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Áder János lett a köztársasági elnök
Áder János lett Magyarország új köztársasági elnöke, mivel a par-

lamenti képviselők több mint kétharmada (262 képviselő) biztosí-
totta bizalmáról. Nemmel 40-en szavaztak. Lezsák Sándor tájékoz-
tatása szerint 307 képviselő vette fel a szavazólapot, melyek közül 
305 került be az urnákba. Három szavazat érvénytelen volt. Így a 
köztársaságielnök-választás érvényes és eredményes volt.

 Az újonnan megválasztott köztársasági elnök esküje után végül 
a rábaközi embereknek üzent, akiktől – mint mondta – azt tanulta, 
hogy csak az elvégzett munka termi meg gyümölcsét. Majd Kölcsey 
Ferencet idézve zárta szavait: „A haza minden előtt.”

(Forrás: MNO Hírlevél)
Áder János esküje

Fotó: Nagy Béla /  
Magyar Nemzet

Néptánctalálkozó
A Néptáncosok Kellékboltja a Cse-

peli Munkásotthon Alapítvánnyal és 
a Csepel Néptánc Alapítvánnyal kö-
zösen rendezi immár harmadik éve 
az AUTHENTICA Néptánctalálkozót 
ifjúsági és felnőtt együttesek részére. 
Az idén a szegvári Dobbantósok is ne-
veztek a fesztiválra. A versenyt – ami 
igen komoly összdíjazású volt – április 
28-án rendezték Budapesten, a Cse-
peli Munkásotthon színháztermében. 
A versenyre budapesti és vidéki cso-
portok is szép számmal jelentkeztek. 
A délutáni versenyek 
előtt a csepeli piac 
átriumában a Tánc vi-
lágnapja (április 29.) 
apropójából táncos 
flashmobokat mutat-
tak be az együttesek, 
majd délután három 
előadás keretében 
mutatták be az együt-
tesek műsoraikat. A 
zsűri döntése értel-
mében a Dobbantó 
Néptáncegyüttes a 
rangos III. helyet sze-
rezte meg. (I. helyet 
nem osztott a zsűri.)

Magyar Nóra

Nagy Bandó András: 

Az én anyukám 
Szeretem, amikor felkelek,
jó lesz a kedvem, ha felnevet.

Szeretem, amikor enni ad,
azt is, ha álmából felriad.

Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb,
és persze, kicsinykét kócosabb.

Nem bánom azt sem, ha mérgesebb,
ilyenkor talán még édesebb.

Szeretem, amikor jót mesél,
azt is, ha énvelem mendegél.

Szeretem, amikor ad puszit,
s húsvétkor hozza a kis nyuszit.

Szeretem, amikor megdicsér,
És ha a suliig elkísér.

Szeretem, amikor rám hajol,
homlokon csókol és átkarol.

Szeretem, amikor dolga van,
meglátom rajta, ha gondja van.

Szeretem, amikor ölbe vesz,
azt is, ha esténként kádba tesz.

Szeretem, amikor kérdezem,
jó-e ha öleli két kezem?

Szeretem nagyon, ez nem vitás,
annyira és úgy, mint senki más!
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Köszönetnyilvánítás
„Életed elmúlt, mint egy pillanat, 

emléked szívünkben  
örökké megmarad.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, jó barátoknak, 
szomszédoknak, a Ternai Kft dolgozó-
inak, ismerősöknek, és mindazoknak, 

akik felejthetetlen szerettünk

özv. PURGEL JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, gyönyörű virá-
gaikkal, részvételükkel fájdalmunkon 

enyhíteni igyekeztek.

Köszönjük a Plébános úr szép búcsúz-
tatását, a Kántor Úrnak a szívhez szóló 
szép énekét, és a Temetkezési Vállalat 

odaadó együttműködését.

Gyászoló család

Megemlékezés
„Elmentél, mint a lenyugvó nap,

de szívünkben élsz és  
örökké ott maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk
TERNAI SÁNDORNÉ
MÁRTON ILONÁRA

halálának 10. évfordulóján.

Anci, Marcsi, Attila, Áron

Megemlékezés
Édesapánk, néhai

MAJZIK LÁSZLÓ
halálának 50. évfordulója alkalmából

szeretettel emlékezünk

7 gyermeke és családjaik

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak 

a vidékieknek és helybelieknek, akik 
felejthetetlen férjem
id. BÁNFI ANTAL

temetésén megjelentek.

A gyászoló család

Szegvár a sajtóban
Jól kereskedtek a pénzzel: Újabb két kiren-

deltséget nyit a Szegvár és Vidéke Takarék-
szövetkezet.  – Városi Visszhang. – 2012. áp-
rilis 2., 1. o.

Kis János elnök-ügyvezető igazgató számolt 
be az eredményekről és a tervekről

Megmentik tavukat a szegvári horgászok: 
8,6 tonnányi hal, közte 70 kilós harcsa a téli 
veszteség / Bakos András. – Délvilág. – 2012. 
április 11., 4. o.

A Lándor-tavi Horgászegyesület intézkedési 
tervet fogadott el közgyűlésén a tó élővilága 
egyensúlyának megtartásáért

Kéthektáros üvegházat avattak Szegváron / 
Králik Emese. – Délvilág. – 2012. április 14., 4. 
o. A Primőr Profit Kft palántanevelő üvegházat 
épített

Üléseznek Szegváron. – Délvilág. – 2012. 
április 24., 6. o.

Rövid hír a következő testületi ülés napi-
rendjéről

Szépíróverseny. – Szentesi Élet. – 2012. áp-
rilis 27., 5. o.

A sajátos nevelési igényű gyerekek verse-
nyéről szól a cikk, ahol Tóth Lilla 2. osztályos, 
és Pécsi Norbert 5. osztályos szegvári diák kor-
osztályukban megyei 1. helyezést értek el

A csongrádi kínai kel még nincs az orosz 
spájzban. – Délvilág. – 2012. május 3., 4. o.

Többek között Kádár György (fotó) szegvári 
termelő is nyilatkozik

Családi események
2012. április
(Összeállította: 

Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések:
Pintér Gábornak és Gémes Évának (Kárász 
u. 5.) ADÉL; Mrena Mártonak és Csala-Nagy 
Erikának (József A. u. 39.) BALÁZS; Szatmári 
Józsefnek és Dancsó Mónikának (Táncsics u. 
66.) ZILLE BIANKA

Házasságot kötöttek:
Fehér Balázs Zoltán és Hajzler Andrea, Kurca 
u. 4/a szám alatti lakosok

Halálesetek:
Kispál János, Iskola u. 1. (57 éves); Miskolczi 
Lajos József, Állomás u. 11. (68 éves); Purgel 
Józsefné Martus Irén Erzsébet, Alkotmány u. 
14. (87 éves); Bánfi Antal József, Rákóczi u. 90. 
(68 éves); Mihály Péterné Magyar Margit Vik-
tória, Kontra u. 8. (71 éves); Buda Pál, Iskola 
u. 5. (89 éves); Kovács Béla Gáborné Kerekes 
Mária, Kórógy u. 12. (78 éves)

Magyar Ujvári Ágnes

Levél gyermekeimnek!
Lelkemből fakadó
drága gyermekem!
Testemből születő
védtelen kisdedem!
Nem kellenek szavak,
hogy értsd amit érzek,
ha átfoglak, ölellek,
aggódva figyellek
s gügyögve beszélek –
tudom, hogy megérted...
ha szigorú vagyok s olykor
a hangom hangosabb
hidd el, a világon
senki sem fontosabb!...
ha néha duzzogsz rám,
mert szigorom nem érted
rájössz majd később, hogy
mindent csak Teérted!...
s nekem elég, ha maszatosan,
boldogan hozzám bújsz nevetve
s kis kezed puhán megbújik
vénülő kezembe.
A gyermekem vagy s
az maradsz örökre –
de bármily hosszú utat ad nekem
az Élet
az utolsó lépésemig szeretlek
majd Téged!

Anya

Ejnye fiam, Tiborka!
Ejnye fiam, Tiborka!
Már megint mit tettél?
Mi az ott a kezedben,
húgodtól mindent elvettél?!

Ejnye fiam, Tiborka
tudod, hogy ezt nem szabad
add vissza szépen neki
s szégyelld el megadat!

Ejnye fiam, Tiborka!
Honnan ez az akarat?
Eldobtad a játékot
s földhöz vágtad magadat?!

Ejnye fiam, Tiborka!
most már aztán ne tovább!
Ne feszítsd jobban a húrt,
azt már nem bírja anyád!

Ejnye fiam, Tiborka!
Eltörött a mécsesed,
rád kiáltott Édesanyád
s könnyes lett a kis szemed.

Ejnye fiam, Tiborka!
Menj hát, szépen játszani.
Engedd el a húgod haját
hányszor kell még mondani?!



3. oldal2012. május

Milyen sok érzés, csiszolás, csalódás, zátony-
ra futás, sírás és elesés kell ahhoz, amíg a gyerek 
a lényeget megtanulja. Amíg rájön, hogy beszélni: 
könnyű... cselekedni: nehéz. Amíg elhiszi, hogy nem 
mindig az szeret, aki simogat és nem mindig harag-
szik rá és nem szereti, aki büntet.

Bozzay Margit

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 
2011. évi gyermekjóléti és gyermek-

védelmi feladatairól

A Gyermekjóléti Szolgálat 1997. december 17-től 
működik községünkben, az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény szakfeladataként. 2001. már-
cius 1-től a Gyermekjóléti Szolgálat a Családsegítő 
Szolgálattal közösen, de szakmailag elkülönítetten, 
a Gondozási Központ épületében kialakított négy 
helyiségben működik.

1. Személyi és tárgyi feltételek
2011. évben személyi változások nem történtek, 

a gyermekjóléti szolgálat alkalmazottja Pap János, 
helyettesítését Pintér Lászlóné EESZI vezető látja el. 

A Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételei a tör-
vényi előírásoknak megfelelőek – rendelkezik külön 
esetszobával, amely lehetővé teszi azt, hogy ügyfe-
leink személyiségi jogai ne sérüljenek. A kliensfo-
gadó irodánk barátságos, ahol az ügyfélnek módja 
van kulturált környezetben találkozni a családgon-
dozóval. A játszósarok biztosítja az elfoglaltságot a 
hozzánk érkező gyermekek számára. Rendelkezünk 
új számítógéppel, internet hozzáféréssel, amelyet 
a családsegítő szolgálattal közösen használunk. A 
fax, a telefonkészülék és a fénymásoló mindenna-
pos munkánk elengedhetetlen kellékei rendelkezé-
sünkre állnak. A dokumentumok tárolása zárható 
szekrényekben biztosított. Mobiltelefonszámunk 
– 06-30-230-2099 – folyamatosan elérhető. E-mail 
címünk szocintezmeny@szegvar.hu és papjanos@
freemail.hu.

A családlátogatásokat kerékpárral oldjuk meg. 
A külterületek megközelítése a Tanya gondnoki 
Szolgálat, illetve a helyi körzeti megbízottak segít-
ségével megoldott, rossz útvi szonyok mellett is. Az 
összehangolt munkának köszönhetően ellenőrizhető 
minden évszakban és minden időjárási helyzetben a 
község teljes területe.

Kapcsolattartási ügyeletet működtetünk (kérésre 
előre egyeztetett időpontokban), indokolt esetben 
gyermekfelügyeletet biztosítunk a Gyermekjóléti 
Szolgálat helyiségében.

2. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a 
2011. január 1. – december 31. közötti időszakban 

A kliensforgalom adatai: 
Családgondozónál megjelent: 55 gyermek 28 csa-

lád
– alapellátott gyermek:  30 (13 család )
– védelembe vett gyermek: 15 (10 család) 
– átmeneti nevelt gyermek: 10 (5 család)
– utógondozott: 0
A kliensforgalmi napló adatai alapján összesen 

641 esetet (tevékenységet) dokumentáltunk.
3. A jelzőrendszer tagjaival való együttműkö-

dés tapasztalatai 
Községünkben a jelzőrendszer tagjai a követke-

zők: családi napközi, óvoda, iskola, háziorvosok, 
védőnők, rendőrség, jegyzői gyámhatóság, gyámhi-
vatal, munkaügyi központ. Ezen kívül állampolgári 
jelzéseket is fogad a szolgálat.

A 2011-es évben a jelzőrendszer tagjai 56 esetben 
jeleztek a gyermekjóléti szolgálat felé. 

Kivonat a Képviselő-testület 2012. március 29-i ülésének anyagából
Ebből: 
Eü. Szolgáltató: 5
Közoktatási intézmény jelzése: 38
Állampolgár jelzése: 2
Önkormányzat, jegyző gyámhivatal: 11
A jelzőrendszer folyamatos működése érdekében 

a gyermekjóléti szolgálat munkatársa heti/kétheti 
rendszerességgel konzultál a jelzőrendszeri tagok-
kal az aktuálisan felmerülő problémákról, felada-
tokról.  Az emberek településünkön nyitott szemmel 
járnak, nem tapasztalható jelentős közöny, ami miatt 
nem kerül felszínre a veszélyeztető tényező. Jellem-
ző, hogy egy-egy eset kapcsán egyszerre érkezik 
esetjelzés több tagtól is.

4. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére 

irányuló családgondozás körében a gyermekjóléti 
szolgálat családgondozója személyes segítő kapcso-
lat keretében: támogatja a gyermeket az őt veszélyez-
tető körülmények elhárításában; segíti a szülőket 
a gyermek gondozásában, ellátásának megszerve-
zésében, a családban jelentkező működési zavarok 
megszüntetésében; kezdeményezi és a gyermeknek 
nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a 
szülők és a hozzátartozók részére a szociális alap-
ellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.

A családgondozás önkéntes és csak abban az eset-
ben kötelező jellegű, ha a szülő a gyermek veszé-
lyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevé-
telével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése 
a családi környezetben biztosítható. Ilyen esetben a 
települési önkormányzat jegyzője, általában a szol-
gálat javaslatára, a gyermeket védelembe veszi. A 
gyermek gondozásának folyamatos segítése, ellá-
tásának megszervezése és a szülői nevelés támoga-
tásának érdekében a gyermekjóléti szolgálat csa-
ládgondozóját kirendeli, aki a gyermek érdekében 
a szükséges intézkedéseket megteszi. A védelembe 
vétel okai lehetnek: nem megfelelő lakáskörülmé-
nyek, családon belüli erőszak, szenvedélybetegség, 
gyermekek magatartási problémái, családtagok kö-
zötti konfliktus és egyéb tényezők. A már család-
jából kiemelt gyermek esetében a gyermekkel és a 
szülőkkel való kapcsolattartás nem szűnik meg, a 
családgondozás célja ilyen esetben a veszélyeztetett-
ség csökkentése, annak érdekében, hogy visszake-
rülhessen otthonába.

5. A gyermekek veszélyeztetettségének okai, az 
előző évben leggyakrabban előforduló problématí-
pusok:

Magatartási problémák – beilleszkedési zavarok 
A legtöbb feladatot adó problématípus. A legtöbb 

esetben a családban lévő működési zavar, veszteség 
vagy egyéb probléma kísérőjelensége, szélsőséges 
esetekben pszichiátriai okai lehetnek. Komplex csa-
ládgondozással és más szakemberek bevonásával 
kezelhető a leghatékonyabban. Megjelenési formái 
lehetnek szorongás, iskolai lógás, lázadás mindenki 
ellen, drog, rossz társaságba kerülés, szökés, tanulá-
si zavar stb. A legnehezebb „kezelni” serdülőkorban, 
amikor már végképp nem bír gyerekével a szülő. Ha-
tékonyan megelőzhető kisgyermekkorban megfelelő 
szülői együttműködés mellett. Fontos feladat, hogy 
a családtagokat arra ösztönözzük, beszélgessenek 
sokat gyermekeikkel, szánjanak rájuk sok időt, hi-
szen a gondozás önmagában nem elegendő, nevelni 
és ami a legfontosabb szeretni kell. Az igazolatlan 
hiányzások miatt sor került az iskoláztatási támo-
gatás felfüggesztésére egy gyermek ügyében. Ilyen 
esetekben az összeget természetben kapja meg a csa-
lád eseti gondnok bevonásával.

Anyagi problémák 
Magas a szociális segélyeket igénylő családok 

száma. Gyakran kértek segítséget a kérelmek ki-
töltéséhez és egyéb családtámogatási ellátásokról 
felvilágosítást. Az Oktatási Kulturális és Szociális 
Bizottság felkérésére több esetben biztosítottuk a 
segélyek természetben történő kiosztását, a pénzke-
zelést és bevásárlást végeztük, ellenőriztük.

A szülők életvitele és magatartása
Ez magába foglalja a szenvedélybetegségek jelen-

létét, a családon belüli erőszakot, generációs együtt-
élésből fakadó problémákat, családi kapcsolatok 
felszínességét.

Környezeti problémák, hatások 
Az anyagi nehézségekből következik általában, 

lakhatási problémák, nem megfelelő higiénés körül-
mények, infrastruktúra hiánya. Bizonyos esetekben 
a családtagok nem motiváltak, céltalanok, így a csa-
ládgondozás gyakran nem vezet eredményre. Fontos 
a szülővel megérteni, mintával szolgál gyermeké-
nek, hiszen tőle tanulja meg a munka, a környezet, 
az otthon szeretetét.

Szenvedélybetegségek
Továbbra is meghatározó az alkoholizmus és a do-

hányzás. Az előbbi tekintetében gyakran érkezik pa-
nasz, hogy a gyermekek könnyedén hozzájuthatnak 
a dohánytermékekhez még a tiltások ellenére is. Saj-
nos a gyermekjóléti szolgálat is tehetetlen ezekben 
az ügyekben. A drogprobléma továbbra is nehezen 
kezelhető feladat. A szolgálat gyógyszerhasználó 
drogossal volt kapcsolatban.

6. A gyermekjóléti szolgálat karitatív prog-
ramjai

2011-ben nem volt nyári gyermekétkeztetés, amit 
sokan hiányoltak. Sajnos az a tapasztalat, hogy 
néhány családnál ez az egyetlen lehetőség, hogy a 
gyermekük meleg ételhez jusson nyáron közel két 
hónapig, ezért a lehetőségek szerint javaslom, csat-
lakozzon újra a település a programhoz, amennyiben 
az önkormányzat tudja biztosítani a szükséges ön-
erőt.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegvári cso-
portjával közösen gyűjtött élelmiszeradományokból, 
pénzbeli felajánlásokból vásárolt termékekből, tar-
talmas csomagokat állítottunk össze és osztottunk 
ki karácsony előtt, rászoruló szegvári családoknak, 
egyedül élőknek. Sok játékfelajánlás is érkezett a 
gyerekek örömére.

A jövőre vonatkozó feladatok, célok meghatá-
rozása 

Nehéz évet zárt a gyermekjóléti szolgálat és az idei 
sem lesz könnyebb. A gyermekjóléti tevékenység 
teljes embert kívánó feladat, ezért különösen nehéz 
úgy végezni, hogy az EESZI egyéb szakfeladataival 
és az intézmény működésével kapcsolatos munkák 
is a családgondozót terhelik az intézményvezető tá-
vollétében. Természetesen ez fordítva is igaz, hiszen 
a helyettesítést egymás között végezzük. Több 2011-
ben lezajlott szakmai és kormányhivatali ellenőrzé-
sen vagyunk túl, melyek mindegyikén megfeleltünk 
az elvárásoknak.

Fontos változás, hogy 2012 márciusától kezdve 
csatlakoznunk kellett a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal /NRSZH/ által létrehozott Köz-
ponti Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást 
Igénybevevőkről /KESZNYI/ rendszerhez, ami a 
tevékenységalapú adminisztrációt foglalja magába /
TEVADMIN/. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy 
napi rendszerességgel interneten keresztül jelenteni 

Folytatás az 5. oldalon
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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 dél-
után 15 óráig. A délutáni rendelés nem ügyeleti 
rendelés, hanem a betegek ekkor is felkereshetik 
saját háziorvosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig, eddig rossz telefonszám jelent 
meg.
helyes telefonszám: 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés: hétköznapokon 16-17 óráig 
május 7-11. Dr. Hégető Sára
május 14-18. Dr. Ország Erzsébet
május 21-25. Dr. Rosztóczy Levente 
május 29-június 2. Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi rende-
lőnél is megtudhatják 

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segít-
séget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-
es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás
hétköznap 15-17 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364 -902, +36/70/945-9907
május 7-10. 14-18 óráig

május 11. (péntek) 8-12 óráig
május 14-18. 8-12 óráig
május 21-24. 14-18 óráig
május 25. (péntek) 8-12 óráig
május 29-jún. 2. 8-12 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 
 8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől-péntekig 8-12.30 és 13.30-17 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
május 5-6. dr. Gyovai Tibor 30/4367-401
május 12-13. dr. Kun Sz. István  30/5688-998
május 19-20. dr. Lehoczky János  30/9453-764
május 26-27. dr. Gyovai Tibor  30/4367-401
május 28. dr. Kun Sz. István  30/5688-998

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő 8-12 óráig
Kedd 13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök  8-12, 13-16 óráig
Péntek  8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8-12 óráig
Csütörtök  8-12 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfőtől – péntekig 8-16 óráig
 
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

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

Szegvári  Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/624-5782 Bugyi Imre
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-5399
DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000
DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden 
hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő 8-12 óráig és  13-17 óráig
kedd 8-12 óráig és  13-17 óráig
szerda  13-17 óráig
csütörtök  13-17 óráig
péntek 8-12 óráig és  13-17 óráig
szombaton 8-12 óráig
Telefon: 364-863
A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd zárva
szerdától – péntekig 9-13 óra
Hétvégén előzetes bejelentkezésre
Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  6.30-14.00 óráig

Vízdíj fizetés
Pénztári nyitva tartás

2012. május hó

A Vízmű telephelyén
2012. május 9. (szerda) 8.00 – 12.00
2012. május 10. (csütörtök)  8.00 – 12.00 és
 13.00 – 15.00
2012. május 11. (péntek)  8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Nonprofit Kft telephelyén 
(Régi Iskola)
2012. május 14. (hétfő) 8.00 – 12.00
2012. május 15. (kedd) 8.00– 12.00 és
 13.00 – 15.00
2012. május 16. (szerda) 8.00– 12.00
2012. május 17. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2012. május 18. (péntek) 8.00 – 12.00
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kell szakfeladatonként az igénybevevőket TAJ alapú 
nyilvántartás szerint. Ennek elmulasztása a nyár vé-
gétől az intézményi normatíva megvonásával jár. Ez 
idővel a papíralapú dokumentációt fogja kiváltani, 
de jelenleg komoly pluszfeladatot jelent.

Gyermekeink védelme, egészséges testi-lelki 
fejlődésének biztosítása közös feladatunk.  A gyer-
mekjóléti szolgálat, többek között, ennek a felelős-
ségteljes munkának az összefogását hivatott szolgál-
ni. Ehhez a közös munkához kívánunk Önöknek jó 
egészséget, eredményes együttműködést!  Az előző 
évben nyújtott segítségüket, támogatásukat köszö-
nöm. 

Tisztelettel várom észrevételeiket, javaslataikat és 
kérem a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját meg-
vitatni és elfogadni szíveskedjenek. 

Készítette: Pap János  
szakmai vezető-családgondozó

A 3. oldal folytatása

Kedves Olvasó!

Az április hónap hasonlóan az eddigihez programok-
ban gazdagon telt el. Megrendeztük az alsó és felső 
tagozatosok versmondó versenyét. Az idén egy kicsit 
másképp, mint tavaly. A dobogós helyezettek továbbju-
tottak a Községi Könyvtár által szervezett versenyre. A 
következő tanulók jutottak tovább:
1. osztály:
1. hely: Hegedűs Dániel, felk. nev: Laskovicsné Ágoston 
Sarolta
2. hely: Puskás Zsófia, felk. nev: Tégla Katalin
2. osztály:
1. hely: Dunás-Varga Bence  
2. hely: Ágoston Zita
Felkészítőjük: Balogh Ágnes
3. osztály:
1. hely: Fejős Kata, felk. nev: Bereczkiné Buza Anett
2. hely: Morvai Zsanett, felk. nev: Vassné Agócs Ilona
4. osztály:
1. hely: Bölcskei-Molnár Sára, felk. nev: Dr. 
Lehoczkyné Kehrer Anikó
2. hely: Szabó Boróka, felk. nev: Lukács Istvánné
5. osztály:
1. hely: Gajda Loretta
2. hely: Puskás Kata
3. hely: Hevesi Réka, Kollár Renáta
Felkészítőjük: Papné Mészáros Réka
6. osztály:
1. hely: Dóczi Klaudia
2. hely: Szöllős Beatrix
3. hely: Tóth Vanessza
Felkészítőjük: Rozgonyiné Szabó Mária
7. osztály:
1. hely: Vígh János Márk
2. hely:  Polereczki Napsugár
3. hely: Szabó Diána
Felkészítőjük: Papné Mészáros Réka

A Községi Könyvtár által rendezett versenyen:
 Az 1-2. osztályosok közül:
1. hely: Hegedűs Dániel
2. hely: Puskás Zsófia
3. hely: Ágoston Zita
4. hely: Dunás-Varga Bence
 A 3-4. osztályosok közül:
1. hely: Bölcskei- Molnár Sára
2. hely: Fejős Kata
3. hely: Szabó Boróka
4. hely: Morvai Zsanett
A felső tagozatosok közül:
1. hely: Dóczi Klaudia 
2. hely: Vígh  János Márk       
3. hely: Gajda Loretta  
4. hely: Polereczki Napsugár 

Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő nevelőknek!
Matematika versenyt szerveztünk az alsó tagozatosok 
számára. A következő eredményekről számolhatok be:
2. osztály:
1. hely: Vásári Róbert  felk. nev: Balogh Ágnes
2. hely: Rácz Lea  
3. hely: Csillagkuti Jácint  
3. hely: Szabó Ferenc Amadeus  
Felkészítőjük: Ternainé Kovács Anna
3. osztály:
1. hely: Szép Endre, felk. nev: Bereczkiné Buza Anett
4. osztály:
1. hely: Bottyán Klaudia  
2. hely: Földi Bálint  
Felkészítőjük: Lukács Istvánné
Gratulálunk!

A nyelvtan-helyesírás megyei versenyen Jószai Eszter 
3. oszt. tanuló a 8. helyen végzett.  A 4-8. helyen holtver-
seny alakult ki, mindannyian 92%-ot értek el a tanulók. 
A tollbamondás döntötte el közöttük a sorrendet.  Gratu-
lálunk a szép eredményhez!
Felk. nev: Bereczkiné Buza Anett.

A színjátszók április 20-án, Szegeden a Csongrád 
megyei regionális döntőn vettek részt, ahol 4. helyezést 
értek el. Műsoruk címe: Kire ütött ez a gyerek?
Szereplők: Lakatos Klaudia, Dancsik Aletta, Szanyi Eni-
kő, Polereczki Napsugár, Janó Dorina, Fülöp Henriett, 
Barna Kata, Szöllősi Beatrix, Lantos Lilla, Valkai Vivi-
en, Valkai Zsolt. Felk. nev: Rozgonyiné Szabó Mária
Gratulálunk!

Március 15-én Hódmezővásárhelyen a Petőfi versil-
lusztrációs pályázaton Polereczki Napsugár díjazott 
lett. Április 12-én Szentesen a Koszta festőversenyen:
Az 1-2. osztályosok közül:
2. hely: Bihari Dániel
A 3-4. osztályosok közül:
2. hely: Bihari Máté
3. hely: Szabó Boróka
A 7-8. osztályosok közül:
1. hely: Varga Bernadett

A Községi Könyvtár rajzpályázatán a felső tagoza-
tosok közül Fejős Gábor 5. oszt. és Varga Bernadett 8. 
oszt. tanulók az 1. helyen végeztek.
Az alsósok közül Szabó Boróka 4. a oszt. tanuló szintén 
az 1. helyen végzett.
Felkészítő nevelőjük: Jeneiné Lucz Mária.
Gratulálunk!

A Költészet-napi animációs versenyen:
5. osztály: mindenki díjazott- Lakatos Klaudia, Halasi 
Zalán, Kútvölgyi Csanád, Vígh Gergely, Hevesi Réka
6. osztály:
1. hely: Mihály Timea
2. hely: Ágoston Beáta
3. hely: Salánki Zoltán
7. osztály:
1. hely: Bugyi Eszter
2. hely: Janó Dorina
3. hely: Somodi Réka
Felkészítőjük: Tóth Péterné
Gratulálunk!

A Kozma László Országos Informatika Alkalmazói 
versenyen: 
Kútvölgyi Csanád 5. oszt. tanuló a 49. helyen végzett.
Halasi Zalán, Fejős Gábor, Gojdár Csanád, Vígh Gergely 
a középmezőnyben végeztek.
A 6. oszt. közül 50. helyen végzett Szabó György.
Kéri Gábor, Muzsik Sándor, Csapi Emese pedig a 
középmezőnyben.
A 153 csapat közül a 26. helyen Fúvó Flórián, Szanyi 
Ádám, Totyik Norbert, a 27. helyen Bugyi Eszter, 
Rohály Alexa, Somodi Réka, a 31. helyen Horváth Kata, 
Rehák Dorka, Vígh Diána.
Felkészítőjük: Tóth Péterné
Gratulálunk!

A regionális francia nyelvű versmondó versenyen:
1. helyezett lett Fejős Kata 3.b
2. helyezett: Szabó Boróka 4.a
3. helyezett Takács Kata 3.a
4. helyezett Orosz Dalma 3.b

Diákvilág

Mindenki kapott egy-egy szép francia nyelvű könyvet 
és oklevelet. 
Felkészítőjük: Vassné Lucz Klára
Gratulálunk!       

A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács 
2011. 04. 21-én Budapesten, Szentendrén rendezte 
meg az Országos Szépíró Verseny döntőjét. Iskolánkat 
Tóth Lilla 2. oszt. és Pécsi Norbert 5. osztályos tanulók 
képviselték. Ők a korábban Hódmezővásárhelyen 
megrendezésre kerülő megyei döntő 1. helyezettjei. A 
gyerekek ragyogóan helytálltak, képviselték iskolánkat 
és a Szentesi Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. Kü-
lön köszönjük Ternainé Kovács Anna, Pappné Mészáros 
Réka, valamint Halász Ottóné felkészítő munkáját.
Gratulálunk!

Szentesen a Műszakiak napján részt vettünk iskolánk 
200 tanulójával. Ezen a bemutatón volt műszaki 
erőpróba, kalandpark, búvárbemutató, képzőművészeti 
kiállítás, hagyományőrző egyesületek bemutatója és 
egyéb programok. Remekül éreztük magunkat. 
Köszönet ezért Lukács Istvánné szervezőnek, valamint a 
gyerekeket elkísérő pedagógusoknak és szülőknek. 
Vígh János Márk 7. oszt tanuló az Újpesti Kormorán 
együttes Folklór- és Folkrock tehetségkutató versenyen 
szólista kategóriában 1. helyezést ért el. 
Gratulálunk neki! További szép sikereket kívánunk!

Mit kínálunk május hónapban?
- 8-9-én az olvasás születésnapját ünneplik az első 
osztályosok
- 11-én osztálykirándulásra mennek a felső tagozatosok
- 26-án 19 órakor pünkösdi néptánc gála a Művelődési 
Házban
- kompetenciamérés

Lukács Istvánné
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A szegvári május 1-jei 
rendezvényről

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, az Ok-
tatási, Kulturális és Szociális  Bizottság  az idén 
is megszervezte május 1-jén a már hagyománynak 
számító sport és kulturális rendezvényét.  Április 
28-án az Ász Söröző szervezésében a helyi zene-
karok léptek fel. Így a Jump és a WC Punk Pír. Na-
gyon jó hangulatot teremtettek a fiúk. Május 1-jén 
sokan eljöttek, hogy gyönyörködjenek gyermeke-
ik, unokáik, ismerőseik tehetségében. Közel 200 
fő lépett színpadra ezen a délutánon. A programok 
délután 15.00 órakor kezdődtek. A Honkyokushin 
karate csoport színvonalas bemutatót tartott. Na-
gyon tehetséges lányokat és fiúkat láthatott a kö-
zönség. Óriási önfegyelemmel rendelkeznek ezek 
a sportolók. Köszönjük, hogy elfogadták meghí-
vásunkat. Külön köszönjük Erdei Sándor és Vas-
tag Ferenc felkészítő munkáját. Szintén 15 órakor 
kezdődött  a Belevaló Klub tagjainak közremű-
ködésével az arcfestés. Köszönet érte! Délután 
16.30 órakor a mindszenti Túri Ágnes csodálatos 
festményeiből láthattunk kiállítást. A kiállításon 
közreműködött: Gaiser Bence, Vígh János Márk, 
Ágoston Zita. A képeket Csurka Zoltánné ajánlot-
ta az érdeklődők figyelmébe. Köszönet érte.

Ezt követően a szegvári  Kutyasuli őrző- védő 
bemutatójára került sor. A hódmezővásárhelyi ku-
tyások is eljöttek közénk. Nagyon tetszett az álta-
luk bemutatott program. Külön köszönjük Farkas 
Zoltán szervező munkáját.

A Magyarnóta klub tagjaitól a tőlük már meg-
szokott szép nótákat hallhattuk. Örülünk, hogy 
elfogadták meghívásunkat. A klub vezetője ifj. 
Ternai József. Köszönjük, hogy itt voltak a ren-
dezvényen.

A Tűzköves Színjátszó csoporttól a Kortalan 
szerelem c. jelenetet láthattuk. Remek jó hangu-
latot teremtettek a színpadon. Köszönjük Nagy 
Sándorné rendező munkáját és a fellépők előadását. 

A délutáni rendezvényt csodálatos táncokkal 
színesítette a Dobbantó néptánc együttes. Több 
korosztály bemutatkozott a színpadon. Tőlük a 
már megszokott lendületes, pergő, előadásmódot 
láthattuk. A közönség nagy tapssal köszönte meg 
a fellépést. Köszönjük Magyar Imre és Magyar 
Imréné felkészítő munkáját.

A Szötyke tánccsoport is részt vett ezen a ren-
dezvényen. Nagy sikerrel szerepeltek. Örülünk, 
hogy elfogadták meghívásunkat. A csoport veze-
tője Magyar Nóra. Köszönjük a szereplésüket.

A Gila László vezetésével közreműködő Bazsa 
Mári népdalkör tagjaitól szép népdalokat hallot-
tunk. Ők a színjátszókkal együtt is felléptek. Kö-
szönet érte!

Este 19 óra után következett Domján Ilona At-
tila öröksége c. divatbemutatója. Köszönjük, hogy 
felléptek nálunk. Csodálatos ruhakölteménye-
ket láthattunk. A műsorukat színesítette a Spiral 
Flames tűz zsonglőrök csapatának bemutatója. 
Köszönet érte!

Szűcs Zoltán énekelt az est befejező részében. 
Örökzöld slágerek csendültek fel. Köszönjük, 
hogy itt volt velünk.

A fellépő csoportokat a Kultúrapártolók tagjai 
palacsintával vendégelték meg. Közel 700 pala-
csintát sütöttek ezen a délutánon. Köszönjük a 
munkájukat. Valamennyi szereplő kapott még 
édességet is az Önkormányzattól.

2012-ben is Kulturális 
Hét Szegváron!

Idén június 19-től június 25-ig tart az „Én ezt 
tudom” Alkotótábor és Kulturális hét, melyre hí-
vunk minden érdeklődőt! 

Rendhagyó módon két helyszínen zajlik majd 
a családok apraját-nagyját megcélzó 1 hetes 
rendezvénysorozat. Az Alkotótábor és minden 
gyermekprogram a megszokott helyen, a Kastély 
termeiben és udvarán, a délutáni felnőtt progra-
mok, az ismeretterjesztő előadások és szórakoz-
tató műsorok pedig a Művelődési házban lesznek! 
Érdemes erre az időpontra szabaddá tenni magát 
a falu lakosságának, hiszen ki-ki kedve szerint 
megtalálhatja azt a programelemet, mely számára 
kikapcsolódást, hasznos információt vagy szóra-
kozást jelent!

A Tábor több művészeti ágban, sok játékkal és 
gyermekprogrammal, a tavalyihoz hasonló mó-
don zajlik majd.

Részvételi díja nem emelkedik, vagyis marad 
az 1 hétre 3 000.- Ft. Az ebéd költsége ettől füg-
getlen. (Várhatóan az Iskola konyhájára fizet be 
magának minden igénylő.)

Jelentkezési határidő: június 10. vasárnap. (Je-
lentkezési sorrendben maximum 60 gyermeket 
tudunk fogadni!)

Jelentkezés helye: Művelődési ház, Szegvár, 
Régiposta u. 1. Nagy Sándorné (63/364-816 vagy 
06/20-568-7920)

Az Alkotótábor és a Kulturális hét vonatkozá-
sában is a következő havi Szegvári Napló fogja 
tartalmazni a részleteket, kérem figyeljék!

SZŰCS ÁRPÁDRA  
EMLÉKEZIK SZEGVÁR

Idén először szervezzük Alkotótáborunkat 
Szűcs Árpád festőművész Barátunk nélkül. Fél 
éve hagyta itt a földi világot. Reá emlékezünk 
2012. június 03-án vasárnap, amelyre minden 
ismerősét, barátját, tisztelőjét szeretettel meghí-
vunk!

Délután 15. 30 kor Dr. Szűcs Zoltán Püspök Úr 
tart emlékére Istentiszteletet a szegvári Reformá-
tus Templomban.

17 órától Szűcs Árpád munkásságának szel-
lemiségének őrzésére megalakult Kistelepülések 
Kultúrájáért Egyesület szervezésében teljesedik 
ki a Művész életútjának és Szegvárt segítő mun-
kájának méltatása, a reá való tiszteletteljes emlé-
kezés. Jöjjenek el! 

Nagy Sándorné

Múzeumi pályázat
A 2011 tavaszán meghirdetett „Régi tárgya-

ink élete” című pályázat néhány alkotása még 
nem került közlésre a Szegvári Naplóban. Ezt 
folyamatosan, hónapról hónapra pótolom. Az 
elmúlt tanévben 6. osztályos Vígh János Márk 
tollából olvashatnak egy tárgyi családi örök-
ségről. 

Purgel Nóra

Vígh János Márk:  
Családi örökségünk a falióra

Szeretném önöknek bemutatni a közel 150 
éves örökségünket, egy faliórát.

Az óra készítésének időpontjáról tényleges 
adatai a családnak nincsenek, de feltehető-
en az 1800-as évek közepén készült. Legelső 
tulajdonosaik Molnár Imre és Molnár Imréné 
volt. Ez a család az én szépnagyszüleim. Má-
sodik tulajdonosként a Tar nagyszüleimhez 
került, akik 1856-tól 1920-ig éltek. Haláluk 
után továbbvándorolt a Vígh családhoz, mert 
a dédnagymama a Tar családhoz tartozott. A 
dédszüleim voltak a harmadik tulajdonosai az 
órának. 1967-ben öröklődött Vígh Jánoshoz 
és Vígh Jánosnéhoz, akik a nagyszüleim. Ők 
voltak a negyedik tulajdonosok. 2000-ben ke-
rült a családunk tulajdonába. Családunk nagy 
becsben tart egy hagyományt, melyben mindig 
csak az egyenes ágú leszármazottak örökölhet-
ték az órát.

Tokja tölgyfából készült. Kulccsal felhúzha-
tó, és van neki egy úgynevezett sétálója. Ma-
gasba ívelő esztergált tornyok díszítik, ezért 
stílusa gótikus. Számlapján római számok he-
lyezkednek el.

Néhány adat található a hátoldalán: valószí-
nűsíthető, hogy 1942. augusztus 8-án egy Vas 
János nevezetű órásmester javította, Szentesen. 
A javításhoz használt adatszám 21964 11/928 
amely megtalálható az óra hátlapján. Az óra 
hátoldalán az első tulajdonosok neve is fellel-
hető. Jelenleg a szerkezet nem működőképes, 
de bármikor javítás után működtethető lenne.

Családunkban a szobánk falát díszíti. Remé-
lem, egyszer méltó lehetek arra, hogy e nemes 
darabnak örökösévé váljak.

Külön köszönjük Nagy Sándorné művelődés-
szervező, Fekete Kálmán hangosító, valamint a 
szegvári Falufejlesztő és Szolgáltató KFT dolgo-
zóinak a munkáját. A Kurca TV felvételt készített 
a programokról, melyet minden kedves néző meg-
tekinthet. Köszönet érte!

Örülünk, hogy ismét velünk tartottak!

Lukács Istvánné
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Április 13-án egész napos programot bo-
nyolítottunk le a könyvtárban a Költészet 
Napjához kapcsolódóan. Reggel a negyedike-
seket hívtuk egy verses-zenés összeállításra. 
A Hanta-Banda együttes volt a vendégünk, 
akik tanáremberként nagyon értettek a gye-
rekek nyelvén. Közösen énekeltek megzené-
sített gyerekverseket, játszottak, mozogtak 
nagy taps kíséretében.

A harmadik osztályosoknak fali társasjá-
tékot készítettünk gyerekversekből összeállí-
tott feladatokkal. A két osztály csapatai izga-
tottan dobtak a dobókockával és válaszoltak 
a kérdésekre, hogy minél hamarabb célba 
érhessenek.

Délután az előzőleg meghirdetett versil-
lusztrációs verseny kiállítására, értékelésére, 
került sor. Összesen 44 szépen kidolgozott 
rajz érkezett a pályázatunkra, köszönhető-
en az alsós pedagógusoknak és a Jövőnkért 
Művészeti Iskola rajztanárának, Jeneiné Lucz 
Máriának. 

A következő eredmények születtek, Halász 
Mária zsűrizése alapján:

Az 1-2. osztályosok közül
1. Bihari Dániel 2. o.
2. Csillagkuti Jácint 2. o.
3. Bacsa Gábor 2. o. 
A 3-4. osztályosok közül
1. Szabó Boróka 4. o.
2. Gila Róbert 3. o.
3. Katona-Berényi Fanni 3. o.
4. Takács Kata 3. o.
5. Schmidt László 3. o.
6. Csurka Anett 3. o.
7. Kispál Alíz 3. o.
8. Bottyán Kitti 3. o.
9. Magyar Vazul 3. o.
10. Fúvó Milán-Kosztolányi Lilla 4. o.
11. Kupcsik Anna 3. o.
Felsős kategóriában:
1. Varga Bernadett 8. o.
2. Puskás Valentina 8. o.
3. Kollár Renáta 5. o.
4. Polereczki Napsugár 7. o.
5. Ágoston Beáta 6. o.
6. Fejős Gábor 5. o.

A könyvtár nyitva tartási ideje alatt május 
végéig megtekinthető kiállításon láthatók 
még a 4 éves Gajda Sára, az 5 éves Szabó 
Virág, a 2. osztályos Szilvási Martin, Rácz 
Lea Viviána, a 3. osztályos Katona Rená-
ta, Morvai Zsanett, Balog Marcell, Csapi 
Lorena, Vigh Máté, Dancsó Nikolett, Vigh 
Bence, Vass Gábor, az 5. osztályos Lakatos 
Klaudia, Szanyi Enikő, Faur Andrea, Mester 
Kitti, a 6. osztályos Szöllős Beatrix rajzai.

A hagyományos Költészetnapi Szavaló-
verseny volt a nap megkoronázása. 78-an 
szorongtunk könyvtárunk legnagyobb termé-
ben. A 27 versmondóra pedagógusok, szülők, 

nagyszülők voltak kíváncsiak, szurkoltak 
nekik a jó szereplésért. A verseny két kate-
góriában folyt. Az iskolai szavalóversenyről 
osztályonként továbbjutó gyerekek között, és 
a külön erre a versenyre készülő verskedvelő 
gyerekek között. 

A háromtagú zsűri Kószóné Bihari Etelka, 
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó, Rozgonyiné 
Szabó Mária kísérte figyelemmel a gyerekek 
versválasztását, az előadásmódját, a helyes 
kiejtést, ami alapján meghozta az alábbi dön-
tését. Eredmények: 

Az iskolai versmondó versenyről továbbju-
tók kategóriájában

1-2. osztály
1. Hegedűs Dániel
2. Puskás Zsófia
3. Ágoston Zita
4. Dunás Varga Bence
3-4. osztály
1. Bölcskei-Molnár Sára
2. Fejős Kata
3. Szabó Boróka
4. Morvai Zsanett
Felső tagozat
1. Dóczi Klaudia
2. Vigh Márk
3. Gajda Loretta
4. Polereczki Napsugár
A könyvtári szavalóverseny eredményei
1-2. osztály
1. Sárközi Lili
2. Lukács Lili
3. Dancsik Fanni
3-4. osztály
1. Katona-Kis Dominika
2. Kovács Brigitta
3. Orosz Dalma
4. Turiczki Réka
Felső tagozat
1. Ajtai Vivien
Gratulálunk a jó versválasztásokhoz és a 

szép előadásokhoz. 

Az általános iskola informatika tanára, 
Tóth Péterné azt a feladatot adta diákjainak, 
hogy a magyar órán tanult versekhez készít-
senek animációt, azaz számítógépes techni-
kával rajzoljanak képsorokat a vers egy-egy 
gondolatához. A szavalóverseny elején a kö-
zönség is megtekinthette ezeket a kis „rajz-
filmeket”, majd az értékelés után az alábbi 
eredmények születtek:

5. osztályosok, akik fél éve tanulnak in-
formatikát, hasonló minőségű munkát készí-
tettek, így őket – Halasi Zalán, Hevesi Réka, 
Kútvölgyi Csanád, Lakatos Klaudia, Vigh 
Gergő – egyformán jutalmaztuk. 

A 6. osztályosok közül: 
1. Mihály Tímea, 
2. Ágoston Beáta, 
3. Salánki Zoltán

Költészetnapi rendezvények a Községi Könyvtárban
7-8. osztályosok közül
1. Bugyi Eszter
2. Janó Dorina
3. Somogyi Réka
Megérte a fáradságot az egész heti készülő-

dés, a több hete elkezdődött szervezés, mert 
élményekben gazdag, sikeres napot zárhat-
tunk a könyvtárban.

Kerekesné Bovatsek Ágnes, 
Kosztolányi Sándorné 

könyvtárosok
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A PASSIÓ DRÁMÁJA 
ÚJBÓL ÉS ÚJBÓL  

ELGONDOLKOZTAT
A liturgikus dráma, melynek hazai jelentkezé-

sét már a 11. század végén megfigyelhettük, még 
a templomi szertartás szerves része volt; később 
azonban attól elválasztva, szövegét kibővítve s a 
templomon kívül is előadtak ilyen drámai játékokat. 

A liturgiából kiemelt színjátékot nevezték  
misztériumnak, melyet egyelőre szintén latinul, 
majd két nyelven, később pedig teljesen anyanyel-
ven mutattak be. Ezzel párhuzamosan tematikája 
is bővült: kezdetben a liturgikus dráma újszövet-
ségi témáira szorítkozott (karácsony, vízkereszt, 
passió, feltámadás), de idővel helyet kapott  benne 
a szentek élete, valamint a vallásos-morális alle-
gória is. Míg a liturgikus drámában, sőt eleinte 

a misztériumjátékokban is kizárólag egyháziak 
szerepeltek, az utóbbiak előadásába később –kü-
lönösen az anyanyelvre való átváltásuk  után – is-
kolásokat, sőt felnőtt polgárokat is bevontak.

Idén másodszor adták elő a passiójátékot a fel-
nőttek a fiatalokkal együttműködve. Jó volt látni 

a szorgos készülődést, a próbákat, amelyet mind-
annyian fontosnak tartottak. Akárhányszor adjuk 
elő mindig a passió drámáját mindig új gondolatot 
ad szenvedés története.

A pogány világ és a Háromszemélyű Isten kö-
zött egyetlen kapcsolat áll fenn, ez pedig Krisztus 
keresztje. Ha ennek ellenére a senki földjére ha-
tolunk be, és ott akarunk újra összekötő szálakat 
létesíteni a pogány világ és a Háromszemélyű Is-
ten között, hogyan csodálkozhatunk akkor azon, 
hogy ez csak Krisztus keresztjében lehetséges. 
Ehhez a kereszthez kell hasonulnunk, magunkra 
kell vennünk, amint azt szent Pál a hit hirdetőiről 
mondja: “Krisztus kínszenvedését hordozzuk ál-
landóan testünkben.” (2 Kor 4,10). 

Ez a hasadás, amely számunkra kereszt, az a 
képtelenség, amelyet szívünk átérez, hogy ti. egy-
szerre a Szentháromság szeretetét és egy, a Szent-
háromságtól elidegenült világ szeretetét hor-
dozzuk magunkban, éppen ez az egyszülött Fiú 
halálos szenvedésében való részesedés az, amire 
hivatottak vagyunk. Ő, aki azért vállalta magára 
ezt a kettősséget, hogy önmagában feloldja, és aki 
csak azért volt képes ezt feloldani, mert előzőleg 
magára vette: Ő az, aki egyik végtől a másikig 
elér. Anélkül, hogy elhagyta volna a Szenthá-
romság ölét, elmegy az emberi nyomor legvég-
ső határáig, és betölti a közbeeső tér egészét. A 
kereszt négy ága jelképezi Krisztus széttáruló 
megfeszítettségét, saját szakadásunk titokzatos 
kifejezése, és bennünket hozzá hasonlóvá tesz. A 
Kereszt megtöretés volt Krisztus számára, meg-
töretés lesz nekünk is, akiknek az a feladatunk, 
hogy őt követve önmagunkban kapcsoljuk össze 
Isten szeretetét és a bűn világát, melybe részint 
magunk is tartozunk. Minden Istennel és emberel 
való kapcsolatunk a kereszten át alakulhat.

/Zsadányi József/

TIZENÖT ÉVES AZ 
AMETISZT CSOPORT

Névadás: A csoportunk az AMETISZT nevet, 
a természetben található fél drágakőről kapta, 
mely az ametiszt az ibolyaszín legkülönbözőbb 
árnyalatiban fordul elő. Egyes fajtái napfényben 
elhalványulnak. Görög eredetű szó, annyit jelent: 
nem részegítő. Az ókorban, de az elmúlt század-

ban is úgy tartották véd a részegség ellen, és ezért 
szívesen hordták gyűrűben.A színes kvarc válto-
zatokból igen kis mértékben szennyező anyagok 
/vas,titán/ mutathatók ki. E szennyező ionok a 
kristályon áthaladó fehérfény bizonyos sugarait 
elnyelik. Az átbocsájtott sugarak szabják meg az 
ásvány valódi színét. 

János apostol a Jelenések /21,19-20/ könyvé-
ben ezt írja: A szent város a mennyei Jeruzsálem, 
amely a mennyből szállt alá Istentől, melynek vi-
lágossága hasonló a drágakőhöz. A város falának 
12 alapköve volt. A tizenkettedik alapkő ametiszt.

A csoport ezt a nevet választotta indulása-
kor. Szegváron 1997. óta, azaz 15 éve működik 
az Ametiszt szenvedélybetegeket segítő csoport. 
Április 28-ára ünnepélyes csoport találkozót 
szerveztem segítőimmel. A lelkinapot Fazekas 
György a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat 
plébánosa vezet-
te. Résztvettek 
még a kezdeti se-
gítők Nagy Attila 
szociális munkás, 
Kedes János szo-
ciális munkás, 
Zsadányi József 
helyi plébános, 
Érdi Lászlóné, 
akivel kb. 10 évig 
hetenként vezet-
tük a csoportot. 
Fizikai segítséget 
nyújtottak fiatal lányok, asszonyok, akik főzésnél 
és a mosogatásnál segítettek.  Zenei szolgálatot 
Váriné Hérány Zsuzsanna végezte.

Vendégeink érkeztek Hódmezővásárhelyről 
Anonim alkoholisták csoportjából Mohácsról és 
Szentesről.

Megemlékeztünk, a szeretetfájáról elhunyt 
tagjainkról, majd virágot fettünk, gyertyát gyúj-
tottunk. Szeretet himnuszt Miczki Pál  olvasta 
fel, Zsadányi József emlékezett az elhunyt tagok-
ra, majd szentírásból idézett, néhány gondolatot. 
Ezután Fazekas György elmélkedése következett 
melyet kiscsoportos beszélgetés zárta be.
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Ebédre K.-né, Ági finom bográcsos pörköltje 
került az asztalra, majd a 15 éves Ametiszt cso-
port felirattal egy nagy tortából egy szeletet ka-
pott mindenki.

Ebéd után a Csoport történetét mondtam el. 
Néhány szenvedély beteg, és vidéki segítő, a 
szegvári csoporttal való élményeit elevenítette 
fel. Ami jó hangulatban történt.

Misével zárult a lelkinap, ami igazán ünnepé-
lyessé tette a napot.

Köszönet a résztvevőknek, segítőknek minden 
közreműködőnek, hogy ilyen széppé tették ezt az 
évfordulós találkozót.

 AA. Csoport felhívása:
Ne feledd az alkoholizmus progresszív beteg-

ség. Vedd ezt komolyan, még akkor is, ha szerin-
ted betegségnek csak a kezdeti szakaszában vagy. 
Az alkoholizmus öl! 

Amennyiben alkoholista vagy és folytatod az 
ivást, idővel egyre rosszabb állapotba kerülsz!

/Seres Károlyné/

KARITÁSZ HÍREK
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

és a Katolikus Karitász megállapodása alapján 
évek óta részt veszünk az EU-élelmiszersegély 
programban.

Május elején 203 létminimum közelében élő 
család, illetve kisnyugdíjas részére 2018 kg élel-
miszer került szétosztásra kakaó, tejpor, keksz és 
vitamin formájában.

Reméljük ezzel is segítettünk a mindennapok 
gondjain.

/Szabó Judit/

NÉMETH ISTVÁN: 

Egyszerű sorok az  
édesanyámról

Nem volt soha békessége, 
Most a lelke ékessége: 
Isten és a csend.
Mások harcát nem kavarta, 
szőttesét is könnyel varrta 
s járta a mezőt. 
Ha nehéz volt, mindig bírta, 
jóságát lelkünkbe írta; 
pazarolt szegény! 
Mosolygását ránk aggatta, 
Istent a tejével adta, 
nem pihent soha! 

Adott, osztott énekelve, 
még ha könnyes volt a lelke, 
akkor is adott! 
Jó apánkat eltemette, 
Két leányát sírba tette 
s majdnem a szívét! 
De ha megroskadt a válla, 
Ránézett a keresztfára 
s jött velünk tovább. 

Útjainkat elrendezte, 
Gondjainkat megfelezte, 
akármennyi volt! 
Most, hogy végre kikötöttünk, 
lelke ott virraszt fölöttünk, 
mint a tiszta hold! 
Lelke kertje mind virág most, 
hogy a vágyott égi Várost 
ékesítse majd. 
Nem volt soha békessége; 
most a lelke ékessége: 
Isten és a csend.

TÁBORI LELKÉSZ – TÁBORI 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Szent György napi búcsú Szegváron

Több éve már, hogy a régi Kórógy-szentgyörgyi 
kápolna helyén felállított kereszt előtt Szent 
György napi búcsút tartunk. Első évben a tér kö-
zepén egyetlen csokor virág a földön, jelezte az 
oltár helyét. Akkor a plébános úr elmondta, hogy 
ez felszentelt hely, itt állt a kápolna, és most élő 
kövekből mi alkotjuk Isten hajlékát, felettünk a 
kék ég, körülöttünk a madarak éneke. Jelenlé-
tünkkel, szeretetünkkel, és Jézus nevében együtt 
vagyunk, így jelen van közöttünk az Élő Isten: 
szívünkből, lelkünkből dicsőítsük Őt. 

Ezutáni években vendég atyák is eljöttek ide: 
Kovács Sándor – falunk szülötte, Zselepszki 
György, aki sokat járt a kápolnába misézni, és 
nagyon a szívéhez nőtt, és most a szentmisét: Ko-
vács János nyugd. tábori lelkész mutatta be. János 
atya lendületesen kezdte és homíliájában megis-
mertette velünk Szent György lovag életét, fel-
hívta a figyelmet a szentek példájára, az előttünk 
élt magyarok értékeire is. Így tudtuk meg, hogy 
a tavaszi legelőre Szent György napkor hajtották 

ki a jószágokat, és a legeltetés utolsó napja Szent 
Mihálykor volt. Szept. 29-én. Ekkor számolt el a 
béres az állatokkal. A szaporulatot a kettétört bot 
összeillesztése után kellett előadnia… Sok ha-
gyományos és lelki tudnivalót kaphattunk ezen a 
szentmisén, és igazi lelkiélményben volt részünk. 
Az idő valódi áprilisi volt, mert a búzaszentelés 
szertartására,- melyet Zsadányi József plébános 
úr végzett, - egy kicsit eleredt az eső is. De a meg-
jelent hívek kitartóan mozdulatlanul maradtak 
helyükön, és csak az ernyők nyíltak ki. Amikorra 
vége lett már újra sütött a nap is. Így a szeretet-
vendégség (sütemények, és üdítők) elfogyasztása 
kedves családias hangulatban zajlott. 

Nagyon meghitt, igazi családias, és egyben 
felemelő volt ez az együtt töltött idő, vasárnap 
délután. Jelzi az is, hogy mindig szép számmal 
jönnek ide nem csak a környékben lakók – akik 
évek óta szép virágokkal gondozzák a kereszt 
környékét, - hanem az öregfaluból is.

Megköszönjük az ott élőknek gondoskodását, 
segítségét, amelyet minden évben tőlük kapunk, 
és Falufejlesztő kft-nek a padok ki-és beszállítá-
sát.

Legközelebb szeptember közepén leszünk 
ott Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén.  
Várjuk szeretettel Azokat, Akik szívesen vesz-
nek részt egy tábori misén, tábori körülmények 
között, hogy igaz belső örömmel térjenek haza 
szeretteikhez.(Piti M)

HÍREK-ESEMÉNYEK
Májusban minden este 18.40-kor a Lorettói li-

tániával köszöntjük a Szűzanyát. 
Május 13-án van a tömegtájékoztatási világ-

nap, imádkozzunk azért, hogy a valódi igaz hír, 
és tanítás terjedjen édes magyar hazánkban.

 Május 20-án Urunk mennybemenetelének ün-
nepe, a fél 9-es szentmisén lesz az elsőáldozás, 
imádkozzunk a 18 gyermekért, akik ezen a napon 
találkozhatnak először a szentségi Jézussal. Előt-
te 18-án 17 órakor tapasztalhatják meg először a 
bűnből való szabadulás örömét.

 Ezen a vasárnapon délután 13.30-tól lelki dél-
után, TŰZ találkozó lesz a templomban. A zenei 
szolgálatot Csiszér László és társai szolgáltatják, 
a tanítást Nagy Zsolttól hallhatjuk. Szeretettel 
hívják és várják a szervező testvérek mindazokat, 
akik egy könnyedebb lelki programon szívesen 
részt vesznek.

 Május 27-én Pünkösdvasárnap, a Szentlélek 
kiáradásának ünnepe, ezen a napon és pünkösd-
hétfőn vasárnapi miserend lesz

 Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti idő, és 
elkezdődik az úgy nevezett évközi idő, mely egé-
szen Krisztus Király vasárnapjával ér véget.

 Június 10-én Úrnapja, ezen a vasárnapon el-
készülnek a műút mentén az Úrnapi sátrak, hogy 
a szentségi Jézusnak méltó helye legyen a négy 
égtáj felé.

 Lelkigyakorlat a katolikus körben: június 
25-26-27-én, az előadó ez évben is Baranyi Zsu-
zsanna, a Vinculum Caritatis Közösség általános 
felelőse lesz.

 Július 1-jén a fél 9-es szentmise keretében lesz 
ez évben a bérmálás. Imádkozzunk a bérmálásra 
készülő fiatalokért, hogy felnőtt keresztényekké 
válhassanak. 

/Rozgonyi Mária/
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Döntés kezességvállalásról
Kivonat a képviselő-testület 2012. március 27-én 

tartott rendkívüli, nyílt üléséről

Gémes László polgármester elmondta, a művelő-
dési ház felújítási munkálatai zömmel elkészültek. 
A Falufejlesztő és Üzemeltető Kft előfinanszírozási 
hitele lejár, így az elszámolást be lehet nyújtani az 
MVH-hoz. Ahhoz, hogy a Kurca-Völgye Egyesület, 
mint támogatott szervezet, finanszírozni tudja a be-
ruházást, hitelt kell felvennie az utófinanszírozás mi-
att. Ehhez kell az önkormányzatnak kézfizetési ke-
zességet vállalnia. Ismertette a határozati javaslatot. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a képviselő-
testület 2011. májusi ülésén döntött arról, hogy 72 
millió Ft forgóeszköz hitelt kér a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezettől. Rákérdezett annak vissza-
törlesztésére. 

Gémes László polgármester elmondta, I. ütemben 
38.500.000 Ft összegben a művelődési ház felújításá-
ra, II. ütemben 33.500.000 Ft összegben az ifjúsági 
szálláshely építéséhez biztosított hitelt a takarékszö-
vetkezet. A művelődési ház felújítására folyósított 
összeg március 31-i határidővel lejár. Amennyiben 
a Kurca-Völgye Egyesület az elszámolást leadja, a 
Falufejlesztő Kft el tudja indítani az ifjúsági szállás-
hely beruházáshoz az előfinanszírozást. A hitelt a Kft 
nem egy összegben kapja meg, hanem a számlázások 
folyamatában. Elmondta, hogy a banki költséget az 
önkormányzat átvállalja. Kérte a határozati javaslat 
kiegészítését. A vagyon nem az egyesületé, hanem 
az önkormányzaté lesz. (A Kurca-Völgye Egyesület 
a pályázat lebonyolítója, de az elkészült beruházás 
az önkormányzat vagyonát növeli. A szerk.) 

Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a beruházás 
erősen utófinanszírozott lett. Sok lesz majd a kamat.

Gémes László polgármester elmondta, a pályázat 
mindig is utófinanszírozott volt. Előleg lehívására 
elvileg van lehetőség 20-30% összegig. Viszont az 
elszámolást nagyon megbonyolítja. Nem lett volna 
értelme – az amúgy is bürokratikus eljárással – elő-
leget lehívni. A polgármester elmondta, a készfizető 
kezességvállalás Kurca-Völgye Egyesület támogatás 
előfinanszírozó hiteléről szóló határozati javaslat kie-
gészül azzal, hogy a banki költségeket Szegvár Nagy-
községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja. 
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megtárgyalta a Kurca-Völgye Szegvári 
Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület tá-
mogatás előfinanszírozó hitelére vonatkozó szóbeli 
előterjesztést és a következő döntést hozta:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vi-
dékfejlesztési Támogatások Igazgatósága a Kurca-
Völgye Szegvári Környezet-, Víz- és Természet-
védelmi Egyesületet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM 
rendelet alapján, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítása és működtetése jogcímre – 20556450743 
azonosító számon nyilvántartott kérelme alapján – 
támogatásban részesítette. A támogatás a Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Mű-
velődési Ház (6635 Szegvár, Régiposta u. 1.) felújí-
tására, a meglévő épület bővítésére, működtetésére 
használható fel. 

Az építkezés jelenleg is folyik, rövidesen befe-
jeződik a beruházás. Ahhoz, hogy a Kurca-Völgye 
Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi 
Egyesület, mint támogatott szervezet finanszírozni 
tudja a beruházást, hitelt kell felvennie az utófinan-

szírozás miatt. A Kurca-Völgye Szegvári Környe-
zet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezettől igényelt 56.538.792 
Ft támogatás előfinanszírozó hitelt.

A beruházás nettó kiadásaira jutó támogatási ösz-
szeg 48.138.342 Ft, az áfa összege 8.400.450 Ft.

A hitel lejárata: 2013. március.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a támogatás előfinanszírozó hitel tel-
jes összegére készfizető kezességet vállal. A banki 
költségeket Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete vállalja. A képviselő-testület 
felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzőt a ke-
zességvállalási nyilatkozat aláírására.

Húsvéti események a 
Falumúzeumban

„A Szentsír, más néven Úrkoporsó, Istenkoporsó, 
latinul sepulchrum sacrum, sajátos közép-európai 
illetőleg magyar liturgikus fejlemény. A kereszt 
előtti hódolat és az Oltári¬szentség kitétele voltak a 
Szentsír állítás kiinduló pontjai. A Szentsír eredeti-
leg csak a keresztből állott. Ezt fedték be liturgikus 
vásznakkal, stólával. Szentelt vízzel megszentelték 
és tömjénnel megfüstölték, ahogy az a temetéseknél 
szokásban volt. A dramatikus hatás fokozásához egy 
nagy követ is rátettek a keresztre, lepecsételték és 
őrséget állítottak mellé. Így formálódott ki a Szent-
sír állítás gyakorlata, tulajdonképpen a jeruzsálemi 
Szentsír mintájára.”

dr. Barna Gábor

2012. március 31-én este nyílt meg a Falumúzeum-
ban A szentsír című fotókiállítás. A tárlat a Szegedi 
Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropo-
lógiai Tanszékének segítségével érkezett hozzánk: 
dr. Barna Gábor tanszékvezető egyetemi tanár aján-
lotta fel a húsvéti időszakra a kiállítási anyagot, mely 
a hallgatók terepmunkája folyamán készült fotókból 
áll. A színes, nagyméretű képek római katolikus 
templomokban felállított, különböző módon díszített 
szentsírokat ábrázolnak. A tablók fotói balról jobbra 
haladva, nyugat keleti irányba átszelve az országot 
mutatják be a katolikus templomok húsvéti díszét.

Képek a megnyitóról és a kiállítás anyagából

A megnyitón Zsadányi József plébános úr ismer-
tette meg a hallgatósággal a szentsír üzenetét, a fel-
támadt Jézus örök győzelmét a halál felett. Egyházi 
énekek is felcsendültek ifj. Ternai József előadásá-
ban, aki az alkalomhoz illő témájú, méltóságteljes 
előadásmóddal tette emlékezetessé a megjelentek 
számára az estét. Köszönet mindkettőjüknek a köz-
reműködésért!

Április 7-én délután sokan gyülekeztek a múze-
um kiskapuja előtt: húsvétolóra hívtuk a családokat. 
Falemezből készült tojásokat és tavaszi papírvirágot 
készíthettek a gyerekek, míg a felnőttek a múzeumot 
tekintették meg. Kiemelkedő programnak számított 
a nyuszi-simogatás, mely Puskás Sándor és család-
ja felajánlása révén valósult meg. A nyuszik körül 
a ládákon sosem volt szabad ülőhely, legtöbbször az 
ölükben melengették a kisállatokat a gyerekek. A 
rendezvényen résztvevő közel 40 fő mellett szentesi 
vendégeket is elcsábított a múzeumba a tavasz és a 
múzeumi matiné, hiszen 4 család érkezett biciklitúra 
keretében. A foglalkozáson a fehérre lealapozott to-
jásalakot kedvük szerint díszítették a gyerekek: volt, 
aki hagyományos piros tojást festett, de sokak kezé-
ben láttam a szivárvány minden színében pompázó 
alkotásokat. 

A tavasz köszöntésére színes papírból tavaszi vi-
rágok is készültek Oroszné Rónyai Éva, a szentesi 
múzeum múzeumpedagógusa vezetésével. A képek 
tanúsága szerint ennél az asztalnál sem lehetett egy 
gombostűt sem leejteni: kicsik és nagyok a foglal-
kozásvezető Éva néni szavait követve szorgalmasan 
hajtogatták az előre kivágott papírszeleteket. Mikor 
készen lett a papírmunka, akkor egy mozdulattal 
zöld színű könyvjelzővé is át lehetett alakítani a vi-
rágokat.

A kézműveskedés után előkerült a múzeum kert-
jében a labda is, jókedvűen fociztak a gyerekek. A 
naspolyafa termését is szívesen kóstolgatták fára-
mászás után. Eközben a múzeumba érkező látogatók 
elismerően nyilatkoztak a szépen karbantartott épü-
letről és érdekes helytörténeti kiállításokról.

Reméljük, hogy jövőre is szép tavaszi időnk lesz, 
és újra elhívhatjuk vendégeinket egy közösen eltöl-
tött húsvéti délutánra.

Purgel Nóra

Múzeumi
programajánló

Szeretettel várunk a Falumúzeumba minden ked-
ves érdeklődőt a Múzeumi Világnap tiszteletére 
rendezendő „Szil-szál szalmaszál” című kiállítás 
megnyitójára 2012. május 19-én 16 órára, ahol 
Trungel Aranka, a Népművészet Ifjú Mestere cím-
mel kitüntetett szalmafonó dísztárgyait és használati 
tárgyait tekinthetik meg a vendégek. 

A kiállítás megnyitó után a résztvevők múzeumi 
foglalkozás keretében megismerkedhetnek a szal-
mafonással.
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AUTÓBUSZ MENETREND
Szegvár, Központból

Csongrádra közvetlen járat:
05:04, 05:44 (munkanap), 6:39 (munkanap), 6:39 (tanév tartama alatt munkanapokon), 09:19 (tan-
év tartama alatt munkanapokon), 15:34 (munkaszüneti napok kivételével naponta), 16:29 (munka-
nap), 17:29 (szabad és munkaszüneti napokon)
Hódmezővásárhelyre:
04:15 (Németh L. Könyvtár) , 05:36, 06:05 (munkanap), 06:11 (tanév tartama alatt munkanap-
okon), 06:15 (Németh L. Könyvtár), 06:46, 07:21, 07:56, 08:15 (Németh L. Könyvtár), 08:56, 
09:41, 10:15, 10:51, 12:15 (Németh L. Könyvtár),  12:31, 13:21, 13:51 (munkaszüneti napok kivé-
telével naponta),  14:15 (Németh L. Könyvtár), 14:49 (tanév tartama alatt munkanapokon), 15:06, 
15:56, 16:15 (Németh L. Könyvtár), 16:56, 17:36, 18:16, 18:56 (munkanap), 19:46, 20:36, 22:45
Szegedre közvetlen járat: 
04:15, 06:15, 07:56, 08:15, 10:15, 10:51, 12:15, 13:21, 14:15, 16:15, 17:36
Szentesre:
04:44, 05:04, 05:13, 05:44 (munkanap), 06:04, 06:39, 06:59 (munkanap), 07:19, 08:24, 09:14, 09:19 
(tanév tartama alatt munkanapokon), 10:14, 11:14, 11:24, 12:29, 13:04, 13:14, 14:21 (tanév tartama 
alatt munkanapokon), 14:24, 15:14, 15:19, 15:34 (munkaszüneti napok kivételével naponta), 16:29, 
17:14, 17:29, 18:49, 19:14, 20:04, 21:14, 23:15

Pusztai köztől
Csongrádra közvetlen járat:
05:05, 05:45 (munkanapokon), 06:40 (munkanapokon), 9:20 (tanév tartama alatt munkanapokon), 
15:35 (munkaszüneti napok kivételével naponta), 16:30 (munkanapokon), 17:30 (szabad- és mun-
kaszüneti napokon)
Hódmezővásárhelyre:
05:35, 06:10 (tanév tartama alatt munkanapokon), 06:45, 07:20, 07:55, 08:55, 09:40, 10:50, 12:30, 
13:20, 15:05, 15:55, 16:55, 17:35, 18:15, 19:45, 20:35, 22:44
Szegedre:
07:55, 10:50, 13:20, 17:35
Szentesre:
04:45, 05:05, 5:45 (munkanapokon), 06:05, 06:40, 07:00 (munkanapokon), 07:20, 08:25, 09:20 (tan-
év tartama alatt munkanapokon), 10:15, 11:25, 12:30, 13:05, 14:22 (tanév tartama alatt munkanap-
okon), 14:25, 15:20, 15:35 (munkaszüneti napok kivételével naponta), 16:30, 17:30, 18:50, 20:05, 
21:15, 23:16

Kórógyszentgyörgyről ugyanazok a járatok indulnak, mint a Pusztai köztől 5 perc eltéréssel.
Újfalusi Italbolt megállóból ugyanazok a járatok indulnak, mint a Központból 2 perc eltéréssel.
Kendergyári megállóból ugyanazok a járatok indulnak, mint a Központból 3 perc eltéréssel.

Visszaút
Csongrádról közvetlen járat:
05:35 (tanév tartama alatt munkanapokon), 08:20, 14:10 (munkanap), 16:20 (munkaszüneti napok 
kivételével naponta), 17:55 (munkanap)
Hódmezővásárhelyről:
05:15, 05:50, 06:30, 07:35, 08:30 (tanév tartama alatt munkanapokon), 09:25, 10:35, 11:40, 12:15, 
13:35, 13:40 (tanév tartama alatt munkanapokon), 14:30, 14:45 (munkaszüneti napok kivételével 
naponta), 15:40, 16:40, 18:00, 19:15, 20:25, 22:35
Szegedről:
05:15, 06:05 (munkanap), 08:00, 08:45, 10:00, 11:05, 12:00, 14:00, 15:05, 16:00, 18:00, 19:45
Szentesről:
04:00, 05:20, 05:55 (tanév tartama alatt munkanapokon), 06:00, 06:30, 07:05, 07:40, 08:00, 08:40, 
09:25, 10:00, 10:35, 12:00, 12:15, 13:05, 13:35, 14:00, 14:35 (munkanap), 14:50, 15:40, 16:00, 16:40, 
17:20, 18:00, 18:20 (munkanap), 18:40 (munkanap), 19:30, 20:20, 22:30

MÁV MENETREND

Szegvárról induló vonatok:
05:01 Hódmezővásárhely
06:20 Kiskunfélegyháza
06:40 Hódmezővásárhely
08:20 Kiskunfélegyháza
08:40 Hódmezővásárhely
10:20 Szentes
10:40 Hódmezővásárhely
12:20 Szentes
12:40 Hódmezővásárhely

14:20 Kiskunfélegyháza
14:40 Hódmezővásárhely
16:20 Kiskunfélegyháza
16:40 Hódmezővásárhely
18:20 Kiskunfélegyháza
18:40 Hódmezővásárhely
20:20 Szentes

Kórógyszentgyörgyről 3 perc eltéréssel in-
dulnak a vonatok

Bábjátékos elismerés
2012. április 24-én a Pestújhelyi Közösségi 

Házban rendezték meg a XVIII. Országos Pe-
dagógus Bábjátékos Találkozót. Számos óvónő 
és bábcsoport vett részt a programon. 

A nap fénypontja - ahogy ez a korábbi ta-
lálkozókon is- a 2004-ben alapított Mészáros 
Vincéné-díj átadása volt. A díjat a Magyar 
Bábjátékos Egyesület alapította kettős céllal: 
emléket szeretnének állítani Mészáros Vincéné 
Zsóka néninek tisztelegve gazdag életműve 
előtt, valamint szeretnék kifejezni az alapítók 
megbecsülésüket azok iránt, akik pályatárs-
ként, kollegaként vagy tanítványként osztoztak 
Zsóka nénivel az általa követett nemes célokért 
folytatott munkában és küzdelmekben.

A díjat Szentirmay László, a Magyar Báb-
játékos Egyesület elnöke és Dr. Mészáros 
Balázs, az egyesület titkára és egyben Zsóka 
néni fia adta át az idei díjazottaknak: Kondacs 
Mihálynénak, Császár Ágnesnek, míg Szirtes 
Józsefné az egyesület elnökétől egy másik na-
pon vehette át az elismerést.

De mit is kell tudni a kitüntetettekről?

Kondacs Mihályné
Sikeres bábjátékos pályafutását 1997-től, 

amikor a szegvári Durbincs gyermek bábcso-
portot vezetni kezdte, a folytonosság és a fo-
lyamatosság jellemzi. 2000-től 2003-ig a Jö-
vőnkért Alapfokú Művészeti iskolában tanított 
bábjátékot Szegvár. 2007-2009 között meghí-
vott gyermek csoportokkal, vendégekkel, Bá-
bos szakmai napokat szervezett Szegváron. 
2010-ben Nyári bábos hetet szervezett Szeg-
váron. Komoly gyakorlatot szerzett a gyerekek 
bábos táboroztatásának megszervezésében. 10 
éve a katolikus egyház nyári táboroztatásában 
egy-egy bábos nap lebonyolítása fűződik a ne-
véhez. Három éven keresztül a Szegvári Nap-
lóban a „Szervusz!” című gyermekrovat felelő-
se volt. Ő nyitotta meg Mindszenten a Mojzer 
Gyula bábjaiból rendezett kiállítást.

Rendszeresen bábozik, baba-mama klu-
boktól különböző nyári eseményekig szinte 
mindenhol, ahol szívesen látják, így Klá-
ri néni bábszínházát sok helyen ismerik és 
szeretik. Kollégák meghívásának tett eleget 
Tiszakécskén, Mindszenten, Szegváron, Hód-
mezővásárhelyen. 5 alkalommal szerepelt 
egyénileg az Országos Óvodai –Pedagógus 
Találkozón.

Bábmunkaközösség vezető (HTKT) Klauzál 
Gábor Ált. Isk. és Óvodában A Mazsola felnőtt 
bábcsoport vezetője 2009-2011 Hódmezővá-
sárhelyen Bábos szakmai napok szervezője, 
amelyeken meghívásának eleget téve a bábos 
szakma számos kiválósága vállalt feladatot.

Országos szakmai elismerését is tükrözi, 
hogy 2000-ben az Óvodai Nevelés pályázatán 
az „Óvodában, iskolában bábjáték” című mun-
kájával elért IV. helyezés, 2003-ban a „Harc 
az agresszió ellen, bábbal megnyitni a szere-
tett kapuját” c. pályázatával elért V. helyezés 

Folytatás a 12. oldalon
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és 2007-ben a „Mindennapi örömeink” c. pá-
lyamunkával elért IV. helyezés. Természetesen 
ezek a pályázatok meg is jelentek a folyóirat 
nyomtatott hasábjain.

Kondacsné Klára bábos pályafutása során 
bizonyára sok örömöt szerzett másoknak és 
magának is. De ezzel kapcsolatban hadd idéz-
zem a saját szavait:

„Sok helyen megfordultam már akár a gye-
rekekkel annak idején, akár most is, mégis az 
igazi öröm a saját óvodásaim szemében, mo-
solyában van.”

Forrás: www.bpxv.hu

A szerkesztőség nevében  
további sikereket kívánunk.

A 11. oldal folytatása

Regionális francia 
versmondó verseny

Április 14-én voltunk Hódmezővásárhelyen 
a Bethlen Gábor Gimnáziumban francia nyel-
vű versmondó versenyen. Tanárnőnk, Vassné 
Lucz Klára kísért el bennünket. Azért vettünk 
részt a versenyen, mert francia szakkörre já-
runk. Sok gyerek volt, aki verset mondott. Két 
verset kellett megtanulni. Egy kötelezőt és egy 
szabadon választottat.

Nagyon jól éreztük magunkat. Amikor már 
mindenki elmondta a verseket, mindenkit 
megkért a zsűri, hogy fáradjunk ki. Azután, 
mikor bementünk kihirdették az eredménye-
ket. Minket kategórián kívül értékeltek, mert 
mi voltunk a legkisebbek. 

Első Fejős Kata, a második helyezett Szabó 
Boróka, harmadik Takács Kata és a negyedik 
helyezett Orosz Dalma lett.

Fejős Kata
Orosz Dalma

A Koszta festőverseny évek óta nagy esemény az 
általános iskolások rajzosainak.

Az idén 170 ügyes kezű fiatal érkezett a szente-
si Koszta József iskolába, köztük Szegvárról 15 fő. 
Az eredményhirdetéskor nagy örömünkre négyszer 
hangzott el a szegvári gyerekek neve. A négy díja-
zott gyereket és tanárnőjüket hívtam egy közös be-
szélgetésre.

Nagyon nagy eredmény ez mondta el Jeneiné 
Lucz Mária tanárnő, aki a Jövőnként Alapfokú Mű-
vészeti Iskola keretein belül foglalkozik a gyere-
kekkel. A délutáni elfoglaltság alatt megtanulják a 
gyerekek a rajzolás fogásait, a különféle technikák 
alkalmazását. Változatos munkák készülnek a rajz-
szakkör foglalkozásain. 

Marika néni először is megdicsérte őket, hogy 
ügyesek, és büszke rájuk, hogy ilyen szépen teljesí-
tettek. A festőversenyre időben érkeztek és így alka-
lom volt alaposan szétnézni a termekben, ahol már 
előkészítették a tárgyakat, a csendéleteket a szerve-
zők. A gyerekek választhattak, hogy melyik terembe 
ülnek le, mit szeretnének rajzolni. 

Varga Bernadett elsős kora óta minden alkalom-
mal részt vett ezen a versenyen, és most nyolcadikos 
korában lett első helyezett. Neki a szép rózsaszínvi-
rágos csendélet tetszett meg a legjobban. Bőven volt 
még hely ebben a teremben, és ide ült le megalkotni 
a nyertes művet. Erre másfél óra állt rendelkezésre. 
Kérdésemre, hogy a tehetségét a továbbtanulásban 
szeretné-e használni Berni azt válaszolta, hogy a 
távlati terveiben szerepel a rajz. Most a Bartha János 
Szakközépiskolába megy, ahol leérettségizik. Ké-
sőbb divattervezéssel szeretne foglalkozni, így célja 
a budapesti főiskola elvégzése. 

Azt, hogy a rajzolásban milyen technikát választ 
azt a kedve határozza meg. Nem gondolkodik soká-
ig egy-egy rajz elkészítésén, ha könnyűnek találja a 
témát. 

Szeret képeket másolni, kicsiről rajzlap nagysá-
gúra felnagyítani, amely nem könnyű feladat, hogy 
a valóságos méretek megmaradjanak – mondja a ta-
nárnő.

Kívánom a rajzolási kedved soha ne múljon el, 
mert a tehetséged adott hozzá.

Szabó Boróka is kiválóan szerepelt, 3. helyezett 
lett. Ő is a virágot festette le, mert egyébként a 
csendéletet a kedvenc rajztémája között van. Álla-
tokat szeret legjobban rajzolni, azok közül is a lova-
kat, fejből is le tudja rajzolni, bármilyen pózban. A 
könyvtári rajzpályázatra a János vitéz egy jelenetét 
rajzolta meg, ahol a középpontban egy nagyon szép 
lóval. Ha egy megadott témát, vagy pl. verset kell 
illusztrálni, elképzelem hogyan lehet legjobban, 
legkönnyebben megrajzolni. Marika néni, Rezső 
bácsi, Emike néni segített, a barátnőm biztatott, 
hogy induljak a rajzversenyeken – meséli Boróka. A 
rajzolás mellett sok minden érdekli. Nem régen volt 
Hódmezővásárhelyen regionális francia verseny, 

ahol második lett. Helyi versmondóversenyen 3. lett, 
a könyvtári rajzversenyen 1. helyezett lett. Tornázni 
is jár, nyáron szeret lovagolni. Arra a kérdésre, hogy 
játszani van-e ideje Boróka azt mondta, hogy néha 
a babáira is van idő, őket öltöztetni szereti és varrni 
is szokott neki ruhát. Boróka 4. osztályos és igazán 
sokoldalú. Szeretnénk még minél többször jó ered-
ményeidről hallani.

Bihari Máté 3. osztályos, Bihari Dániel 2. osztá-
lyos. Ők testvérek és mind a ketten 2. helyezést értek 
el. 

Máté először volt ezen a versenyen, kicsi kora óta 
rajzol. De szeret vágni, ollózni, ragasztani. A szak-
körön mindig a Marika néni által javasolt technikával 
készítem el a rajzot. Otthon tollal szoktam rajzolni, 
főleg fiús dolgokat, autót, járműveket, transformerst. 
Néha még ijesztő dolgokat is, pl. csontvázat. Otthon 
képregény írok. A témája röviden az, hogy két fa 
találkozik, és sok minden történik velük. Az isko-
lában a rajzórát, a technikát és a környezetismeretet 
szeretem. A festőversenyen a papagájt választottam, 
úgy gondoltam nem lesz nehéz lefesteni, mert egy 
kitömött madár volt az asztalon – mesélte el Máté.

Ezután Dani beszélt a rajzolásról, élményeiről. 
Én is kiskorom óta szeretek rajzolni, főleg állatokat, 
madarakat. Kedvenc tantárgyam a környezet. Sok 
mindent megfigyelek velük kapcsolatban. Imádom 
az állatokat, szeretem simogatni őket. A festőverse-
nyen azért választottam a papagájt, mert szép volt a 
színe, meg azt gondoltam, hogy azt jobban díjazzák. 
A papagájnak meg is mutattam a rajzomat. Én még 
az iskolában szeretem az angolt, a technikát, az olva-
sást, a matematikát is. 

A két fiú gyakran ját a könyvtári gyöngyfűzés 
foglalkozásokra. Érdekességet elmesélnek az álla-
tokról, tőlük tudunk meg sok mindent.

További sikereket kívánunk a rajzosoknak és ta-
nárnőjüknek.

Kosztolányi Sándorné

LAPZÁRTA
2012. május 31. csütörtök 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863.

Tizenkét díjból négyet a szegvári gyerekek nyertek
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A Rendőrség beszámolója a település közrend, 
közbiztonsági helyzetéről

Gémes László polgármester előterjesztette 
a rendőrség beszámolóját a település közrend, 
közbiztonság helyzetéről (3. sz. melléklet). Meg-
kérdezte Balogh Szabó Imre kapitányság vezetőt, 
van-e szóbeli kiegészítése az írásos anyaggal kap-
csolatban? 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető az írá-
sos beszámolót néhány diával szemléltette. 

Gémes László polgármester megköszönte Ba-
logh Szabó Imre kapitányságvezető széles körű 
beszámolóját. Szegvár lakossága a napi életből is 
tapasztalja, hogy a településen rend van, a köz-
rend védelme magas szinten ellátott. Gratulált az 
eddigi eredményekhez és megköszönte a körzeti 
megbízottak felelősségteljes munkáját. Felkérte 
Szabó Tibort, a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állás-
pontját a rendőrség beszámolójával kapcsolatban.

Szabó Tibor elnök megköszönte Balogh Szabó 
Imre kapitányságvezető beszámolóját és szóbeli 
kiegészítését. Elmondta, a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság örömmel látja, hogy a 
bűncselekmények száma csökkenő tendenciát 
mutat. A legfontosabb lenne, ha a rendőri mun-
ka a prevencióra terjedne ki. Bízik benne, hogy a 
csökkenő tendencia 2012-ben is így fog alakulni. 
Örül annak, hogy most már mindhárom körzeti 
megbízott 100%-ban a településen teljesít szolgá-
latot. A bizottság ülésén felmerült, hogy a hétvé-
géken szükség lenne motoros rendőri jelenlétre. 
A településen jellemző a túra- vagy terepmoto-
rozás. Elmondta, szükséges forrást biztosítani a 
kamera-rendszer bővítésére. Hallott arról, hogy 
esetleg a térfigyelő kamerák megfigyelő rendsze-
re Szentesre kerülne. Bízik benne, hogy ez csak 
egy adatátvitel. A beszámolót a bizottság átte-
kinthetőnek, nagyon jónak értékelte és elfogadás-
ra javasolta. Megköszönte a rendőrkapitányság és 
a körzeti megbízottak munkáját. 

Gémes László polgármester elmondta, vélemé-
nye szerint a Szentesi Rendőrkapitányság is és a 
körzeti megbízottak is komoly súlyt fektetnek a 
prevencióra. A bűnügyek elkövetésének csökke-
nése ennek is köszönhető. Köszönetét fejezte ki 
azért, hogy a lakosság körében a jogkövetés pri-
oritásként szerepel. Fontos, hogy milyen példát 
mutatunk gyermekeinknek. Elmondta, a térfigyelő 
rendszer fejlesztését pályázati kiírással tervezi a 
Belügyminisztérium. Nem hallott arról, hogy az 
operátor-rendszert elvinnék Szegvárról, az ön-
kormányzat ezt nem tervezte. Elmondta, szegvári 
lakostól hallotta, hogy a korábbi évekhez képest 
kevesebb motoros van az utakon. Tájékoztatásul 
elmondta, a szegvári cross-motorosok tervezik, 
hogy saját erőből rendbe teszik és körbe kerítik a 
pályát. 

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, 
egyre több alkalommal jelen vannak a rendőrök 
az iskolában. Már alsó tagozatos korban felké-
szítik a gyermekeket arra, hogy az úttesten mire 
figyeljenek. A gyermekvédelmi tanácskozáson is 
elhangzott, hogy a piactéren szükség lenne egy 
forgó kamera felszerelésére, a település két végén 
pedig egy-egy rendszámtábla leolvasóra. Erre 
anyagi forrást kell találni. Örül a 2011. évi ered-

ményeknek. Megköszönte a körzeti megbízottak 
munkáját és gratulált a Szentesi Rendőrkapitány-
ságnak az elért eredményekhez. 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető 
elmondta, Szegvár település motoros rend-
őr jelenlétére való igényét továbbítani fogja a 
Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályához. Támogatni fogja ezt 
a kérést. Szentesen is elhelyezésre kerülnek tér-
figyelő kamerák, ennek a központja a rendőrka-
pitányság ügyeleti helyiségében lesz elhelyezve. 
Technikai kérdés, hogyan lehet a környező tele-
pülések szerverét oda integrálni. A kamera-rend-
szer fontos segítő eleme a rendőrség munkájának.

Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja a 
rendőrség beszámolóját a település közrend, közbiz-
tonság helyzetéről, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a rendőrség beszámoló-
ját a közrend, közbiztonság helyzetéről, azt a szó-
ban elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete írásban fejezze ki köszönetét a kapitány-
ságvezető, valamint a három körzeti megbízott 
2011. évben végzett felelősségteljes munkájáért.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete köszönetét és elismerését fejezte ki a 
feladatok végrehajtásában közreműködő Szentes 
Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Ka-
pitányság állományának, kiemelten a Szegvár 
nagyközségben szolgálatot teljesítő három körzeti 
megbízottnak: Zsombó Zoltánnak, Kapás Tamás-
nak, Schwartz Gábornak. További munkájukhoz 
sok sikert, jó egészséget kívánt.

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenysé-
géről

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájé-
koztatót (4. sz. melléklet). Megkérdezte Nóbik 
László elnököt, van-e szóbeli kiegészítése a tájé-
koztatóval kapcsolatban?

Nóbik László elnök tisztelettel köszöntötte a 
képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Köszö-
netet mondott az önkormányzatnak a Polgárőr 
Egyesület részére biztosított székházért. Elmond-
ta, az épületet saját erejükből, a rendőrséggel kar-
öltve újították fel, sok szegvári lakos közreműkö-
désével, melyért köszönetet mondott. Elmondta, 
az egyesület a rendőrséggel, a szegváron szolgá-
latot teljesítő három körzeti megbízottal jó kap-
csolatban áll, jól együtt tudnak dolgozni. Bízik 
benne, hogy ez a jövőben is így lesz. 

Gémes László polgármester elmondta, az épü-
let tetőszerkezetét teljesen felújították. Ehhez ka-
pitány úr közreműködésével a Csongrád megyei 
Főkapitányság is biztosított 500.000 Ft-ot az ön-

kormányzati támogatás mellett. A polgárőrök na-
gyon sok társadalmi munkát végeztek a felújítás 
alkalmával. Felkérte Szabó Tibor bizottsági elnö-
köt, ismertesse a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javaslatát. 

Szabó Tibor bizottsági elnök elmondta, a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság meg-
tárgyalta és elfogadásra javasolta a Szegvári Pol-
gárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékozta-
tót. A bizottság köszönetét fejezte ki a polgárőrök 
aktív munkájáért. Bízik abban, hogy a taglétszám 
nem csökkenni, hanem növekedni fog. Örömmel 
vette, hogy a tájékoztató ban szerepel az egyesület 
2012. évi vállalása. A Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság nevében köszönetét fejezte ki 
a Polgárőr Egyesület valamennyi tagjának a köz-
biztonság érdekében végzett tevékenységéért. A 
bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolta. 

Gémes László polgármester megköszönte Sza-
bó Tibor bizottsági elnök hozzászólását.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, mint 
programszervező, látja a polgárőrök jelenlét-
ét, de úgy gondolja, hogy a település lakossága 
is találkozik velük rendezvényeken, ünnepsé-
geken, megemlékezéseken, jelesebb napokon, és 
a település különböző részein, amikor szolgála-
tot teljesítenek. Külterületeken már elkezdték a 
mezőgazdasági munkálatokat, óriási segítség a 
szegvári gazdáknak, hogy a polgárőrök járőröz-
nek a földeken. Véleménye szerint a rendőrséggel 
karöltve nagyon pozitívan végzik munkájukat. 
Hangsúlyozta, hogy a polgárőrök társadalmi 
munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik mun-
kájukat. Javasolta, hogy a képviselő-testület hatá-
rozatban mondjon köszönetet a Polgárőr Egyesü-
let tevékenységéért.

Gémes László polgármester kérte, aki a Pol-
gárőr Egyesület tevékenységéről szóló tájékozta-
tót tudomásul veszi, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet tudo-
másul vett. 

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete írásban fejezze ki köszönetét a Polgárőr 
Egyesület 2011. évben végzett önzetlen munkájá-
ért.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete köszönetét fejezte ki a Polgárőr 
Egyesület vezetőségének és tagjainak a település 
közbiztonságáért kifejtett munkájáért és felkérte 
Nóbik László elnököt, tolmácsolja ezt az egyesü-
let tagjai felé.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvár nagyközség gyermekjóléti és gyermek-

Kivonat a képviselő-testület 2012. március 29-én tartott nyílt üléséről

Folytatás a 14. oldalon
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védelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 
(5. sz. melléklet). Megkérdezte Pap János család-
gondozót, van-e kiegészítenivalója az anyaggal 
kapcsolatban? 

Pap János családgondozó elmondta, az írásos 
beszámolóval kapcsolatban nincs kiegészíteniva-
lója. (A beszámoló kivonatát külön közöljük. A 
szerk.)

Gémes László polgármester elmondta, a gyer-
mekjóléti beszámolót az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta. Átadta a szót a 
bizottság elnökének.

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, 
1994 óta működik Szegváron a gyermekjólé-
ti szolgálat. A családgondozóra egyre nagyobb 
teher hárul, egyre több a hátrányos helyzetű, 
problémás család. A jelzőrendszer jól működik 
a településen. A várossal szemben előnyt jelent, 
hogy a településen sok ember ismeri a családo-
kat. A gyermekvédelmi konferencián is elhang-
zott, hogy a családon belüli példamutatás nagyon 
fontos. Azok a gyerekek, akikkel probléma van, 
később kerülik az iskolát, rossz társaságba keve-
rednek. Ezt meg kell előzni. Itt fontos szerepe van 
a családgondozónak, aki elbeszélget a szülőkkel 
és sok esetben a gyereket is meghallgatja. Az Ok-
tatási, Kulturális és Szociális Bizottság elismeré-
sét fejezi ki azoknak a személyeknek, akik ezen a 
területen dolgoznak és további jó munkát kívánt. 
A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az el-
múlt esztendőben több ellenőrzés történt, amely 
érintette a gyermekjóléti szolgálatot és az első 
fokú gyámhatósági feladatok ellátását is. Az el-
lenőrzések elsősorban az adminisztrációt vizsgál-
ják, ami nagyon fontos elem, hiszen ezek jelentik 
a döntések megalapozottságát. Az összefogás, 
mely a védőnőkkel, óvónőkkel, pedagógusokkal, 
rendőrökkel megvalósult, példa értékű. Kiemel-
te Pap János családgondozó és Berkeczné Csák 
Andrea munkáját.

Gémes László polgármester kérte, aki a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátá-
sáról szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással 
jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló – többször módosított 
– 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésé-
ben előírt feladatának eleget téve megtárgyalta a 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót, melyet az alábbiak 
figyelembe vételével fogadott el: 1. A képviselő-
testület elismerését fejezi ki a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi területen tevékenykedők mun-
kájáért. 2. A képviselőtestület felkérte a nagyköz-
ség jegyzőjét, hogy az 1997. évi XXXXI. törvény 
96. § (6) bekezdése alapján az átfogó értékelést 
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális- és 
Gyámhivatala részére küldje meg.

Felelős: Gyömbér Ferencné jegyző.

Egyéb előterjesztések

A képviselő-testület a továbbiakban Gémes Lász-
ló polgármester előterjesztésében határozott hozott

Szentes Kistérség Többcélú Társulási megálla-
podás módosítására

Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 
társulási megállapodás módosítására

Személyes gondoskodást nyújtó intézményi 
társulás társulási megállapodása módosítására

A képviselő-testület megalkotta az 5/2012. 
(III.29.) Önkormányzati rendeletét a település 
helyi építési előírásairól szóló 13/2010. (XI.15.) 
Önkormányzati rendelet módosításáról; a 6/2012. 
(III.29.) Önkormányzati rendeletét a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról; a 7/2012. (III.29.) Önkormányza-
ti rendeletét az önkormányzat 2012. évi költség-
vetéséről és annak végrehajtásáról szóló 1/2012. 
(III.08.) Önkormányzati rendelet módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sekhez kiírt pályázat benyújtására vonatkozó írá-
sos anyagot (13. sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a tes-
tületi ülés anyagának postázásakor folyamatban 
volt az árajánlatok bekérése. A most kézhez ka-
pott anyagban tételesen fel van sorolva, hogy a 
tornacsarnok és a hozzá tartozó kiszolgáló léte-
sítmények felújítása alkalmával milyen munkála-
tokat kell elvégezni. A pályázat összes költsége 
20 millió forint, melyhez 4 millió forint önerő 
biztosítása szükséges. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a tornacsar-
nok felújításánál az elvégzendő feladatok tekin-
tetében sorrendet kellene felállítani. Véleménye 
szerint a 25 millió forintba nem fog minden be-
leférni. A pályázat beadásakor figyelemmel kell 
lenni, milyen sok felújítási munkára van szükség. 
A tornacsarnok padozatának felújítására külön 
pályázati lehetőséget kellene keresni. 

Gémes László polgármester elmondta, ameny-
nyiben a pályázat pozitív elbírálást nyer, a felújí-
tási munkálatokat az előterjesztésben szereplő 
összegből el tudják végezni. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
hozta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete hozzájárul a Belügyminisztérium 
által 4/2012.(III.1.) BM rendelete alapján az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sekhez kapcsolódó támogatásokra kiírt pályázat 
benyújtásához. A támogatás keretében a szegvári 
Forray Máté Általános Iskola főépületének (Szeg-
vár, Templom u. 2.) tornacsarnoka és a hozzátar-
tozó kiszolgáló helyiségek felújítása valósulna 
meg. A támogatás formája vissza nem térítendő 
támogatás. Finanszírozása: Előfinanszírozott. 
Mértéke maximum bruttó 20 millió forint, a tá-
mogatás mértéke az összes elszámolható költség 
maximum 80%-a.

A pályázat összes költsége 24.847.215 Ft, mely-
hez 20% önerő biztosítása szükséges, melynek 
összege 4.969.443 Ft. A várható támogatás össze-
ge 19.887.772 Ft. A támogatási összeg 5%-ának 
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében közfoglalkoztatottakat al-
kalmaz, melynek összege 1.000.000 Ft. A Képvi-
selő-testület az önrészt az önkormányzat felhal-

mozási hitelfelvétel terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-

tert a pályázat benyújtására. 
Beadási határidő: 2012. április hó 2.
Beadás helye: Magyar Államkincstár területi-

leg illetékes Igazgatósága részére

Tóth Péter képviselő köszönetet mondott 
a kisbolt előtti járda elkészítéséért. Örömmel 
vette, hogy az újfalusi temető hátsó bejáratá-
nál szintén elkészült a gyalogjárda. Elmondta, 
a lakosok szeretnék, ha a többnapos ünnepek 
alkalmával a gyógyszertár valamennyi időre 
nyitva lenne és orvost is lehetne találni a falu-
ban. Szintén lakossági kérés a járda helyreállí-
tása a kendergyártól a vasútállomáshoz. Kérte 
a polgármester urat, ebben a témában vegye fel 
a kapcsolatot az illetékesekkel. A Kinizsi utca 
páros oldalán az árkok már eltűntek. Esőzéskor 
befolyik a víz a házakba. 

Gémes László polgármester elmondta, az 
időjárás szempontjából is most érkezett el az 
idő ahhoz, hogy az említett két járdát el tudják 
készíteni. Orvosi ügyelet mindig van a faluban, 
központi számot kell hívni. Az ügyeletet sokan 
összekeverik a délutáni orvosi rendelési idővel. 
A megváltozott orvosi rendelési időhöz a gyógy-
szertár alkalmazkodott. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, a 4 napos ünnepben nem volt nyitva a gyógy-
szertár, viszont készenlét működik. Az ajtóra ki 
van írva, hogy sürgős esetben csöngessenek. 

Tóth Péter képviselő elmondta, az emberek 
nem mernek csöngetni, ha nincs nyitva a gyógy-
szertár. Hozzátette, több napos ünnepeken 1-2 
órára jó lenne, ha nyitva lenne a gyógyszertár. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, a gyógyszertár nyitva tartására vonatko zóan 
szigorú szabályok vannak. ÁNTSZ-nek kell en-
gedélyeznie a nyitva tartás módosítását. 

Gémes László polgármester elmondta, a lako-
soknak tudni kell, hogy merjenek becsöngetni a 
gyógyszerész úrhoz, ha gyógyszerre van szükség.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a Kini-
zsi utca páros oldalán lakók írásos kérelmet nyúj-
tottak be az árokkal kapcsolatban. A közmunka 
programra kiírt pályázat benyújtásakor már 
konkrétan meg kellett jelölni milyen feladatot 
szeretnének ellátni. Mindenképpen megnézik a 
lehetőséget a probléma megoldására. 

Díszpolgári címre és 
Szegvárért Emlékéremre 

javaslat kérése
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan is-

mét kérjük a falu lakosságát, tegyenek javas-
latot azon személyekre, akiket méltónak tar-
tanak a Szegvár Nagyközség Díszpolgára cím 
elnyerésére, illetve a Szegvárért Emlékéremre. 
Az önkormányzati rendelet szellemében Dísz-
polgári cím annak a köztiszteletben álló állam-
polgárnak adományozható, aki kiemelkedő 
munkájával, egész életművével olyan elisme-
rést szerzett (községünkön belül, országosan), 
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Az Európai Uniós forrásból 
finanszírozott programok, 

projektek 2011. évben
1.) A TIOP program keretében a Forray 

Máté Általános Iskolában a közoktatás infor-
matikai fejlesztésére, az interaktív táblák be-
szerzésére 15.863.375 Ft-ot nyertünk.

2.) A parlagfű mentesítésre szintén az EU-s 
alapból 250.000 Ft-ot nyertünk fűkasza be-
szerzésre.

3.) A szennyvíz-csatorna rendszer kiépíté-
sének terveire 5.197.920 Ft-ot kaptunk 2011-
ben a korábbi nyertes pályázat alapján.

4.) A nemzetközi kapcsolatok ápolására a 
lengyel testvérvárosi találkozó lebonyolítására 
2.084.818 Ft-ot nyertünk.

5.) A 2009-ben elkezdődött kompetencia ala-
pú oktatás bevezetésére kiírt TÁMOP pályá-
zat lebonyolítása befejeződött az elszámolás 
után 25.251.686 Ft-ot kaptunk pályázatunkra.

6.) Az EU-s forrásból megvalósuló köz-
oktatási intézmények felújítása címen a 
Szegvár-Mártély ÁMK mártélyi tagintézmé-
nye 2.641.300 Ft-ot nyert.

Összességében EU-s forrásból a fenti pályá-
zatokon 51.289.099 Ft-ot nyertünk 2011-ben.

(Forrás: Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat 2011. évi gazdálkodásáról szóló 9/2012.
(V.10.) Önkormányzati rendelet 12. melléklete)

Zafír Iparcikk Bolt
Fessen velünk

AKCIÓ!
- 10 % minden festékre

április 5-től
Vasárnap is nyitva 8.00-12.00-ig

Köszönet
Megköszönjük az egyesületünk által 2012. 

április 28-án szervezett jótékonysági rendez-
vényt támogató magánszemélyek, vállalkozók 
adományait, a közreműködő zenekarok fellé-
pését, a résztvevők támogatását. 

Az összegyűlt támogatást a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intéz-
mény diákjainak osztálykirándulásra ajánljuk 
fel. Az átadás ideje: 2012. 05. 04. Az össze-
gyűlt támogatás összege 40.000 Ft.

Együtt a Magyarokért Baráti Kör Egyesület
www.embke.hupont.hu 

Megyei röplabda diák-
olimpia

Szeged, 2012. 04. 04.

A szegedi Cserepes sori sportcsarnokban ren-
dezték meg a megye általános iskolái számára a di-
ákolimpia döntőt röplabda sportágban. A szegvári 
gyerekek lelkesen készültek a megmérettetésre és az 
erős mezőnyben szépen helytálltak. 

III. kcs.  lányok: 1. hely Forray (Dudás Ágnes, 
Csatordai Viktória, Morvai Patrícia, Pap Karola, 
Ajtai Vivien, Szabó Diána, Tulipánt Hajnalka, Csapi 
Emese)

III. kcs. fiúk: 2. hely Forray (Bihari Dániel, Határ 
Viktor, Cser Bence, Kóródi Dániel, Gémes Gergő, 
Kéri Gábor, Romhányi Gergő)

IV. kcs. lányok: 4. hely Forray (Ágoston Ágota, 
Horváth Kata, Csurka Adrienn, Szabó Henrietta, 
Vígh Diána, Ajtai Vivien, Szabó Diána, Tulipánt 
Hajnalka)

IV. kcs. fiúk: 3. hely Forray (Szanyi Ádám, Fúvó 
Flórián, Laczkó Csaba, Abonyi Róbert, Pintér Csa-
nád, Kollár Krisztián, Bihari Attila, Varga Nándor, 
Kanalas Róbert, Klement László)

Pólyáné Téli Éva

Körzeti diákolimpia, 
nagypályás futball 

sportágban
Befejeződött a körzeti megmérettetés a nagypá-

lyás foci diákolimpián. A Forray iskola csapata az 
V. helyen végzett.

Csapattagok: Pintér Csanád, Kollár Krisztián, Bi-
hari Attila, Klement László, Pulya Sándor Krisztián, 
Kanalas Ádám, Kanalas Róbert, Bihari Tamás, Var-
ga Nándor, Bihar Dániel, Határ Viktor, Barta Máté.

 

Teremlabdarúgás

Március 29-én a Szegvári DSE meghívásos 
teremlabdarúgó tornát szervezett a szegvári sport-
csarnokban. Galambosi Mihály szakszerű bírásko-
dása mellett, négy csapat versengett a helyezésekért, 
az oklevelekért, érmekért. A torna végeztével senki 
nem tért haza üres kézzel. Nagyszerű, és ami még 
fontosabb sportszerű küzdelmeket láthattunk.

A szegvári fiúk a harmadik helyen végeztek. A 
csapat tagjai: Bihari Attila, Pulya Sándor Krisztián, 
Kollár Krisztián, Pintér Csanád, Kanalas Róbert, 
Kanalas Ádám, Határ Viktor, Barta Máté.

Rozgonyi Zoltán

Asztalitenisz verse-
nyek eredményei

Házi verseny

Nagyon népszerű volt ebben az évben az aszta-
litenisz iskolai fordulója. 32 gyerek nevezett, Több 
héten keresztül zajlottak a mérkőzések, hogy kide-
rüljön, kik a legjobbak ebben a sportágban. 

5-6. osztályos fiúk: 
1. Gojdár Csanád 
2. Barta Máté 
3. Kupcsik Bence
7-8. osztályos lányok: 
1. Kukovecz Jázmin 
2. Kozma Ágnes 
3. Halasi Emese
7-8. osztályos fiúk:
1. Varga Nándor 
2. Bihari Attila 
3. Kanalas Róbert

Területi és megyei diákolimpia

Fábiánsebestyénben rendezték a területi diák-
olimpiát, amelyen a Barta Máté, Bihari Attila, Varga 
Nándor, Kupcsik Bence összeállítású csapatunk szé-
pen szerepelt a profi versenyzők között. Kiemelkedő 
teljesítményt ért el Barta Máté, aki harmadik helyen 
végzett, így továbbjutott a megyei diákolimpiára, 
ahol a középmezőnyben végzett.

Pólyáné Téli Éva

mely hozzájárult a nagyközség hírnevének 
öregbítéséhez. 

A Szegvárért Emlékérmet azok a személyek, 
társadalmi, gazdasági szervezetek kaphatják 
meg, akik a község fejlesztésében, közéleté-
ben, a gazdasági élet bármely ágazatában ki-
emelkedő munkát végeztek, ennek révén a köz-
ség értékeit növelő, maradandó eredményeket 
értek el.

Tisztelettel felkérem a Lakosságot, hogy a 
2012. évben adományozható községi kitünteté-
sekre tegyenek javaslatot egy lezárt borítékban 
2012. május 25-ig.

A javaslat leadható személyesen a fent jelzett 
időpontig a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Előre is köszönjük segítő együttműködésü-
ket!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

Folytatás a 16. oldalon

Területi mezei futás  
diákolimpia

Szentes, 2012. 03. 22.

Szentesen rendezték meg a mezei futók számára a 
diákolimpia területi döntőjét. Szegvárról több mint 
60 sportoló teljesítette a távot. Több érmes helyezés 
született csapatban, s egyéniben egyaránt. 
Fiúk, I. kcs.: 2. Forray (Szilvási Martin, Szanyi 
Máté, Jánosi Krisztián, Lakatos Adrián, Valkai Fe-
renc, Varga Richárd, Szabó Richárd)
Egyéniben: 4. Szilvási Martin, 6. Szanyi Máté, 7. 
Jánosi Krisztián
II. kcs.: 2. Forray (Gojdár Csanád, Száraz Csaba, 
Gémes Máté, Ajtai László, Szilágyi Márk, Mihály 
Péter, Nagy Roland, Gulyás Máté, Martalics Erik)
Egyéniben. 3. Gojdár Csanád
III. kcs.: 5. Forray (Valkai Zsolt, Bihari Bence, Kút-
völgyi Csanád, Fejős Gábor, Barta Máté)
IV. kcs.: 4. Forray (Pintér Csanád, Szanyi Ádám, 
Kollár Krisztián, Pulya Sándor Krisztián, Kanalas 
Ádám, Bihari Attila)
Egyéniben: 6. Pintér Csanád, 7. Szanyi Ádám
Lányok: I. kcs.: 5. Forray (Mester Éva, Rácz Lea, 
Ágoston Zita, Pindzsulya Barbara, Rohály Lilla, 
Mrena Kornélia)



16. oldal XXV. évfolyam 5. szám

KÖSZÖNJÜK!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani valamennyi Kedves Támogatónknak felajánlásáért, 

mellyel hozzájárult jótékonysági Óvoda bálunk sikeres megrendezéséhez.
A bál bevételéből lehetőségünk nyílik csoportszobáink berendezéseinek megújítására, fejlesztő 

játékok vásárlására.
Óvodás gyermekeink nevében köszönjük!

Megyei torna diákolimpia
Szeged, 2012. 02.03.

Négy leány és egy fiúcsapattal vett részt a 
Forray Máté Általános Iskola a megyei diák-
olimpián. Gyerekeink nagyon szép gyakorla-
tokat mutattak be, s ez alapján két csapatunk 
is jogot szerzett az országos diákolimpián való 
indulásra. 

Fiúk, I-II. kcs.: 3. Forray (Ajtai László, Hom-
lok Krisztofer, Török Vencel, Kozma Patrik, 
Gulyás Máté, Nagy Roland)

Lányok, I-II. kcs.: 
5. Forray „A” (Kollár Renáta, Gráfik Vivien, 

Szabó Boróka, Sípos Ilona Csapi Lorena, Ba-
logh Szabó Anna) 

9. Forray „B” (Juhász Tímea, Tóth Viktória, 
Dancsik Fanni, Tulipán Petra, Kispál Rita)

III-IV. kcs.: 
4. Forray „A” (Ágoston Ágota, Ajtai Vivien, 

Vígh Diána, Szabó Janka, Szabó Diána, Dudás 
Ágnes), 

6. Forray „B” (Vígh Kamilla, Tóth Klaudia, 
Rehák Dorka, Kollár Renáta, Szabó Fanni)
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A 15. oldal folytatása
II. kcs.: 4. Forray (Kunszabó Viktória, Gráfik Vivi-
en, Tóth Tímea, Balogh Szabó Anna, Kollár Renáta, 
Fejős Kata, Érdi Kata, Turiczki Réka)
III. kcs.: 3. Forray (Kovács Ágnes, Rohály Alexa, 
Mihály Tímea, Ajtai Vivien, Lantos Lilla, Szabó 
Fanni, Vígh Ildikó, Bugyi Eszter, Dóczi Klaudia, 
Dudás Ágnes, Tóth Klaudia)
IV. kcs.: 3. Forray (Halasi Emese, Keller Adrien, 
Vass Olívia, Ágoston Ágota, Kukovecz Jázmin, 
Rehák Dorka, Valkai Vivien, Papp Kíra)
Egyéniben: 9. Halasi Emese
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