csak az én érdemem… 
A családom támogatása és a Szegvári Polgárőr 
Egyesület lelkes csapata nélkül nem tudnám 
végezni munkámat.

Kosztolányi Sándorné
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. szeptember 26-án 14:00 órakor tartott nyílt üléséről

Gémes László polgármester üdvözölte a 
megjelenteket. Megállapította, hogy a kép-
viselő-testület határozatképes. 

1. napirendi pont: A polgármester beszá-
molója az eltelt 5 év eredményeiről, az ön-
kormányzat által végzett munkáról

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a jelenlevőket, hogy az előterjesztésből a 7. 
oldalon, a sport címszónál, a felsorolásnál 
kimaradt a Szegvári Tekézők Egyesülete. 
(2. sz. melléklet) Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy az előterjesztés má-
sodik oldalán a Kurca-parti Óvodánál a 
második bekezdésben az szerepel, hogy 
a „csoportok száma 6, ahol 2 óvónő és 1 
dajka látja el a kicsik nevelését”. Úgy gon-
dolja, mivel 13 óvodapedagógus van az 
óvodában, ez csoportokként értendő. A 
negyedik bekezdéssel kapcsolatban meg-
kérdezte, hogy melyik az a beruházás, ami 
még jelenleg is tart?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy a bölcsődei férőhely kialakítása meg-
történt, az óvoda konyhájának a felújítása 
van még folyamatban. Mivel ezt a napirendi 
pontot mindkét bizottság tárgyalta, megkér-
dezte az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elnökét a bizottság véleményéről.

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra java-
solta a beszámolót.

Gémes László polgármester a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökét is megkérdez-
te.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
tájékoztatta a jelenlevőket, hogy szintén el-
fogadásra javasolta a bizottság a beszámo-
lót.

Gémes László polgármester kérte, aki 
elfogadja a polgármester beszámolóját az 
eltelt 5 év eredményeiről, az önkormányzat 
által végzett munkáról, az kézfeltartással 
jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta a polgármes-
ter beszámolóját az eltelt 5 év eredménye-
iről, az önkormányzat által végzett munká-
ról.

2. napirendi pont: A Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság beszámolója az eltelt 5 évben 
végzett munkájáról

Gémes László polgármester megkérdez-
te, hogy van-e kérdése, véleménye valaki-
nek a beszámolóval kapcsolatban? (3. sz. 
melléklet) Mivel a kérdés nem hangzott el, 
így megkérdezte a Pénzügyi, Gazdasági Bi-
zottság elnökét a bizottság véleményéről.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, hogy elfogadásra javasolták a be-
számolót.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság beszámolóját az eltelt 
5 évben végzett munkájáról.

3. napirendi pont: Az Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság beszámolója az eltelt 
5 évben végzett munkájáról

Gémes László polgármester megkér-
dezte az Oktatási, Kulturális és Szociális 
bizottság elnökét a bizottság véleményéről. 
(4. sz. melléklet)

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök tá-
jékoztatta a képviselőket, hogy a bizottság 
elfogadásra javasolt a beszámolót.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság beszámo-
lóját az eltelt 5 évben végzett munkájáról.

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

Gémes László polgármester megkérdez-
te, hogy van-e kérdés, vélemény az előter-
jesztéssel kapcsolatban? (5. sz. melléklet) 
Nem volt.

Határozat

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

5. napirendi pont: Tájékoztató a szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola munkájáról

Gémes László polgármester megkérdez-
te, hogy van-e kérdés, vélemény az előter-
jesztéssel kapcsolatban? (6. sz. melléklet) 
Mivel az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, megkér-
dezte a bizottság véleményét.

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság tudomásul vette a 
tájékoztatót.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete tudomásul vette a Szeg-
vári Forray Máté Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola munkájáról szóló 
tájékoztatót.

6. napirendi pont: Döntés felsőoktatási 
ösztöndíj rendszerről

Gémes László polgármester megkérdez-
te az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság véleményét az előterjesztéssel kap-
csolatban. (7. sz. melléklet)

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra java-
solta a határozati javaslatot.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatról szóló előterjesztést és 
az alábbiakról határozott:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi for-
dulójához.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy a Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjra az önkormányzat 2020. évi költség-
vetésében 600.000 Ft-ot különítsen el.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert és a jegyzőt az Általános Szer-
ződési Feltételek mellékletét képező „Csat-
lakozási nyilatkozat” aláírásával.

7. napirendi pont: Kurca-parti Óvoda 
2019-2020. nevelési évre vonatkozó munka-
terve, SZMSZ, házirend
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Gémes László polgármester megkérdez-
te van-e kérdés vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban? (8. sz. melléklet)

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő tá-
jékoztatást kért a szociális segítő tevékeny-
séggel kapcsolatban.

Csurka Zoltánné intézményvezető tá-
jékoztatta a jelenlevőket, hogy heti rend-
szerességgel jár ki szakember az óvodába. 
Mindegyik csoportban tájékozódik a prob-
lémákról. A tavalyi évben kétszer nyújtott 
segítséget óvodai távolmaradás ügyében.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy akkor mentális segítsé-
get nyújt, nem anyagit.

Csurka Zoltánné intézményvezető el-
mondta, hogy igen így van.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 
2019-2020. nevelési évre vonatkozó mun-
katervében foglaltakkal egyetért, a munka-
tervvel kapcsolatosan észrevételt nem tesz.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Kurca-parti Óvoda Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát elfogadta.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda 
Házirendjével, a Házirendjében szereplő 
többletkötelezettség igényével egyetért.

8. napirendi pont: 2019. évi költségve-
tésről szóló 1/2019. (II.09.) Önkormányzati 
rendelet módosítása

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 6/2019. 
(IX.26.) önkormányzati rendeletét az ön-
kormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról

9. napirendi pont: Szociális célú tüzelő-
anyag támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 7/2019. 
(IX.26.) önkormányzati rendeletét a szoci-
ális célú tüzelőanyag támogatás helyi sza-
bályairól

10. napirendi pont: Szegvár Nagyközség Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2019. évi 
költségvetés céltartalékából 159.763 Ft tá-
mogatást nyújt a 2019. évi rezsi költségek 
fedezetére.

11. napirendi pont: Egyebek
Gémes László polgármester megkérdez-

te van-e valakinek hozzászólása?
Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy 

a központi buszmegállóban már megsüly-
lyedt az aszfalt.

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy kétszer is újraaszfaltozták, mivel a 
buszvezetők nem vették figyelembe a ki-
helyezett bójákat és beálltak a friss asz-
faltra, ezért süllyedt meg. A kivitelező a 
DAKK-kal fog egyeztetni ezzel kapcso-
latban. Megköszönte mindenkinek az ak-
tív részvételt. Megköszönte a képviselők-
nek az eltelt öt évben végzett munkáját. 
Elmondta, hogy Szegvárnak biztosan új 
polgármestere lesz. Reméli, hogy az ed-
digi lendület és tenni akarás továbbra is 
megmarad. Elmondta, hogy szeretné azt, 
hogy Lukács Istvánné alpolgármester asz-
szony vinné tovább ezt a lendületet. Bízik 
benne, hogy a szegvári lakosok jól fognak 
dönteni. Úgy gondolja, hogy a megyei 
önkormányzat és kormányzat bizalmát 
Szegvár eddig élvezte. Ígéretet tett arra, 
hogy a települést a jövőben is segíteni 
fogja, mint megyei képviselő. A Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak is megkö-
szönte a munkáját. 

Lukács Istvánné alpolgármester meg-
köszönte a bizottságok nevében, a hivatali 
dolgozók nevében Gémes László polgár-
mesternek és Dr. Sztantics Csaba jegyző-
nek, hogy együtt dolgozhattak. Reményét 
fejezte ki, hogy Gémes László sok sikert 
fog elérni Szentesen és kamatoztatni fogja 
a tudását.

Dr. Sztantics Csaba jegyző megjegyez-
te, hogy ő egy periférikus személy volt az 
elmúlt hónapokban. Nagy öröm számára, 
hogy kapcsolódhatott Szegvárhoz, tekin-
tettel arra, hogy ez már másfél évtizeddel 
ezelőtt is megtörtént. Ennek köszönhetően 
beleláthatott a szegvári képviselő-testü-
let tevékenységébe. Azt tapasztalta, hogy 
a hivatal jól működik, a képviselő-testület 
döntéseit 99%-ban egységesen hozta meg. 
A következő testületnek jó munkát, Lukács 
Istvánné alpolgármester asszonynak sok si-
kert kívánt.

Gémes László polgármester a nyílt ülést 
bezárta és zárt ülést rendelt el.

Dsida Jenő: Temetőben

Köröttem csend - és temető.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:
ez ő, ez ő, ez ő! -
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temető.

Én hajtott fővel ballagok,
s a néma árnyak szembe jönnek,
s a sírkeresztek rámköszönnek,
és mind az igazi Nagyok - 
Én, a halottak ismerőse,
révedő szemmel ballagok.

Utánam huhog a Jövő,
a Múlt, Jelen, a sok kereszt,
s az árnyak kara zúgni kezd:
ez ő, ez ő, ez ő! -
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temető.
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HIT VILÁG

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok!  
Ahol a kincsed, ott a szíved is.” - Mt 6,19.21

Anselm Grün: 
Ünnepek és szokások, 
amelyek megszépítik 

életünket
Folytatjuk a fenti címmel januárban megkez-

dett sorozatunkat. Ebben a hónapban a halotta-
inkra való emlékezéssel kapcsolatban olvasha-
tunk néhány gondolatot a szerző hasonló című 
könyvéből:

A halottakra való emlékezés az élethez tar-
tozik. November 1-jén ünnepli a katolikus 
egyház Mindenszentek ünnepét és november 
2-án Halottak napját. A két ünnep összetarto-
zik. Mindenszentek ünnepe tekintetünket az ég 
felé irányítja. Ha szentmisét ünneplünk, akkor 
azt a szentek közösségével tesszük. Ez egy re-
ményteli ünnep. Megmutatja nekünk, hogy a 
mi életünk is üdvözülhet és szentté válhat, ha 
a szentekhez hasonlóan törékenységünkben mi 
is kitesszük magunkat Isten üdvözítő szereteté-
nek. Halottak napja arra hív minket, hogy em-
lékezzünk elhunytjainkra, és érezzük a velük 
való közösséget. Mindenszentek ünnepének 
délutánján – mivel ez ünnepnap – emlékünne-
pet tartanak a temetőkben. Tele vannak a teme-
tők, ezen a napon jönnek az emberek közelről 
és távolról, hogy együtt keressék fel a sírokat 
és emlékezzenek az elhunytakra. 

Családjainkban szokás, hogy a temetőlá-
togatás után mindannyian összegyűlnek egy 
családi ünnepre. Jó alkalom ez a család, a 
testvérek számára, akik különböző helységek-
ből érkeztek, hogy viszontlássák egymást, és 
kölcsönösen felelevenítsék elhunyt szeretteik 
életének egy-egy eseményét. A közös étkezés 
ezen az ünnepen szép kis szertartás lehet, hogy 
megemlékezzünk elhunyt szerettünkről, helyet 
adjunk nekik életünkben, hálásan emlékez-
zünk arra, mennyi mindent köszönhetünk szü-
leinknek, testvéreinknek, barátainknak vagy 
éppen ismerőseinknek. 

Gyújtsunk gyertyát, és fényénél emlékez-
zünk kedves halottainkra. Ez persze megte-
hetjük az év többi napján, például haláluk év-
fordulóján, gondoljunk arra, hogy ez a gyertya 

örökké világít az elhunytnak és a mennyből 
házunkat és szívünket is megvilágítja és sze-
retetével felmelegíti. Elhunyt szerettünk maga 
fénnyé vált Istenben, mely elűzi szívünk sötét-
ségét és reménnyel tölt el bennünket.

A szeretet nem torpan 
meg a síroknál

Láttyátuk feleim szümtükkel, mik vogymuk? 
Csupa-csupa szeretet vogymuk! 

A kérdés a Halotti Beszédből való. A rá adott 
válasz már az Élet beszéde. De hát élet és halál 
mindig is összefüggött. Hasztalan írja Ludwig 
Wittgenstein, hogy a halál nem az élet esemé-
nye, mert a saját halálát senki sem éli át, igenis 
átéljük a halált. A sajátunkat is többször, még 
elevenen, és a másokét is. 

Avagy nem tudunk-e úgy beszélgetni azok-
kal a szeretteinkkel, akiket már szemünkkel 
nem látunk, mintha még mindig köztünk él-
nének? Néha még segítséget is kérünk tőlük 
vagy tanácsot, és gyakran úgy érezzük, meg is 
kapjuk. 

A szeretet nem torpan meg a síroknál. Meg-
marad bennünk. Ez természetes. Azon viszont 
már sokat töprengtem, miért feltételezzük ar-
ról, aki meghalt, hogy többet tud segíteni, mint 
mi. 

Azért, mert az élet körforgásában egy lépés-
sel előbbre jutott nálunk? Azért, mert közelebb 
van Istenhez? Igen, mindebben hiszünk. 

De próbáljunk most lehántani erről az elmé-
letről minden vallási tanítást és minden világi 
felfogást. Ha sikerül a gondolatainkat teljesen 
lemezteleníteni, akkor is ugyanoda kanyarod-
nak vissza. Tanítás nélkül, ösztönösen. Miért? 
Azt hiszem, végre sikerült megértenem. 

Eszembe jutottak ugyanis a vakok. Ők nem a 
testüket vesztették el, csak a szemük világát, s 
már ettől egészen különös érzékek fejlődtek ki 
bennük. Zenei fogékonyságuk például egyene-
sen bámulatos. Tapintóérzékük is finomabbra 
hangolt, mint a látóké. Az egész testtől meg-
szabadult lélek érzékenysége ennél nyilván 
még nagyobb. 

Gondoljuk csak meg, mennyit bíbelődünk 
a testünkkel. Mosdatni, ápolni, tornáztatni, 
etetni, itatni, öltöztetni kell. A kisebb-nagyobb 
betegségekből való gyógyulás is mérhetetlen 
energiákat emészt fel. 

A szabaddá vált léleknek minderre nincs 
gondja. Így több ideje jut a jóra. Az elmélyülés-
re, amelytől megtisztul és erőre kap. Hát hogy-
ne hinnénk benne, hogy többre képes, mint mi. 

Valami jót mindannyian dobunk az élet per-
selyébe. És ezektől a kis adományoktól nagyon 
gazdag lesz az élet. 

Valahol mindig van remény. Csak felül kell 
emelkedni önmagunkon, hogy meglássuk. Aki 
más örömének örülni tud, olyan helyzetben is 
boldog lehet, amilyenben szinte más lehetőség 
nincs is az örömre. 

A világ önmagában nem rossz és nem jó. A 
világ olyan, amilyenné mi tesszük. 

(Kun Erzsébet a Szeretetről című könyvből)

Egy gyertya üzenete
Meggyújtottatok és elgondolkodón, 
vagy elérzékenyülve néztek a fényembe. 
Talán örültök is egy kicsit közben. 
Én minden esetre örülök, hogy égek. 
Ha nem égnék, egy dobozban feküdnék. 
Egy ilyen dobozban nincs semmi értelmünk. 
Ott csak hevernénk. 
Csak az égés ad értelmet létemnek, és most 
égek. 
De mióta égek már egy kicsit rövidebb is let-
tem. 
Kár, mert már kiszámíthatom, mikor leszek 
akkorka,
hogy csak egy kis csonk legyen belőlem. 
De ez így van: két lehetőség van: 
- vagy egész és sértetlen maradok a dobozban, 
ekkor nem leszek rövidebb, 
nem vesztek semmit, de nem is tudom, hogy mi 
értelme a létemnek 
- vagy fényt és meleget adok, ekkor tudom, 
hogy miért vagyok, 
de ezért nekem is adnom kell valamit. Valamit 
önmagamból. Önmagam. 
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„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is.”  
Lk 16,10

Ez szebb, mint hidegen és értelmetlenül a do-
bozban.
Így van ez nálatok, embereknél is. Pontosan így. 
Vagy önmagatoknak maradtok, ekkor nem es-
het bántódásotok, 
nem veszítetek semmit, de nem is tudjátok iga-
zából a miértet. 
Ekkor gyertyák vagytok a dobozban. 
Vagy fényt és meleget adtok. Ekkor van értel-
me léteteknek. 
Ekkor örülnek az emberek annak, hogy léteztek. 
Ekkor nem vagytok hiába. 
De ezért nektek is adnotok kell. Önmagatokból. 
Mindenből, ami bennetek él: 
az örömötökből, a szívélyességetekből, a hűsé-
getekből, 
a mosolyotokból, a bánatotokból, a félelmeitek-
ből, a vágyaitokból. 
Mindenből ami bennetek lakozik. 
Nem kell attól félnetek, hogy ezáltal megrövi-
dültök. 
Ez csak külsőleg tűnik így. Belül egyre fénye-
sebbek lesztek. 
Nyugodtan gondoljatok erre, mikor egy égő 
gyertyát láttok. 
Ha egyedül égek, a fényem kicsi és a meleg, 
amit adhatok csekély. 
Önmagam - ez nem sok. 
De másokkal együtt a fény nagy és a melegség 
erős. Ezt egyszerű megérteni. 
S újból: nálatok embereknél ez ugyanígy van. 
Egyedül, önmagatokban a fényetek nem ragyo-
gó és a melegség kicsi. 
De másokkal együtt, akkor vagytok sokan.
A fény ragályos!

Mikor a háborúnak vége lett, egy nagyváros 
polgárai ünnepséget rendeztek a helyi stadion-
ban. Ünnepelték a békét. A polgármester be-
szédében a következőket mondta: „Szeretnék 
mutatni önöknek valamit. Hamarosan kihuny-
nak a stadion fényszórói. Nagyon sötét lesz. 
Majd egy gyufaszál apró lángját fogom ma-
gasba tartani. Mindannyian látni fogják. Ek-

kor kérem, hogy önök is gyújtsanak meg egy 
gyufaszálat és emeljék magasba.” Elsötétült a 
stadion.
Mindenki az egyetlen apró táncoló fényt néz-
te a stadionban, amit a polgármester kezében 
tartott. Megható, de aprócska. Hamarosan hal-
lani lehetett a gyufák sercegését és több mint 
80.000 apró fény lobbant lángra. A stadion vi-
lágos lett a sok kis fénytől. „Ne felejtsék ezt a 
pillanatot” mondta a polgármester. „Egy fény 
kevés, de a fény ragályos, sok fény világossá-
got teremt”. 
Még valami: néha megesik, hogy egy háztar-
tásban kihunynak a fények. Váratlanul sötét 
lesz, és mindenki gyertyára vágyik. Fiókokat 
húzunk ki és gyufaszál lobban. A gyertya 
meggyújtásával a sötétség megtörik, egyetlen 
fényen. 
Ez így van köztetek emberek között is. 
Nem minden jó ezen a világon. Sok minden sö-
tét és hideg. Sokan panaszkodnak és szitkozód-
nak emiatt. Egyesek egyáltalán nem hagyják 
abba a panaszkodást, mennyire rossz minden-
kinek és önmaguknak. De egy egyetlen fény, 
ami ég, több mint minden sötétség. 
Öntsetek bátorságot önmagatokba és ne várja-
tok másokra. Hagyjátok lángra lobbantani ma-
gatokat, égjetek, világítsatok és sugározzatok 
melegséget. 
Ez az értelme az életeteknek, mint ahogy az 
értelme az egyszerű gyertyának is. S ha kétsé-
geitek támadnának, hogy ez valóban így van-e, 
hát gyújtsatok meg egy gyertyát és nézzétek az 
élő lángot. Meg fogjátok érteni a titkot. (Hans 
Albert Höntges)

Forrás: Lépcsők, 2019/nov-dec.

Szólj Uram, még hallja 
a Te szolgád!

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott 
éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem 
minden eredményét, amivel megörvendeztet-
tél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra 
figyelmeztettél.

Köszönöm a családtagjaimat, akik elvisel-
nek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, 
kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és 
amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem 
mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megte-
szel az üdvösségemért. 

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig 
észrevegyem: több okom van a hálára, mint 
a panaszra. Ments meg az irigységtől, az elé-
gedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-
tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás 
hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig 

bántani akar. Ments meg a közönytől, a há-
zsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös 
zsörtölődéstől, a rőt önzéstől, a mindent elbo-
rító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó 
érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az 
öregkor terheit, humorral fogadjam a feledé-
kenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerve-
im tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne fe-
ledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. 
Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még el-
végezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem 
csak tehernek magamat és adj alázatot, hogy 
belássam, hogy egyre inkább másokra szoru-
lok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való 
beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lás-
sam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó 
kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tud-
jak befogadni és adj szeretetet, hogy ne csak 
panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem 
árasszam a szeretet melegét.

Uram, maradj az, aki mindig is voltál: a 
megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy 
én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy 
valaha is fáradt legyek a köszönet-mondáshoz. 
Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a di-
cséretedet. 

Tartsd meg és növeld hitemet.
Szól Uram, még hallja a Te szolgád!

Szent II. János Pál pápa imája

HÍREK – ESEMÉNYEK
Kisboldogasszony egyházközség

Szentmise beírás: november 19-22 között 
lesz. 19-én délelőtt 9.00-12.00 délután 14.00-
16.00 óra között. A többi napon csak délelőtt 
9-12 óra között.

Jó alkalom ez az egyházközségi járulék éves 
rendezésére is.

Egyházközségi lelki nap lesz a katolikus 
körben november 23-án, előadó: Baranyi Zsu-
zsanna. Téma: Élő Egyház – Élő Egyházköz-
ség! Szerény ebéddel várjuk a résztvevőket.

Szeretettel várjuk a munkacsoportok tagjait, 
és az egyházközség híveit!

November 24-én Krisztus Király vasárnap-
ja, az egyházi év utolsó vasárnapja.

December 1. Advent 1 vasárnapja.

Adventi lelkigyakorlat: december 13-14-én 
este, 15-én a reggeli szentmisében.

R. M.
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A magyar  
népmese napja

A mesevetélkedőről írtunk múlt havi 
számunkban. A népmese napjához kap-
csolódóan meseírásra is buzdították a 
szervezők a gyerekeket. Egy mesét kellett 
befejezni. 

Az alábbi két mese tetszett a zsűrinek 
legjobban.

A libapásztor
Egyszer volt, hol nem volt, még az Ópe-

renciás tengeren is túl, Bergengócia or-
szágában, élt egy öreg király. A birodalom 
határán az Üveghegy egyik barlangjában 
élt egy behemót, lusta sárkány. A sárkány 
nem bántott soha senkit, mégis nagy fej-
törést okozott a királynak. Az emberek, 
mivel féltek a sárkánytól, minden kíván-
ságát teljesítették, de az cserébe semmit 
nem tett. Hiába kérte a király, hiába ígért 
fűt-fát, nem segített az építkezéseken, a 
földeken. A király megelégelte a dolgot 
és kihirdette, hogy annak adja lányát és 
egész királyságát, aki munkára bírja a 
sárkányt. A szomszéd faluba élt egy fiatal 
libapásztor legény, gondolkodott, hogy 
lehetne munkára bírni a sárkányt.

Ment a pásztor, egyszer találkozik egy 
öregemberrel. Az öregember megkérdezi 
tőle:

Fiam, mi járatban vagy erre?
Én? Gondolkodom, hogy bírhatnám 

munkára a sárkányt.
Fiam megmondom én azt neked! Az 

Óriások királyának kertjében van egy 
háromágú fa, egyik ága ezüst, a másik 
arany, a harmadik gyémánt. Menj el, 
és törj le a gyémánt ágról egy gyémánt 
vesszőt és azzal érintsd meg a sárkányt 
és utána te parancsolsz neki. De vigyázz, 
mert ha letöröd a vesszőt, akkorát zendül 
az ég, hogy azt meghallja az óriások kirá-
lya, és ha meghallja, akkor neked mene-
külnöd kell!

A pásztor megköszönte a segítséget és 
elindult az óriások földjére. Ment mende-
gélt, egyszer csak odaért egy rozoga híd-
hoz, átment rajta és a túloldalon ott volt az 
óriások kastélya. Meg is találta a három-
ágú fát. Letörte a gyémánt vesszőt, akko-
rát zengett az ég, hogy az óriások királya 
meghallotta. És gyorsan küldött három 
testőrt, hogy elkapják a pásztort. Futott a 

pásztor, míg a hídhoz nem ért, átszaladt, 
de az óriások nem mertek először utána 
menni. Összedugták a fejüket az óriások, 
végül csak kisütötték, hogy felmennek a 
hídra, de a híd a három óriás súlyát nem 
bírta el és leszakadt. Az óriások mind le-
potyogtak egy mély árokba, mire onnan 
kikecmeregtek, csak a hűlt helyét találták 
a pásztorfiúnak.

A pásztor, amikor visszaért Ber-
gengóciába, mindjárt a sárkány bar-
langjához ment és ott megérintette az 
sárkányt, mondta neki, hogy ezentúl se-
gítsen az építkezéseken. És láss csodát 
a sárkány már ballagott is az építkezés-
hez segíteni!

Elment a pásztor a királyhoz és kérte 
nézzen ki az ablakon. A király kinézett 
és látta, hogy a nagy behemót, eddig 
lusta sárkány bizony most nagyon seré-
nyen dolgozik. A király állta az ígéretét 
a pásztornak adta a lányát. A pásztor 
megházasodott és ő lett Bergengócia 
királya. Még ma is élnek, ha meg nem 
haltak.

Szlapák Dániel

A lusta sárkány  
meg a pásztorfiú

Egyszer volt, hol nem volt, még az 
Óperenciás tengeren is túl, Bergengó-
cia országában, élt egy öreg király. A 
birodalom határán az Üveghegy egyik 
barlangjában élt egy behemót, lusta sár-
kány. A sárkány nem bántott soha senkit, 
mégis nagy fejtörést okozott a királynak. 
Az emberek, mivel féltek a sárkánytól, 
minden kívánságát teljesítették, de az 
cserébe semmit nem tett. Hiába kérte a 
király, hiába ígért fűt-fát, nem segített 
az építkezéseken, a földeken. A király 
megelégelte a dolgot és kihirdette, hogy 
aki munkára bírja a sárkányt, az felesé-
gül veheti egyik lányát, és ráadásul fele 
királyságát is neki adja.

Jöttek is a kérők, hercegek, királyok, 
bárók, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik 
sem bírta munkára bírni a sárkányt, pedig 
próbálkoztak mindennel. Temérdek ara-
nyat kínáltak neki (mert a sárkányok, ha 
nem tudnátok, nagyon szeretik a csillogó 
dolgokat), de a sárkány csak azt felelte: 
van neki annyi, hogy már a barlangjából 
is kitúrják. Akkor ígértek neki gyémán-
tot, ezüstöt, de a sárkány erre is csak azt 
mondta, van neki elég.

A szomszéd királyságban élt egy fia-
tal pásztorlegény, és gondolt egyet. Azt 
gondolta ki, hogy mivel az ő falujuk ha-
tárában is van egy sárkány család – akik 
nagyon dolgosak voltak és békében, 
egymást segítve éltek az emberekkel –, 
megkéri a legkisebb sárkánylányt, aki 
nagyon szorgalmas és dolgos volt, hogy 
tartson vele. Azt mondta neki, hogy 
mondja azt a sárkányfiúnak, hogy addig 
nem lesz a felesége, míg nem dolgozik 
eleget. A sárkánylány így is tett és elin-
dult a fiúval Bergengóciába. Megérkez-
tek a királyhoz, és a pásztor elmondta a 
tervüket, de a király nem szerette volna, 
ha az egyik lánya hozzá megy egy ilyen 
emberhez, mert mégis csak egy pász-
tor. De azért elküldte őket, hátha mun-
kára bírják a sárkányt. Elmentek a sár-
kányhoz. A sárkányfiúnak megtetszett 
a sárkánylány, és teljesítette, amit kért. 
Be is állt rögvest a földekre segíteni. A 
sárkánylány pedig ott maradt nála. De a 
király ennek ellenére sem akarta egyik 
lányát sem hozzá adni a pásztorhoz. A 
pásztor erre nagyon elszomorodott. A 
sárkányfiú ezt látva, odament hozzá, és 
azt mondta neki:

- Te segítettél nekem. Most én segítek 
neked.

Erre azt eszelték ki, hogy felöltöztetik 
hercegnek a pásztort. Másnap a pásztor 
elment hercegként a kastélyba. A király 
egyből neki szerette volna adni a lányát, 
hiszen ez mégiscsak egy hercegi kérő 
volt. De a pásztor azt felelte, hogy ő azt 
hallotta a lányt már odaígérték valaki 
másnak. A király ötölt-hatolt, nem na-
gyon akaródzott neki bevallani az igaz-
ságot, ám ekkor a hercegi ruhába öltö-
zött pásztorfiú azt mondta a királynak:

- Találja ki kegyelmes uram, hogy ki 
vagyok valójában!

A király találgatott, minden általa is-
mert herceget, grófot, bárót megneve-
zett, de a pásztorfiú mindegyre csak a 
fejét rázta. Már beesteledett, de a király 
nem találta el. Azt mondta a pásztor, 
hogy másnap elmegy ismét, de az igazi 
kinézetében, s akkor meglátják hogyan 
tovább. Másnap ment a pásztor a király-
hoz a pásztori gúnyában. A király rögtön 
ráismert, de annyira megtetszett az esze 
és a rátermettsége a fiúnak, hogy rögtön 
hívta lányait, hogy a pásztor választ-
hasson. A pásztornak a legkisebb lány 
tetszett meg. Másnap hét országra szóló 
lakodalmat csaptak, és máig is élnek, ha 
meg nem haltak.

Szlapák Nóra
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Kiállítás a Művelődési Házban
Blaskovics Sándor a következő sza-

vakkal nyitotta meg a kiállítást: Dr. Mol-
nár Henriett varázslatos előadása után, 
minden kedves megjelent vendéget kö-
szöntök nagy szeretettel.

A mai nap egy nagyszerű nap a szeg-
vári emberek számára, hiszen két te-
hetséges alkotó mutatja be munkáit a 
nagyközönségnek olyan formában, ami 
eddig még nem volt látható, Luliné Nagy 
Katalin és Szanyiné Katona Ágnes sze-
mélyében. Kérem, köszöntsük őket nagy 
tapssal.

Mindkét alkotó számára jelentőségtel-
jes a mai nap, hiszen még Kata először 
mutatkozik be a nagyközönségnek mun-
káival, addig Ági olyan válogatást állí-
tott össze, ami az eddigi munkásságának 
teljes spektrumát lefedi.

Itt szeretném megköszönni a szerve-
zőknek, és a Szegvári Egyesített Köz-
művelődési Intézmény vezetőségének 
és munkatársainak nagyra becsült se-
gítségét, munkájukkal nagymértékben 
hozzá járultak e két kiállítás megnyitá-
sához.

Már 5. alkalommal kerül megrende-
zésre a bor és kalácsfesztivál Szegváron, 
és a szervezők mindig igyekeztek szí-
nesebbé, színvonalasabbá tenni a ren-
dezvényt és segíteni, támogatni a helyi 
alkotókat, művészeket, hogy megmutas-
sák alkotásaikat, ezáltal is érdekesebbé, 
vonzóbbá téve a rendezvényt. Mi sem 
példázza ezt jobban, minthogy jelenleg 
is négy kiállítás tekinthető meg az in-
tézmény területén: egy borászati kiállí-
tás, amely a tegnapi napon nyílt meg, a 
helyi ovisok rajzaiból készült kiállítás, 
amit ma délelőtt nyitottak meg, valamint 
Luliné Nagy Katalin varázslatos textil-
szobrászati kiállítása és Szanyiné Kato-
na Ágnes magával ragadó festményeinek 
tárlata, amely nemsokára a közönség elé 
tárul.

Kérem, engedjék meg nekem, hogy 
külön-külön, is bemutassam az alkotó-
kat!

Luliné Nagy Katalin
Tősgyökeres szegváriként kérte, 

hogy külön ne mutassam be. Még-
is szeretnék annyit elmondani, hogy 

édesanyja halála után korán elárvult, 
fiatalon egyedül kellet megküzdeni a 
mindennapok nehézségeivel. A gyer-
mekek születéséig a szentesi korház-
ban dolgozott, majd háztartásbeliként 
tevékenykedett és vitte a háztáji gaz-
daságot. A virágkötészetet autodidakta 
módon tanulta, de később a vállalko-
zás miatt elvégezte az iskolát. Kreatív 
hajlamait a virágkötés mellett a festé-
szetben, grafikában élte ki, alkotásait 
nem tartotta meg, mindig elajándékoz-
ta ismerősöknek, barátoknak. Művei 
a barátok meglátogatásakor visszakö-
szönnek, talán ez a jóleső érzés is moz-
gatja előre. Édesanyja elvesztése a mai 
napig hatással van műveire ezért az 
alkotások színvilága sokszor harsány, 
ellensúlyozva a sötét tónusokat.

A textilszobrászattal alig két éve is-
merkedett meg. Gyermekei ajándékoz-
ták meg a textilszobrászati képzéssel 
Jászfényszaruban. Mestere Tarr Ildikó, 
aranykéz díjas képzőművész, textilszob-
rász oktató, tőle tanult.

Mesterével a mai napig tartja a kapcso-
latot és hálás neki, hogy megismertette 
ezzel a csodálatos technikával.

A technológia Magyarországon kö-
zel két évtizede van jelen. Ez az alkotói 
tevékenység a sminkesektől, színházi 
maszkmesterektől ered. Az alapanyag 
elnevezése a tikotex viszont mesterétől 
származik. Alapanyagát tekintve egy 
lágyított faragasztó és textil keveréke. 
Jól formázható, könnyen megmunkál-
ható, jól festhető időtálló anyag, ezál-
tal felhasználhatóságának szinte csak a 
képzelet szab határt, bármilyen anyaggal 
párosítható, más technikával is ötvözhe-
tő így sok hulladék anyag újrahasznosít-
ható általa.

Kata, alkotó társa Kerekesné Papp 
Éva, aki biztatja és tanácsaival látja el 
őt. Ismeretségük érdekessége, hogy a tá-
volság miatt személyesen még soha nem 
találkoztak csak a világhálón tartják a 
kapcsolatot.

A mai megnyitóra nagy izgalommal 
készül, mert mint már említettem ez az 
első bemutatkozása. Kérem, fogadják őt 
nagy szeretettel.

Szanyiné Katona Ágnes Szegváron él 
és alkot, ezért is tartotta fontosnak, hogy 
ez az összefüggő tárlat először itt kerül-
jön bemutatásra.

Ági Hódmezővásárhely szülötte, 
férjével kötött házassága révén került 
Szegvárra és vált szíve által szegvári-
vá. Gyermekéveiben a nyarakat Makón 
apai nagyszüleinél töltötte és nagy hatást 
gyakorolt rá nagymamája - aki festett és 
festményeivel volt díszítve a nagyszülői 
ház - és apai nagypapája - aki kézimun-
ka előrajzoló volt. Legkisebb unokaként 
csak figyelhette, hogy a körülötte lévők, 
hogyan dolgoznak. Elmondása szerint 
már itt elindult az alkotási vágy, korán 
megtanult kézimunkákat készíteni, ma 
is szívesen foglalatoskodik gyapjúzással 
és nemezeléssel a festés mellett. Feste-
ni viszont később, harmadik gyermeke 
születése után kezdett. A vágy mindig is 
benne volt, de a lelki megerősítés ekkor 
teljesedett ki benne.

A 24 éves fiatalasszony kis gyermekei 
mellett temperával papírra dolgozott. 
Hérány Zsuzsával szinte egyszerre kezd-
ték alkotói pályájukat és egymást támo-
gatva mélyültek el a festészet megnyug-
tató szépségében. Sokszor Zsuzsáék 
kiskonyhája volt a műterem, ahol Zsuzsa 
férje Vári Lajos bíztatta őket, hogy bát-
ran alkossanak.

Ági férje, Attila támogatása is nagyon 
fontos volt, hiszen az alkotás pillanata-
iban minden családi teendő őrá hárult. 
Munkásságát a mai napig is teljes szívvel 
és odaadással támogatja.

Az első megmutatkozás 2000-ben tör-
tént egy helyi pályázati felhívás kereté-
ben, ahol is Ági az első jelentkező volt 
és az akkori polgármester a pályamunka 
átvételekor csak annyit fűzött hozzá „bá-
tor”.

Később a Nagy Sándorné Edit által 
szervezett szegvári alkotó kör tagjaként 
rendszeresen részt vett a helyi rendezé-
sű alkotó táborban. Itt nagyon sok fes-
tővel és amatőr alkotóval ismerkedett 
meg, akikkel vagy barátság szövődött 
vagy hatást gyakoroltak rá. Ők a követ-

Folytatás a 13. oldalon

Képek a 12. oldalon
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Közösen ünnepeltünk!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepélyes megemléke-
zésen a népes közönség a Himnusz eléneklése 
után a Forray Máté Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulói Tóthné 
Nóbik Marianna osztályfőnök vezetésével rend-
kívül érdekes előadásban elevenítették fel a 63 
évvel ezelőtt történteket. Szabó Tibor újonnan 
megválasztott polgármesterünk mondott ünnepi 
beszédet megemlékezve az eseményekről.

A Szózat elhangzása után a résztvevők elsé-
táltak a Rozmaring utcai emléktáblához, ahol a 
pártok, társadalmi szervek koszorúztak, miköz-
ben a Magyar Nóta Klub katonadalai szóltak.

Kiállítás a Művelődési Házban

Szőlőtörténeti kiállítás
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Szőlőtörténeti 
kiállítás 

Szegváron
A TOP.5.3.1-es közösségfejlesztési pá-

lyázat megvalósulása keretében került 
megrendezésre az első szőlőtörténeti kiál-
lítás. 

Már hetekkel a rendezvény előtt el-
kezdtük gyűjteni a témában bemutatható 
tárgyakat, eszközöket. Így sikerült szert 
tennünk puttonyra, taposókádra „kármen-
tőre”, demizsonra, pintes üvegekre, lopók-
ra, dézsára és az elmaradhatatlan boros-
hordóra. Segítségünkre volt Szabó Elemér, 
akihez kilátogattunk a szőlőbirtokára és 
megmutatta a borkészítés fortélyait, vala-
mint végigkóstolhattuk a különböző szőlő-
fajtáit. 

Mindeközben írásos dokumentumokat 
kerestünk a szegvári szőlőtermesztéssel 
kapcsolatban. Néhány éve Módl László 
néprajzkutató publikált ezzel kapcsolatban 
írásokat. A Forrai könyvben a szegvári 
borbírókról találhatunk utalásokat. 

A kiállító felületre sikerült gazdag do-
kumentációs és képanyagot összegyűjte-
ni. Megjelenítésre került ezen hagyomány 
néprajzi vonatkozása, a szegvári térképen 
bejelölt Szőlőkalja rész, a hazai borvidé-
kekről készült térkép, a különböző szőlő-
fajták bemutatása szövegesen és képpel, 
bordalok, szürettel kapcsolatos népdalok, 
bibliai utalások stb. Készítettünk totót, 
melyre a válaszokat a kiállítás anyagaiból 
könnyedén meg lehetett találni.

A kiállítást a bor és kalácsfesztivál alatt 
mindkét napon meg lehetett tekinteni és 
kóstolni lehetett mustot és bort is. Kive-
títőn keresztül folyamatosan láthattuk a 
Kurca Tv Agrárpercek műsorát, ahol Pusz-
tai János és Dr. Nóbik István mesél a szeg-
vári szőlőtermesztés hagyományairól és 
szüreti szokásokról. A látogatók örültek a 
kiállításnak és mindkét napon érdeklődés 
övezte a hagyományőrző bemutatót.

Szeretnék köszönetet mondani a kiállí-
tás megszervezésének segítéséért a követ-
kező személyeknek: Szabó Elemér, Kozma 
György, Gémesné Ancika, Kulbert-Takács 
Hajnalka, Kerekes Mátyás, Huszka Anita 
valamint a Művelődési Ház összes dolgo-
zója.

Puskásné Halál Ágnes 
közösségfejlesztő

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, 
mérkőzései

3. forduló
Szegvár (3183) – Gázművek (3121) 6 – 2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Puskás Bence, Zsibók Zoltán

Ifjúságiak:
Szegvár (829) – Gázművek (812) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

6. forduló
Szegvár (3264) – Bátonyterenye (3137) 7 – 1
Pontszerzők: Szabics Krisztián, Szabó Gábor, 
Puskás Bence, Zsibók Zoltán, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (847) – Bátonyterenye (853) 1 – 3
Pontszerzők: Bereczki Zsolt (Gulyás Máté)

7. forduló
Szank (3340) – Szegvár (3322) 5 – 3
Pontszerzők: Puskás Bence, Zsibók Zoltán, 
Rácz József

Ifjúságiak:
Szank (1002) – Szegvár (857) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

8. forduló
Szegvár (3235) – CHIONIN (3049) 6 – 2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabó Gábor, 
Zsibók Zoltán, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (753) – CHIONIN (975) 0 – 4

9. forduló
Szegvár (3240) – Gyula (3116) 7 – 1
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Puskás Bence, Zsibók Zoltán, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (878) – Gyula (968) 1 – 3
Pontszerző: Bereczki Zsolt

Képek a 12. oldalon

kező személyek a teljesség igénye nélkül 
Kuklis Kata, Szombathelyi Árpád, Csák 
László, Krasznai János, Szűcs Édua, 
Gógucz Nóra, Rónyai Ágnes, Vágó 
László. A legmeghatározóbb azonban 
Szűcs Árpád volt, aki felkarolta, bíztatta 
és különböző technikákkal is megismer-
tette. Sajnos az alkotó táborok megszűn-
tek Szegváron a 2010-es év környékén. 
Két alkalommal volt Mindszenten alkotó 
táborban Törökné Margitka szervezésé-
ben, de az origó mindig is Váriék kis-
konyhája maradt.

Második alkalommal 2005-ben mu-
tatkozott meg Szegeden és ezt követte 
számos kiállítása, volt látható Csong-
rád-Bokroson, Mindszenten, Szege-
den több alkalommal debütált egy-egy 
képe, Szegváron, Szentesen és Sze-
geden is voltak társkiállításai Rónyai 
Ágival, Kulbert Györggyel és Tóth 
Józseffel. Legutóbb egy tematikus ki-
állítását mutatott be Szentesen az ér-
deklődőknek.

Alkotásait alapvetően saját szórakoz-
tatására készítette, de néha barátok, is-
merősök kérésére is festett képeket.

Alkotó munkásságát három jelentő-
sebb korszakra tagolnám: A kezdeti 
időszak, amit a kéz vezetett, a középső 
szakasz Szűcs Árpád hatására a pers-
pektívaváltás, elrugaszkodás a valóság-
tól, és jelenlegi korszaka a léleknyitás 
korszaka, amit most él meg. Fejlődése 
folyamán folyamatosan vetkőzte le a 
megfelelni akarást és a közlés fontosab-
bá vált, mint a vélemény.

Saját megfogalmazása munkásságával 
kapcsolatban a következő: „A nézőben 
ébredő gondolat ajándék legyen, amit tő-
lem kap.”

Ezzel a gondolattal és Kodály Zoltán 
módosított idézetével zárom szava-
imat. „Lehet élni művészet nélkül is. 
A sivatagon át is vezet út. De mi azt 
akarjuk, hogy az ember ne úgy járja 
át élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken.” E csodála-
tos két hölgy által ma varázslatos rétre 
léphetünk. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket 
és felkérem Váriné Hérány Zsuzsanna 
előadóművészt, ének- és zenetanárt, 
hogy saját verseivel tegye még feledhe-
tetlenebbé ezt a szép napot.

A 11. oldal folytatása
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Összefogás
Október 26-án, szombaton délelőttre Szabó 

Tibor polgármester önkéntes munkára hívta a 
lakosokat. Az Árpád-Agrár Zrt által felajánlott 
3000 árvácska palántát ültettek el a körforga-
lom közepén lévő dombocskára. Az esemény-
ről Purgel Zoltán készített fotókat.

Fotó: Purgel Zoltán purgel•hu

Fotó: Purgel Zoltán purgel•hu


