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Szegvári tavasz

Tompa László: 

Anyám kinéz az  
ablakon

Anyám reggelenként
Ablakán kinéz: 
fagyott, jól felöltözz
lelkem, ha kimész.
Máskor szól: no lám, hogy
Átsütött a nyár,
Nehogy kigyúltan
Hideget igyál.
Mindig így figyel rám,
Törődik velem.
Most ne legyek lassú,
Most ne hirtelen.
S teszi ezt, mióta
Megszülettem én,
És folytatja most is
Ameddig csak él.
Mert a lelkem ő
Velem van itt is.
Anyagondja rajtam,
Varázsing és pajzs.
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a 

rokonoknak, ismerősöknek, szomszé-
doknak és a Rozmaring Dalkörnek, 

hogy drága szerettünk

ÖZV. ROZGONYI MIKLÓSNÉ
VARGA JULIANNA

temetésén megjelentek. Részvétükkel, 
virágaikkal mély fájdalmunkat  

enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,

de szívünkben él, és örökké ott marad.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanyánk, nagymamánk és 

dédmamánk

MUZSIK JÓZSEFNÉ
BIHARI MÁRIA

életének 83. évében elhunyt.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága szerettünk temetésén 

megjelentek, részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

SZEGVÁR A SAJTÓBAN
A szegvári rendőr Remény otthona. – Délvi-

lág – 2013. április 2., 6. o.
Kapás Tamás szegvári körzeti megbízott 

adományokat gyűjt és szállít Erdélybe, a 
Felsősófalvi Remény Napköziotthonba

A hideg északon talált magára / Paksai Jusz-
tina. – Szentesi Élet. – 2013. április 12., 7. o. 
Bárány Boglárka életútja Szegvártól Svédor-
szágig

Szegvár: Döglött ló a csatornában. – Délvi-
lág. – 2013. április 17., 5. o.

A Kontra csatornában találták

Díszpolgári címre és 
Szegvárért Emlék-

éremre javaslat kérése
Az előző évek gyakorlatához hason-

lóan ismét kérjük a falu lakosságát, 
tegyenek javaslatot azon személyekre, 
akiket méltónak tartanak a Szegvár 
Nagyközség Díszpolgára cím elnye-
résére, illetve a Szegvárért Emlék-
éremre. Az önkormányzati rendelet 
szellemében Díszpolgári cím annak 
a köztiszteletben álló állampolgárnak 
adományozható, aki kiemelkedő mun-
kájával, egész életművével olyan elis-
merést szerzett (községünkön belül, 
országosan), mely hozzájárult a nagy-
község hírnevének öregbítéséhez. 

A Szegvárért Emlékérmet azok a 
személyek, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek kaphatják meg, akik a község 
fejlesztésében, közéletében, a gazdasá-
gi élet bármely ágazatában kiemelkedő 
munkát végeztek, ennek révén a köz-
ség értékeit növelő, maradandó ered-
ményeket értek el.

Tisztelettel felkérjük a Lakosságot, 
hogy a 2013. évben adományozható 
községi kitüntetésekre tegyenek javas-
latot – indoklással ellátva – egy lezárt 
borítékban 2013. május 24-ig.

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

Előre is köszönjük segítő együttmű-
ködésüket!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

Családi események
2013. április
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Ginda Péternek és Kozma Szil-
viának (Puskin u. 10.) BOGLÁRKA, Farkas 
Attilának és Szabó Elvirának (Damjanich u. 
21.) DORINA, Miskolczi Istvánnak és Kovács 
Mónikának (Rozmaring u. 22.) ZÉTÉNY, Ti-
hanyi Tibor és Tulipánt Mónika (Állomás u. 1.) 
HANNA EDIT

Házasságkötés: Szécsényi Gábor Szegvár, 
Ménes u. 12. szám alatti lakos és Ádók Szilvia 
hódmezővásárhelyi lakos.

Halálesetek: Szentkúti Imre Lajos Szegvár, 
Szentesi u. 26. (70 év), Rozgonyi Miklósné 
Varga Julianna Szegvár, Malom u. 6. (80 év), 
Gajda Ferencné Berkecz Etelka Szegvár, 
Mindszenti u. 48. (88 év), Muzsik Józsefné Bi-
hari Mária Szegvár, Kontra u. 99. (82 év), Pus-
kás László István Szegvár, Kontra u. 2. (59 év)

MEGEMLÉKEZÉS
„Sose hal meg, akit szeretnek,

csak az, akit elfelednek.”

Fájó szívvel emlékezünk

HOMLOK ZOLTÁN
halálának 10. évfordulóján.

Édesanyja, testvérei 
és két gyermeke

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy Szegvár Nagy-

község területén elindult a szennyvíz beruhá-
zás. A munkálatok miatt a csőtörések száma 
megnövekedhet.

Kérjük a lakosságot, hogy készüljenek fel az 
esetleges vízkimaradásokra!

A kellemetlenségekért megértésüket kérjük, 
a hibákat igyekszünk minél hamarabb helyre-
állítani!

Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.

„Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig 
ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: 
egytest a mi hazánk, eleven valami! 
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani!”

(részlet, Babits Mihály: Áldás a magyarra)

Szeretettel várunk Mindenkit

2013. június 4-én (kedden)
este 18 órától

a trianoni „békediktátum” aláírásának 
93. évfordulója alkalmából tartandó 
megemlékezésre az országzászlónál, 

majd az azt követő szentmisére!

Beszédet mond:  
Gémes László polgármester

Csernákné Bába Eszter
a Szervezőbizottság tagja
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SZENNVYÍZ  
BERUHÁZÁS

Elkezdődtek a csatornaépítési munkálatok Szeg-
váron. A KEOP-7.1.2.0/2F/09-2010-0030, „Szegvár 
szennyvízcsatorna hálózat és szennytisztító telepé-
nek megvalósítása” című projekt a megvalósítási 
szakaszhoz érkezett. Április elején felvonultak a 
munkagépek, a településen elkezdődött a csatorna-
hálózat kiépítése. 

Mint ahogy azt láthatták a Malom utcában, a 
Kontra utca elején és a Batthyány utcában kezdő-
dött el az építkezés. A kivitelező a gerincvezeté-
ket és az ingatlanok rácsatlakozásához szükséges 
csonk elhelyezést egyszerre építi ki. 

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezését az 
EOP Szegvár Konzorcium végzi. Az Euroaszfalt 
Kft, OMS Kft, és Probart Kft-ből álló konzorcium 
várhatóan 2014-ben befejezi a kivitelezési munká-
kat. A három cég felosztotta Szegvár területét 3 
egyenlő részre ezért párhuzamosan történik a ki-
vitelezés az öregfalu területén és az Újfaluban. A 
kivitelezők levélben értesítik az ingatlan tulajdo-
nosokat a gerincvezeték kiépítése előtt egy héttel, 
illetve a Kurca televízióban is hétről-hétre tájékoz-
tatjuk a lakosokat. 

Kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy ami-
kor értesítést kap a szennyvízcsatorna hálózat ki-
építéséről, működjön együtt az építésvezetővel és 
tegye lehetővé, hogy a csonkot a telekhatáron belül 
1 m-re lefektesse a kivitelező. A csonk elhelyezése 
előtt lesz minden ingatlan tulajdonosnak lehető-
sége arra, hogy az építésvezetővel megbeszéljék a 
bekötés pontos helyét. A közterületen az építkezést 
akadályozó fákat a kivitelező cég emberei kiveszik 
és az ingatlantulajdonos felhasználhatja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a házi beköté-
sek kiépítéséhez senki se kezdjen hozzá. Értesí-
teni fogjuk a lakosságot, hogy melyik utcának mi-
lyen időpontban kell a szennyvízcsatorna hálózatra 
rácsatlakozni. A rácsatlakozás csak szakszerűen, a 
mérnök ellenőrzésével lehetséges. Aki nem szak-
szerűen, vagy nem a mérnök engedélyével csatla-
kozik a hálózathoz és a kelleténél hamarabb beleen-
gedi a szennyvizet a hálózatba, komoly büntetésre 
számíthat és a csatornamosatási költséget is ki kell 
fizetnie. Ezért kérünk mindenkit, hogy figyelje tá-
jékoztatásunkat és majd csak a megfelelő időben 
csatlakozzon rá a hálózatra.

Az önkormányzat a későbbiekben a Falufejlesz-
tő Kft-vel együtt keresi annak a lehetőségét, hogy 
segítséget nyújtson a házi bekötéseknél, figyelembe 
véve a lakosok igényeit.

A szennyvíztisztító telep építési engedélyeztetés 
folyamatban van. Az építkezés várhatóan a nyáron 
kezdődik el. 

A csatornahálózat kiépítése jellegéből adódóan 
útfelbontással, útlezárással és egyéb nehézségekkel 
járhat, ezért kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét!

Emellett felhívjuk azon ingatlantulajdonosok 
figyelmét, akik nem rendezték a szennyvíz be-
kötéshez szükséges érdekeltségi hozzájárulást, 
haladéktalanul intézkedjenek! 

A hozzájárulás biztosítható:
– egyösszegű befizetéssel. Ebben az esetben a 

lakosoknak 250.000 Ft-ot kell befizetni a Szegvári 
Csatornamű Viziközmű Társulat számlájára, 

– havi díjas törlesztéssel. A Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél köthető elő takarékossági 
szerződés.

További információ a Kabinet Irodában!

Digitális átállás
Az ön körzetében ekkor lesz az átállás:  

2013-07-31
Előfizetési díj nélkül

A digitális átállás után a hagyományos szoba- 
vagy tetőantennával és régi típusú televízióval 
csak akkor lesznek elérhetőek a jelenlegi csator-
nák, ha a nézők egyszeri költséggel beszereznek 
egy megfelelő vevőkészüléket, úgynevezett set-
top-boxot. A set-top-boxot az antenna és a tele-
víziókészülék közé csatlakoztatva a legrégebbi 
típusú tévékészülékkel is fogható lesz az adás. A 
manapság forgalmazott televíziók nagy része már 
eleve beépítve tartalmazza ezt a vevőegységet. 
Ha tehát valaki új tévét vásárol, érdemes rákér-
deznie arra, hogy a készülék tartalmazza-e ezt a 
vevőegységet (DVB-T MPEG-4 HD tuner). 

Amennyiben előfizetési díj nélkül szeretne 
a továbbiakban is tévézni, az Antenna Hungária 
MinDig Tv oldalán talál segítséget arra vonatko-
zóan, hogy milyen üzletekben tudja megvásárolni 
a set-top-boxot, illetve ha további szerelési segít-
ségre van szüksége, arról is tájékozódhat, hogy 
az Ön lakóhelyéhez közel milyen szerelők vagy 
szervizek tudnak segíteni Önnek.

Kérjük, mielőtt megvásárolná a set-top-box 
készülékét tájékozódjon (akár a zöld számunkon 
06-80-38-39-40), hogy az Ön településén elér-
hető-e a digitális földfelszíni vétel (az ország 98 
százalékában elérhető). Amennyiben Önöknél 
nincs digitális földfelszíni vétel, Önnek a digitális 
műholdas (szatellit) műsorszórást (ún. DVB-S2) 
érdemes választania. A digitális műholdas adás 
vételéhez parabolaantenna és beltéri egység szük-
séges. A DVB-S2 vétellel a közszolgálati adások 
foghatók ingyenesen (M1, M2, DunaTV, Duna 
World). 

Melyik 7 csatorna érhető el előfizetési díj nél-
kül és ezekből mennyi HD?

m1, m2, Duna TV (ezek HD-ban is), Duna 
World, RTL Klub, TV2 és az euronews hírcsator-
na angol, német és francia nyelven.

Mikor és mivel fog bővülni a szolgáltatás ha-
vidíjmentesen elérhető része?

Tervezzük az ingyenesen fogható csatornák 
számának bővítését is, amint szerződések aláírá-
sára kerül sor, sajtóközlemény formájában tudat-
juk a lakossággal.

Digitálisan sugárzott műsort lehet-e hagyo-
mányos televíziókészüléken nézni, megtartha-
tom-e a régi tévékészülékemet?

A hagyományos, analóg tévékészülékek ön-
magukban nem alkalmasak a digitális földfelszí-
ni jelek vételére. A digitális adások vételéhez egy 
dekóder (jelátalakító készülék) vagy olyan digi-
tális televíziókészülék szükséges, amelybe már 
beépítésre került a megfelelő jelátalakító egység 
(DVB-T/MPEG-4 HD tuner). A dekódert az an-
tenna és a televíziókészülék közé kell csatlakoz-
tatni.

Annak érdekében, hogy a lakosság tájéko-
zódását még jobban segítsük a digitális átállás-
sal kapcsolatos teendőket illetően, elindítottuk a 
Hivatalos MinDig TV Üzlethálózatot. Fő célunk, 
hogy a szolgáltatás iránt érdeklődők számára 
olyan üzleteket tudjunk ajánlani, ahol megvásá-
rolhatják a MinDig TV matricás termékeket és 
emellett magas szakmai színvonalon kaphatnak 
tájékoztatást a MinDig TV szolgáltatásról, vala-
mint a vételhez szükséges eszközökről.

A MinDig TV szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges eszközök telepítése az esetek túlnyomó 
többségében nem igényel speciális szaktudást. 
Amennyiben Önnek mégis szüksége van szak-
ember segítségére, válasszon a Hivatalos MinDig 
TV Szervizlistából szakembert, vagy hívja a 06-
1-445-0555 telefonszámot.

Nagy Sándorné:  
Kérdés Tóth József  

fafaragóhoz
Oly sokan foglal-

koznak ma már fes-
tészettel, grafikával, 
vagy éppen szobrász-
kodással, hogy egé-
szen különlegesnek 
kell annak lenni, aki 
ki szeretne emelked-
ni a sorból. 

Meg kell találnia 
egyéni technikáját, 
csak rá jellemző stí-
lusát, hogy munkái 
akkor is felismerhe-

tők legyenek, ha nincs kiírva alkotójuk neve. Nem 
kis feladat, és ez még nem is elegendő. 

Minden műnek üzenettel kell bírnia, mely a néző 
számára – saját tapasztalatát, életének eseményeit 
mozgósítva – személyes élménnyé válik. Ettől lesz 
az kézműves termék művészeti alkotás, és ettől vá-
lik a jó mester művésszé!

Mennyi névjegykártyán szerepel sohasem hal-
lott nevek után a „művész” titulus! Hajlamos az 
ember magát azzá tenni néhány dicséret után, mert 
jó sütkérezni a vélt nagyszerűség fényében!

Pedig nem szűnő vívódás, tanulás és főleg alázat 
hozhatja meg az átütő hatást keltő produktumokat!

Tóth József, vagyis Tóth Józsi, a fafaragó nemrég 
nyílt kiállításának megnyitóján fogalmazódott meg 
bennem ez a dilemma, amikor a csodált kisplaszti-
kák alkotója megjegyezte: – Nem művész ő, ne is 
mondjam így!

Hát akkor ki is vagy Te Józsi? 
Tudom, famegmunkálást tanultál már szakkö-

zépiskolában is, és később sem szakadtál el ettől az 
anyagtól. Jó mesterként dolgoztál vele, fűrészelted, 
esztergáltad. 

De azt is tudom, hogy eljött életednek az az idő-
szaka, amikor többet láttál már a fában. Tanulni 
kezdtél. Könyveket vettél, kölcsönöztél, és képez-
ted magad. Gyűjtötted a tudást annak reményében, 
hogy egyszer kibontakozzon mások számára is él-
vezhetően mindaz, amit te már sejtettél az évgyű-
rűs rostokban. 

Rajzoltál napokat, gondolkoztál, terveztél éje-
ket, életeddé, kifejeződdé vált a faragás. A kisszoba 
polcán gyűltek a szobrok. A néhány népi jellegűt 
követte a sok-sok, még hagyományos formavilágú, 
de szokatlanul új ötletet, sziporkázó humort kínáló 
mű.

És látom Józsi, hogy eljutottál egy újabb szintre, 
mely nemcsak a kezed és agyad terméke. Itt vannak 
az általad nonfiguratívnak nevezett munkáid! 

Ezekben egyesül az alapanyag maximális isme-
rete, szeretete és a virtuóz faragási technika valami 
éteri üzenettel, a gondolatnál is többet közvetítve! 

Már nem direkten láttatod a Macskanőt, vagy 
a Holdlányt! Egy sugallatot röpítesz! Az évtizede 
száradó fa szálirányát követve hihetetlen aprólékos-
sággal megmunkált műveidben ott rezeg a biztosan 
célba érő üzenet. Viszi szívből szívbe érzéseidet! 

Hát mit is kell még elérned ahhoz, hogy Művész 
legyél?
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók 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 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház emele-
tén. 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 január elsejétől megszűnt.

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 segítséget 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 hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető 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 Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
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 6-9.  14-18 óráig
május 10. (péntek)   8-12 óráig
május 13-17.   8-12 óráig
május 21-23. 14-18 óráig
május 24. (péntek)    8-12 óráig
május 27-31.   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 
12.00-13.30 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. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása: 
Május 13-tól hétfőtől-péntekig 8-16 óráig.
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
május 1. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
május 4-5. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
május 11-12. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
május 18-19 dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
május 25-26. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)

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 8-14 óráig Önkormányzat, Polgármesteri Hi-
vatal, EESZI
Csütörtök  8-14 óráig Iskola, Óvoda

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

Posta nyitva tartása
hétfő 8-16 óráig
kedd 8-16 óráig
szerda 7-16 óráig
csütörtök 8-16 óráig
péntek 8-15 óráig

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

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

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatvezető

Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, polgárőr)

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

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 hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek  8-12 13-17
szombat  8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  5.30-13.00 óráig

VÍZDÍJ FIZETÉS
2013. május hó

PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS

A Vízmű telephelyén
2013. május 13. (hétfő) 8.00 – 12.00
2013. május 14. (kedd)  8.00 – 12.00 és 
 13.00 – 15.00 
2013. május 15. (szerda) 8.00 – 12.00
2013. május 16. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2013. május 17. (péntek) 8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén  
(Régi Iskola)
2013. május 21. (kedd) 8.00 – 12.00 és 
 13.00 – 15.00
2013. május 22. (szerda) 8.00 – 12.00
2013. május 23. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2013. május 24. (péntek) 8.00 – 12.00

LAPZÁRTA
2013. május 31. péntek

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; 06-30/278-56-40
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Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvár község gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót (3. sz. 
melléklet). Megkérdezte az anyag készítőit, van-e 
kiegészítenivaló az anyaggal kapcsolatban? 

Pap János családgondozó elmondta, a beszá-
molót nem kívánja kiegészíteni.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2012. évi végrehajtásáról szóló írásos be-
számolót, melyet elfogadásra javasolt. 

Kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcso-
latban nem hangzott el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló – többször módosí-
tott – 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdé-
sében 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 tevé-
kenykedők munkájáért.

2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség 
jegyzőjét, hogy az 1997. évi XXXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján az átfogó értékelést a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhi-
vatala részére küldje meg.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
rendőrség beszámolóját a település közrend, köz-
biztonsági helyzetéről (4. sz. melléklet). 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető tiszte-
lettel köszöntötte a képviselő-testületet. Elmondta, 
gondolataiban azért fogalmazódott meg az, hogy jó 
érzés Szegvárra jönni, mert a település rendezett, 
megújul, szépül, a környező épületek felújítás alatt 
vannak. Örül annak, hogy a rendőrséget erősíti az 
önkormányzat. Igyekeznek olyan élhető közbiz-
tonságot megteremteni, ahol az állampolgárok jól 
érzik magukat. Számos kihívásnak kellett megfe-
lelniük az elmúlt évben is. Hiszi, hogy rendőrként 
akkor járnak el helyesen, ha fontos számukra a vi-
dék is, nem csak a város. Számukra nagyon fontos 
a kistérségben élők biztonsága. Ezzel kapcsolatban 
korábban már tettek lépéseket, hiszen ma már 3 
körzeti megbízott teljesít Szegváron szolgálatot. 

Az írásos anyagot nem kívánja kiegészíte-
ni. Kiemelte azt, hogy munkájuk nem lett volna 
eredményes, ha az önkormányzat nem támogatja 
a helyi rendőröket, illetve a polgárőrség nem segí-
ti munkájukat. Tiszteletét és köszönetét fejezte ki 
ezért a támogató tevékenységért. 

Gémes László polgármester megköszönte az 
elismerő szavakat. Elmondta, a településen élő em-
berek is sokat tettek azért, hogy a község szépül-
jön. Büszke arra, hogy a település közbiztonsága 
különösen jónak mondható, ez közös összefogás 
eredménye. Megköszönte a kapitányság, a szeg-
vári körzeti megbízottak, valamint a polgárőrök 
munkáját.

Felkérte Szabó Tibor képviselőt, ismertesse a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasla-
tát.

Szabó Tibor elnök elmondta, Pénzügyi Bi-
zottság megtárgyalta a rendőrség beszámolóját 
a település közrend, közbiztonsági helyzetéről. 
Hozzátette, a körzeti megbízottak általában min-
dig megjelennek a bizottság ülésén, ezen napiren-
di pont tárgyalásakor, most azonban szolgálatot 
teljesítettek. A bizottság örömmel vette, hogy az 
ismertté vált bűncselekmények száma minimálisra 
csökkent, illetve stagnál. Megjegyezte, számára 
meglepő, és pozitívumként értékelte, hogy az el-
múlt évben Szegváron nem volt lakásbetörés. A 
bizottság elemezte az anyag 22. oldalán lévő bűn-
ügyi ponttérképet. Nagyon jónak tartotta ezt a fajta 
szemléltetést. Felkérték a polgárőröket, amennyi-
ben mód és lehetőség van rá, az éjszakai órákban 
figyeljenek a Bem utcai játszótérre a rongálások 
miatt. A körzeti megbízottak kiemelkedő munkát 
végeznek Szegváron. A bizottság nevében megkö-
szönte a Szentesi Rendőrkapitányság, valamint a 
Szegváron szolgálatot teljesítő három körzeti meg-
bízott munkáját. 

Tóth Péter képviselő elmondta, keveset fog-
lalkozik a beszámoló a drog- és a DADA prog-
rammal. Megkérdezte, a visszajelzésekről van-e 
a rendőrségnek tudomása? A rendőrségnek van-e 
törvényi lehetősége arra, hogy éjszakai órában a 
randalírozó fiatalokat hazaküldje? Megköszönte a 
Szentesi Rendőrkapitányság, a szegvári Polgárőr 
Egyesület, valamint a szegvári körzeti megbízot-
tak munkáját. 

Gémes László polgármester elmondta, ko-
rábban sikeres volt a DADA program, jó ötlet volt 
az „iskolarendőr” akció beindítása. Tájékoztatta 
a jelenlévőket arról, hogy Szegváron már műkö-
dik a robotzsaru-program. Ez egy számítógépes 
rendszer, mely a felderítésekben és az információ 
áramlásban nagyon nagy segítséget nyújt. 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető el-
mondta, hogy a kapitányság illetékességi területe 
nem lett fertőzöttebb a tudatmódosító szerekkel 
történő visszaélés kapcsán. Mind 2011-ben, mind 
pedig 2012-ben 16 ilyen jellegű jogsértés kapcsán 
fejeztek be eljárást. Ebben nem volt szegvári illeté-
kességű ügy. Úgy gondolja, hogy nem fertőzöttebb 
a területük, mint korábban volt, ugyanakkor a drog 
jelen van a hétköznapokban, melyet nekik tudniuk 
kell kezelni. A Szentesi Rendőrkapitányság ren-
delkezik olyan megelőzési apparátussal, amely ki 
tud hatni erre a területre. Ha súlyos jogsértés tör-
ténik, igyekeznek erre hatni. Volt olyan eset, hogy 
többször ellenőriztek egy szórakozóhelyet, ahol 
drog- és szeszesital fogyasztás történt. Elmondta, 
jelzések esetében többször ellenőriznek egy-egy 
helyszínt. A fiatalok kezelése mindannyiunk fel-
adata. 2013. január 1-jén életbe lépett egy törvény, 
mely szerint a rendőrnek kötelessége tanítási idő-
ben 14 év alatti gyermekeket igazoltatni és az isko-
lába visszaszállítani olyan esetben, amikor tanítási 
napon nem kívánt helyen találja. Volt már példa 
ilyen intézkedésre általános iskolás korú gyerme-
kekkel szemben. Elmondta, minél jobban felszerelt 
egy település kamerákkal, annál komfortosabb, an-
nál erősebb a lakosság szubjektív biztonságérzete. 
Figyelemmel kell lenni egy önkormányzat anyagi 
forrására. Szegvár vonatkozásában elsőként éltek a 
lehetőséggel a többi településekkel szemben. Évről 
évre csökkent a jogsértések száma és ez a kamerák 
felszerelésének nagymértékben köszönhető. 

Gémes László polgármester kérte, aki elfo-
gadja a rendőrség beszámolóját a település köz-
rend, közbiztonsági helyzetéről, kézfeltartással 
jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a rendőrség beszámolóját 
a közrend, közbiztonság helyzetéről, azt a szóban 
elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete írásban fejezze ki köszönetét a kapitány-
ságvezető, a kapitányság, valamint a három körzeti 
megbízott 2012. évben végzett felelősségteljes 
munkájáért.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete köszönetét és elismerését fejezte ki 
a feladatok végrehajtásában közreműködő Szentes 
Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapi-
tányság állományának, kiemelten a Szegvár nagy-
községben szolgálatot teljesítő három körzeti meg-
bízottnak: Zsombó Zoltánnak, Kapás Tamásnak, 
Schwartz Gábornak. 

További munkájukhoz sok sikert, jó egészsé-
get kívánt.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztatót (5. sz. melléklet). Megkérdezte Nóbik 
László elnököt, van-e kiegészítenivalója az írásos 
anyaggal kapcsolatban?

Nóbik László elnök tisztelettel köszöntötte 
a képviselő-testületet és az ülésen megjelenteket. 
Elmondta, ezúton mond köszönetet a képviselő-
testületnek az eddig kapott támogatásért és a gép-
járműért. A két gépjármű használata nagymérték-
ben segíti munkájukat. Elmondta, munkájukat a 
rendőrséggel és sok esetben a lakossággal közösen 
végzik. A lakossággal való kapcsolatuk ezáltal is 
erősödött. Amikor idegen emberek jelennek meg 
a településen, arról telefonos jelzés azonnal érke-
zik, ezért köszönetét fejezte ki. A rendőrség és a 
polgárőrség munkáját ez nagymértékben elősegíti. 
Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy – amennyi-
ben az időjárás engedi – április 6-án a Szegvári 
Polgárőr Egyesület, a Szegvári Vadásztársaság és 
a Szegvári Horgász Egyesület szemétszedési akci-
ót tart. A társadalmi munkához bárki csatlakozhat. 

Szabó Tibor elnök elmondta, a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 
Szegvári Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztatót, melyet a képviselő-testület által elfo-
gadásra javasolt. A bizottság nevében köszönetét 
fejezte ki a polgárőrök aktív munkájáért. Munká-
jukhoz további kitartást és jó egészséget kívánt. 

Gémes László polgármester elmondta a Szeg-
vári Polgárőr Egyesület nagymértékben hozzájárul 
Szegvár közbiztonságához. Köszönetét fejezte ki 
az önzetlen munkáért. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szegvári Polgárőr 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvári Közös  
Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2013. március 28-án tartott  nyílt üléséről

Folytatás a 6. oldalon
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Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, me-
lyet tudomásul vett. 

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete írásban fejezze ki köszönetét a Polgárőr 
Egyesület 2012. évben végzett önzetlen munkájá-
ért.

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 egyesület 
tagjai felé. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
közbeszerzési tanácsadói beszerzési eljárás dönté-
sére vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet). Az 
írásos anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás 
a képviselő-testület részéről nem hangzott el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a KEOP-1.3.0-09/11-2012-0029-es 
azonosítószámú „Ivóvízminőség-javító program 
Szegváron” című pályázat közbeszerzési tanács-
adói feladatok teljes körű ellátása tárgyában in-
dított beszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság 
döntését az alábbiak szerint erősíti meg:

1. A beérkezett 3 árajánlatból:
a) Szíjj és Czira Ügyvédi Iroda (6060 

Tiszakécske, Szolnoki út 1.) ajánlatát érvényesnek 
tekinti.

b) Matrix Audit Beruházásszervező és 
Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Kürt-
gyarmat u. 27.) ajánlatát érvényesnek tekinti.

c) Imperial Tender Közbeszerzési és Ta-
nácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Bu-
dapest, Buday L. u. 2. I/2.) ajánlatát érvénytelen-
nek tekinti.

2. A beszerzési eljárásban az Imperial 
Tender Kft. esetében hiánypótlás kiírására került 
sor, amely felhívásnak ajánlattevő nem tett eleget.

Az árajánlatok bírálati szempontja a legala-
csonyabb ellenszolgáltatás volt, az ajánlattevők 
vonatkozásában a hirdetmény nélküli egyszerű be-
szerzési eljárás nyertese a Szíjj és Czira Ügyvédi 
Iroda (6060 Tiszakécske, Szolnoki út 1.) 780.000 
Ft ajánlatával.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
óvodai felvételi körzethatár megállapítására vonat-
kozó írásos anyagot (7. sz. melléklet). Az írásos 
anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás a kép-
viselő-testület részéről nem hangzott el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése és a végre-
hajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet alapján az óvodai felvételi körzethatárt az 
alábbiak szerint határozza meg:

A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat fenn-
tartásában működő Kurca-parti Óvoda (OM azo-
nosítója: 201530, címe: Szegvár, Hunyadi J. u. 25.) 
felvételi körzethatára: a település közigazgatási 
területe.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény 
2013. évi Munkatervét (8. sz. melléklet) és Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát (11. sz. melléklet). 
Felkérte Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőt, is-
mertesse az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság javaslatát.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta az Egyesített Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény 2013. évi Munkatervét és Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát. Az anyagot a 
bizottság elfogadásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az Egyesített Közművelődési és Mu-
zeális Intézmény 2013. évi Munkatervét és Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 
szerint elfogadta.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Könyvtárunk új arculata című pályázatához szük-
séges önrész biztosítására vonatkozó írásos előter-
jesztést (12. sz. melléklet). Kérdés, hozzászólás az 
anyaggal kapcsolatban nem volt.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete hozzájárul, hogy az Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intézmény beadja a 
Könyvtárunk új arculata című pályázatát és az ah-
hoz szükséges 10%-os önrészt, azaz 162.000 Ft-ot 
biztosítja.

Az önkormányzat az önrészt a 1013. évi költ-
ségvetés felhalmozási céltartalékából fedezi.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Javaslattétel Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
részére közművelődési intézmény átszervezéssel, 
helyi rendeletalkotási gyakorlattal összefüggésben 
c. írásos anyagot (13. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban 
nem volt.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testület megtárgyalta a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosz-
tályának javaslatát, mely a képviselő-testület 2012. 
november 29-i ülésén hozott 166/2012. (XI.29.) 
KT. határozatával és a 18-23/2012. (XI.30.) Önkor-
mányzati rendeleteivel kapcsolatos.

A képviselő-testület a Kormányhivatal ja-
vaslatát elfogadja. A jövőbeni közművelődési in-
tézmény átszervezéssel összefüggő döntéseit és a 
jogszabály szerkesztési gyakorlatát a törvényi ren-
delkezésekkel összhangban hozza meg.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díj megállapítására vonatkozó írásos anyagot (14. 
sz. melléklet). A 2012. évi CLXXXV. törvény 47. 
§ /4/ bekezdése értelmében 2013. január 1-től az 
önkormányzatok nem állapíthatják meg a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatási díjat. Ennek ér-
telmében az önkormányzati rendelet 5. § /1/ és /2/ 
bekezdésének hatályon kívül helyezése indokolt. 
Kérte, aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfel-
tartással jelezze.

A képviselő-testület megalkotta 4/2013. 
(III.28.) Önkormányzati rendeletét a köztisztaság 

fenntartásáról, a települési szilárd és folyékony 
hulladék gyűjtésével, elszállításával és árta-
lommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról szóló 19/1998. (XII.15.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Gémes László polgármester ismertette a szo-
ciális önkormányzati rendelet módosítására vonat-
kozó írásos előterjesztést (15. sz. melléklet). Kér-
dés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban nem 
volt.

A képviselő-testület megalkotta 5/2013. 
(III.28.) Önkormányzati rendeletét a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

Gémes László polgármester ismertette az 
árajánlatok elbírálása víziközmű vagyon több 
szempontú vagyonértékelés elkészítésére vonat-
kozó írásos előterjesztést (16. sz. melléklet). Kér-
dés, hozzászólás a képviselő-testület részéről nem 
hangzott el. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete 

meghozta döntését a 2013. március 4-én indult a 
Szegvári Falufejlesztő és Üzemeletető Nonprofit 
Kft által üzemeltetett Szegvár Nagyközség tulaj-
donában lévő vízközmű-vagyon több szempontú, 
integrált vagyonértékelési módszertanra épülő, 
strukturált közművagyon adatbázisának felállítá-
sa, valamint felújítási és pótlási terv elkészítésére 
indult beszerzési eljárásra vonatkozóan.

2. A közmű-vagyon felértékelése a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0030 azonosítószámú „Szegvár 
szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisz-
tító telep megvalósítása című pályázat támogatási 
intenzitásának 84, 4267266%-ról 95%-os történő 
emeléséhez szükséges, fedezetét a pályázat támo-
gatási szerződése biztosítja.

3.  Az ajánlattételre nyitva álló határideig 3 
érvényes ajánlat érkezett: a PI Aqua Kft (1134 Bu-
dapest, Pattantyús u. 7, Ellenszolgáltatás mértéke: 
7.700.000 Ft+ Áfa) a Pannon Forrás Kft (3100, Sal-
gótarján Május 1. út 64. Ellenszolgáltatás mértéke: 
7.850.000 Ft+Áfa) BDL Kft (1118 Budapest, Rét-
köz 5. Ellenszolgáltatás mértéke:7.890.000 Ft)

4. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elren-
delésére nem volt szükség. 

5. Az ajánlatok bírálati szempontja a legala-
csonyabb ellenszolgáltatás volt, így az ajánlattevők 
vonatkozásában a beszerzési eljárás nyertese: a PI 
Aqua Kft (1134 Budapest, Pattantyús u. 7, Ellen-
szolgáltatás mértéke: 7.700.000 Ft+ Áfa.

Második helyezett: Pannon Forrás Kft (3100, 
Salgótarján Május 1. út 64. Ellenszolgáltatás mér-
téke: 7.850.000 Ft+Áfa). 

Harmadik helyezett: BDL Kft (1118 Budapest, 
Rétköz 5. Ellenszolgáltatás mértéke: 7.890.000 Ft) 
összegű ajánlatával.

6. A Képviselő-testület megbízza a polgár-
mestert, hogy az ajánlatok elbírálásról értesítést 
küldje meg az ajánlattevők részére.

7. A Képviselő-testület megbízza a polgár-
mestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kösse meg 
a szerződést az ajánlattételi felhívásban közzétett 
tartalommal és időpontban. 

Gémes László polgármester ismertette az ér-
dekeltségnövelő támogatás c. írásos előterjesztést 

Az 5. oldal folytatása



7. oldal2013. május

(17. sz. melléklet). Kérte, aki egyetért azzal, hogy 
az érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez 
szükséges önerőt, 400.000 Ft-ot a pályázati önerő-
re betervezett felhalmozási céltartalékból biztosít-
suk, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a helyi 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érde-
keltségnövelő támogatásról szóló 4/2004. (II.20.) 
NKÖM rendelet alapján a közművelődési intéz-
mények támogatást igénybe vehető támogatásához 
szükséges önerőt, 400.000 Ft-ot a felhalmozási 
céltartalékból biztosítsa az önkormányzat.

A támogatás az Egyesítetett Közművelődési és 
Muzeális Intézmény közművelődési infrastruktúra 
technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint a mu-
zeális intézmények szakmai fejlesztéséhez járul 
hozzá.

Gémes László polgármester lakossági kérést 
tolmácsolt a képviselő-testület részére. A nagy-
állomás mellett lévő mázsaházat a tulajdonosa 
– jelképes összegért – az önkormányzatnak elad-
ná. Elmondta, bízik abban, hogy a közeljövőben 
az állatfelvásárlás újra elindul. Javasolta, hogy a 
mázsát ne bontsák el, kerüljön az önkormányzat 
tulajdonába. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a polgármester szóbeli 
előterjesztését a Szegvár nagyállomáson található 
élőállat felvásárló hely (mázsaház és karám) tu-
lajdonjogának átruházásáról és az alábbi döntést 
hozta:

Felhatalmazta a polgármestert arra, hogy 
az élőállat felvásárló hely tulajdonjogának átru-
házásáról tárgyalást folytasson a Mátrapig Kft. 
(Verpelét, Sport u. 6.) ügyvezetőjével, Kereskényi 
Lászlóval; és az adás-vételi szerződés aláírásával.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, 
hogy a tulajdonjog megszerzését követően a MÁV 
Vagyonkezelő Zrt.-vel bérleti szerződést kössön.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Hozzájárulás a Kurca-Völgye Egyesület Integrált 
közösségi és Szolgáltató Tér pályázat előfinanszí-
rozásához felvett hitel meghosszabbítására vonat-
kozó írásos anyagot (18. sz. melléklet). Kérdés, 
vélemény az írásos előterjesztéssel kapcsolatban 
nem hangzott el.

Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Kurca-völgye 
Szegvári Környezet- Víz és Természetvédelmi 
Egyesület Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
támogatás előfinanszírozó hitelre vonatkozó írás-
beli előterjesztést.

2.) Szegvár Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testülete, mint kézfizető kezes hozzájá-
rul a Kurca-völgye Egyesület 57200062-60028260 
számú  kölcsönszerződésének 2013. november 
30-ig történő meghosszabbításához.

3.) A meghosszabbított kölcsön összege: 
16.219.892 Ft

4.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a támogatás előfinanszírozó 
hitel teljes összegére kézfizető kezességet vállal.

5.) A banki költségeket Szegvár Nagyköz-
ségi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, meg-
jelent a Belügyminiszter 5. számú rendelete, 
mely a létszámcsökkentési döntésekkel kapcso-
latos támogatásról szól. Az előterjesztést a 19. 
sz. melléklet tartalmazza. A pályázati forma is-
meretes a képviselő-testület előtt. Két döntésre 
vonatkozóan kellene visszaigényelni az összeget. 
2011-ben a Forray Máté Általános Iskolában 2 fő 
főfoglalkozású határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban álló pedagógus létszámcsök-
kentés történt. A kifizetett járandóságukat nem 
tudtuk visszaigényelni, mert munkaügyi per volt 
folyamatban. Az elmúlt év végén ez jogerősen 
lezajlott, most van arra lehetőség, hogy erre pá-
lyázzunk. A másik, amikor megalakult a Közös 
Önkormányzati Hivatal, a meghatározott létszám 
1-gyel kevesebb lett a derekegyházi kirendeltség-
re vonatkozóan, mint a korábbi volt. Ezt a kifize-
tett összeget is javasolja visszaigényelni. Kérte a 
szóbeli ismertetés elfogadását, mivel a pályázat 
beadási határideje április 12. 

Határozat
A képviselő-testület megtárgyalta a Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat pályázata a települési 
önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkenté-
si döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltét-
eleiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM. rendelet alapján 
tárgyú előterjesztést és a következő döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a fenti kiírású belügyminiszteri rendelet 
alapján nyújtson be pályázatot 

a.) A Szegvár-Mártély ÁMK Forray Máté 
Általános Iskolában 2011. szeptember 5. napjára 
meghatározott 2 fő főfoglalkozású, határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagó-
gus létszámcsökkentéséből adódó fizetési kötele-
zettségekre, tekintettel arra, hogy az érintettek a 
jogviszony megszüntetése miatt közigazgatási és 
munkaügyi bírósághoz fordultak jogorvoslatért.

A Szegedi Törvényszék az elsőfokú Bíróság 
ítéletét 2012. december 11-én helybenhagyta a 
2.Mf.22.096/2012/3. számú ítéletével. Így a bíró-
ság jogerősen megállapította a munkáltató által 
hozott döntés jogszerűségét.

b.) A Szegvári Közös Önkormányzati Hi-
vatalban 2013. január 1. napjától megvalósult egy 
fő főfoglalkozású köztisztviselői létszámcsökken-
tésből adódó fizetési kötelezettségekre.

2./ A képviselő-testület nyilatkozik, hogy fenn-
tartói körén belül – költségvetési szerveinél és az 
önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres állás-
helyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshe-
lyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszám-
csökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

3./ Tekintette arra, hogy a létszámcsökkentés 
körjegyzőségben/közös hivatalban történik, Szeg-
vár nagyközség Önkormányzata nyilatkozik arra 
vonatkozóan, hogy nem tudja a létszámcsökkenté-
si döntéssel érintett foglalkoztatottat továbbfoglal-
koztatni. 

4./ A képviselő-testület nyilatkozik továbbá 
arról, hogy a Magyarország 2011. 2012. évi költ-
ségvetéseiről szóló törvények 5. számú mellékle-
tének 7., illetve 7.a) pontja szerinti pályázat kereté-
ben a felmentett munkavállalók után támogatásban 
nem részesült. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a járási 
főállatorvos ellenőrzést tartott a dögtelepen és több 
hiányosságot állapított meg. Vannak, amelyeket 
már pótoltak. A telepnek működési szabályzattal 
is kell rendelkeznie. A főállatorvos a végzésében 
feltüntette, hogy a szabályzatnak milyen szempon-
tokat kell tartalmaznia. A szervezeti és működési 
szabályzatot erre vonatkozóan már elkészítettük. 
Kérte, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármester urat a települési állati melléktermék 
gyűjtőhely működési szabályzatának kiadására. 

Tóth Péter képviselő elmondta, korábban ar-
ról volt szó, hogy a telepen nyitvatartási idő lesz 
meghatározva, illetve az be lesz tartatva a lakos-
sággal. Megjegyezte, a napokban volt arra, kriti-
kával illette az ott tapasztaltakat.   

Gémes László polgármester elmondta, a 
rendőrök is figyelik a telepet. Annak kellene fi-
gyelni a kukák rendeltetésszerű használatára, 
aki visz ki a telepre állati tetemet. A problémát 
az is jelenti, hogy sokan vidékről hoznak át álla-
ti tetemet, azt egyszerűen elhajítja a kapu előtt. 
A hétvégi nyitvatartásnak az az akadálya, hogy 
a személyi feltételt nem tudja az önkormányzat 
biztosítani. Viszont telefonon ügyeletet tartanak 
hét végén is. Jelenleg a rendőrök segítségével, il-
letve lakossági bejelentés alapján helyszínelnek a 
telepen. A szegváriak megszokták, hogy hétköz-
nap visznek ki tetemet és azt is a konténerekben 
helyezik el. Téli időszakban ritkábban viszik el a 
tetemet, mint nyáron, azért fordulhatott elő, hogy 
megtelt a konténer. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvise-

lő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
állati melléktermék gyűjtőhely szervezeti és mű-
ködési szabályzatát kiadja. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, lakossági 
igényt vízelvezető árok, illetve járda építésére vo-
natkozóan hova kell bejelenteni?

Gémes László polgármester elmondta, ilyen 
igényeket a polgármesteri kabinet irodájában kell 
bejelenteni. Hozzátette, április 1-jén indul a köz-
munkaprogram, ennek keretében végeznek árok-
építést, -felújítást. Tájékoztatásul elmondta, a sok 
hó, illetve az esőzések miatt a külterületi szántó-
kon már megjelentek a vízfoltok, tanyák azonban 
nincsenek veszélyben. Amennyiben komolyabb 
problémák lennének, bármikor tudnak a lapos te-
rületeken szivattyúzni. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, a közmun-
ka program keretében anyagot is fognak biztosíta-
ni, vagy csak munkaerőt?

Gémes László polgármester elmondta, anyag-
ra is lehet pályázni. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, új árok 
építésére is lesz lehetőség, vagy pedig a meglévő 
árkok felújítására? A Kossuth utcai lakosok már 
szivattyúzzák a vizet. 

Gémes László polgármester elmondta, új ár-
kok építésére is lesz lehetőség, egyelőre szikkasztó 
árokként, később lehetőség lesz a burkolásra. A 
szennyvízberuházás elindulása előtt nem érde-
mes új, burkolt árkokat építeni. A lakosok jelzik a 
problémát, az árkok megnyitására eddig is volt és 
ezután is lesz lehetőség. Kérte a lakosságot, hogy a 
házuk előtt tisztítsák ki az árkokat. 
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LELKI NAP  
REGINA COLLINS NŐVÉRREL

2013. április 13-án, szombaton Zsadányi 
József plébános úr meghívására községünkbe 
érkezett Regina Collins nővér, hogy gyógyító 
lelki napot tartson templomunkba. Öten ér-
keztek, köztük egy angol tolmáccsal. Regina 
nővér Angliából származik, de Törökbálinton 
vezet egy lelki-
gyakorlatos há-
zat. Regina nővér 
a gyógyítás, és 
szabadítás ka-
rizmájával ren-
delkezik, ezért 
nagyon sokfelé 
jár, és szolgálata 
alatt nagyon sok 
gyógyulás törté-
nik.

Néhány évvel ezelőtt egyik szegvári test-
vérünk is az ő gyógyító szolgálata alatt gyógy-
ult meg áttétes rákbetegségétől, és azóta is jól 
van. Érkezésének híréről az atya a környező 
településeket értesítette, és a szervezésből a 
szegvári imacsoport tagjai is kivették a részü-
ket. Zsadányi atya váratlan betegsége miatt a 
nővér első útja a korházba vezetett ahol meg-
látogatta őt és imádkozott érte. 13 órakor gitá-
ros dicsőítéssel kezdődött a program, majd két 
részletben tartott a nővér tanítást a hit lépcső-
fokairól. Elgondolkodhattunk azon, hogy hol is 
tartunk a hit képzeletbeli lépcsőfokán. 

1. lépcsőfoka hitben: elhinni Jézus és az 
egyház tanítását, pl. Mária a szentlélektől fo-
gantatott, vagy Jézus jelen van az oltári szent-
ségben.

2. lépcsőfok a hitben: a hit fényében élni, 
személyes kapcsolatban lenni Istennel. Ekkor 
életünkben kibontakozik a szentlélek gyümöl-
cse, hiszünk az Isten szava általi gyógyulásban 
és szabadulásban. Áldozatokat hozunk ember 
tásaink megtéréséért. 

3. lépcsőfok a hitben: az erő ajándéka, ez a 
hit amely a csodákhoz vezet. Egy erőteljes hit 
elvárja a csodát, és hogy az ima meg legyen 
válaszolva. A nővér tapasztalata alapján java-
solja, hogy pl. a gyógyulásunk érdekében vá-
lasszunk ki magunknak egy-egy igét, tanuljuk 
meg, és mint a gyógyszert 3-szor (vegyük be) 
mondjuk el naponta. Így gyógyult meg egy nő 
az ekcémájából.

Regina nővér imádkozott egyenként a 
szembetegekért, és közbenjáró imát mondott 
olyan emberekért, akiknek szabadulásra volt 

szükségük, okkult tevékenységeik miatt. 
(Reiki, agykontroll, jóslás, jóga stb) 

Elmondhatom, hogy nagyon sokan vettek 
részt ezen az alkalmon és éltek a közbenjáró 
imaszolgálat lehetőségeivel. Ilyen alkalmakkor 
az idő mindig rövidnek bizonyul, mert Isten-
nek hála sokat fordulnak imaszándékkal a köz-

benjáró testvéreinkhez, akik többek között a 
szegvári imacsoporthoz tartoznak. Örömünkre 
szolgál olyan arcokat látnia templomban, aki-
ket csak az utcán látunk. Azonban a vidékiek 
száma sokkal több volt, mint a szegvári híve-
kért, ami egy kicsit elgondolkodtató. A nap-
végéhez közeledve többen megtapasztalhat-
ták lelkükben Isten békéjét, és örömét. Egyik 
szegvári testvérünknek testi gyógyulásáról is 
beszámolhatok, mert az ima óta nem fáj a válla 
és a dereka, és ennek már három hete. A napok-
ban örömmel újságolta, hogy fájdalom nélkül 
kapált és veteményezett.

A lelki nap szentmisével zárult és a temp-
lomot mosolygós arccal, felszabadult lélekkel 
hagyták el az ideérkezők. Regina nővér és a 
szolgáló testvérek vendéglátásáról is gondos-
kodtunk, igyekeztünk jól megszervezni min-
dent, hogy mindenki megelégedésére legyünk.

Hálás köszönet a napért Istennek, és Regi-
na Collisnak a szolgálatáért.

Gémes Anita

ÉLET A LÉLEKBEN SZEMINÁRIUM

Február 26.-ával Szentlélek szeminárium 
kezdődött egyházközségünkben. Tizenegy je-
lentkezővel indult, amit mindenki hűségesen és 
lelkesen végig is járt.

Ez egy 8 hetes lelkigyakorlat, melyen a 
résztvevők heti egyszer jöttek össze további út-
mutatásra és megbeszélésre. A hét többi napján 
pedig egyénenként mindenki otthon végezte az 
elmélkedést, hetente egy-egy témakörhöz kap-
csolódva.

Az első téma az Atya Isten szeretete volt. A 
szentíráson keresztül ismerhettük meg a meny-
nyei Atya irántunk való szeretetét.

A második a bűn. Azért nem érezzük a 
mennyei Atya szeretetét, mert bűnben élünk. 
A bűn elválaszt bennünket Istentől. Ezért Isten 
elküldte az Ő Fiát, hogy megváltson bennünket 
a bűn átkától. Jézus kereszthalála és feltáma-
dása, egyszer s mindenkorra kiengesztelte az 
Atyát, és elhárította a bűnt, ami elválasztott 
tőle.

A harmadik téma a megváltás volt. Meg-
váltóra van szükségünk. De nem ám csak 
úgy általánosságban véve megváltóra, hanem 
személyes megváltóra. Életem kormányzását 
át kell adnom Jézusnak. Be kell engednem őt 
az életembe. De ez nem megy másként csak, 
úgy ha Jézus mellett döntök, és átadom Neki 

az életemet. Vagyis megtérek. Jézus tanítványa 
leszek, aki élni tanít engem. El kell fordulni a 
bűnös életünktől és Jézust kell követnünk, 
mint tanítónkat és mesterünket.

Negyedik téma a hit és megtérés volt. 
Ekkor mindenki személyesen döntést hozott, 
hogy akar e Jézus tanítványa lenni vagy sem? 
Döntésünket írásba is fektettük és levelet ír-
tunk Jézusnak, ezzel elé tárva elhatározásun-
kat. De, hogy a megtérést és elhatározást tett is 
kövesse, életgyónást végeztünk.

Az ötödik téma a Szentlélek és ajándékai 
volt. Keresztény életet nem tudunk másként 
élni, csak akkor, ha befogadjuk a Szentlelket. 
Saját erőnkből ez nem megy. A szentlélek ad 
nekünk erőt és kitartást abban, hogy Jézus útját 
tudjuk járni. Ő tart meg a hitben és vezet ben-
nünket. Ezért hívtuk a Szentlelket, hogy töltse 
be a szívünket, és ossza ki ajándékait.

Csongrádról érkezett egy testvér, aki gitár-
ral dicsőített, és többen érkeztek imádkozni is. 
A Szentlélek hatalmas áradattal érkezett. Több 
ajándékot is adott a testvéreknek. Volt, aki a 
nyelvek adományát kapta, többen a prófétálás 
karizmáját. Olyan is akadt, aki a Szentgyónás 
után éveken át tartó cukorbetegségéből gyógy-
ult meg.

Hiszem, hogy sok ajándékot adott a Szent-
lélek, olyanokat is, amik csak idővel lesznek 
láthatóvá.

A hatodik téma pedig a közösség volt. Csak 
közösségben juthatunk üdvösségre. Közösség-
ben tudunk fejlődni és növekedni. Ha egyedül 
vagyunk, előbb utóbb eltévelyedünk és elkap 
a sátán bennünket. Az új élet és a sok aján-
dék csak közösségben tud fejlődni. Közösség 
nélkül elcsökevényesedik és elszárad. Ezért a 
közösségi életről és annak fontosságáról is ta-
nított bennünket Jézus.

A szemináriumot egy küldetési Szentmise 
zárta ahol Jézus szavai erősítették meg a tanít-
ványokat.

Ti vagytok a föld sója!....
Ti vagytok a világ világossága!....
Mint ahogy Jézus kétezer évvel útnak indí-

totta apostolait, úgy indított minket is útnak a 
plébánosunk.

Menjetek és hirdessétek az evangéliumot 
minden népnek! Reméljük, hogy eleget tudunk 
tenni Isten segítségével.

Szabóné Rózsika

SZENT GYÖRGYI BÚCSÚ

Idén április 28.-án vasárnap délután 4 órai 
kezdettel vehettünk részt Kórógyszentgyörgyön 
a kápolna helyén a keresztnél a búcsúi szent-
misén, és a búzaszentelésen. Ragyogó idő volt. 
Melegen sütött a nap, kedves felhők úsztak az 
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égen, friss, virágillattal megajándékozott le-
vegő vett körül minket. Amikor felnéztem az 
égre, és láttam Isten teremtett egét, és a szép 
éppen rügyező fákat, szinte a szívembe íródott 
Isten szava: „Ti vagytok az élő kő, épüljetek 
templommá, Isten házává. Bennetek élek, vele-
tek vagyok. Itt vagyok közöttetek.” A legszebb 
katedrális sem lehet olyan gyönyörű, mint ez a 
szabad ég alatt megélt szentmise. Egyszeri és 
megismételhetetlen pillanat volt.

Beivódott a lelkünkbe az Úr közelsége, és 
átölelő szeretete, jelenléte ott az Oltáriszent-
ségben, és a testvéri közösségben. Idősebbek 
– akik csak az autóban ülve, vagy kerekes 
székükben, esetleg odasántikálva a padokhoz, 

vagy a vidáman ugri-bugri mozdulatokkal ott 
lévő kicsinyek, és a „viselkedő” felnőttek, egy-
aránt örömmel hallgattuk Jézus szavait. 

Most nem hívtunk vendég papot, hisz 
a mi atyánk is lábadozik, és jó volt, hogy ott 
adhatott hálát Isten gyógyító közelségéért. 
Homíliájában Szent György nagyságáról, bá-
tor-hősiességéről beszélt, és hogy jó példája, 
segítsége a rosszal (Démonokkal) folytatott 
küzdelmünkben, hogyan segíthet.

A szentmise végén volt a búzaszentelés, 
vagy határszentelés. A négy égtáj felé szentelt 
vizet hintett az atya, így kérve Isten áldását a 
vetéseinkre a jó termésért. Mindezek közben 

szépen szólt az elektronos orgona, -kántorunk 
keze alatt- és a hívek lelkes éneke is.

Sokaknak tartozunk köszönettel, hogy ez a 
szentmise szép ünneppé válhatott. Elsősorban 
a közreműködőknek, jelenlévőknek, azután 
akiktől áramot kaptunk, Akik kiszállították, és 
odaadták a padokat, asztalt. Akik egész évben 
fáradhatatlanul rendben tartják ezt a kis teret, 
és virágokat ültetnek, locsolnak a kereszt tö-
vében, hisz bármikor odamegyünk mindig élő 
friss, és virágzó környezetet találunk. Isten 
áldja és segítse meg a jó szándékú segítőket, 
adakozókat, hogy sokáig örüljünk ennek a ked-
ves közösségnek, Élő Templomnak! 

(Piti M)

JÓ PÁSZTOR ÜNNEPE

Húsvét 4. vasárnapja papi és szerzetese hi-
vatások vasárnapja. Ezen a napon szemináriu-
mokból kimennek a kispapok a plébániákra és 
a miséken tanúságot tesznek hogyan érintette 
meg őket Isten, hogyan szólította meg őket.

A hivatás nagy ajándék, mert örömben és 
szabadságban végezheti az ember a munkáját. 
Vannak olyanok, akik már kisgyermek koruk-
ba felismerik hivatásukat. Másoknak még ke-
resni kell, figyelni mi az Úr akarata. Az Úr nem 
hagy nagyon sokáig bizonytalanságban, egy 
idő után megmutatja az embereknek hol is a he-
lye. Ez egy rendkívül kreatív út. Az a jó benne, 
hogy én találom ki, én magam ismerem fel az 
utamat, hivatásomat. Nem készen kapom. Sok-
féle kommunikációs csatornát használ Isten, ha 
engedem, hogy szóljon. És jó, ha engedem, sőt 
alig várom, hogy mondja, mutassa, hogy szól-
jon hozzám. Mert Ő élő Isten, és nagyon kom-
munikatív ám! Ehhez kell időt, csendet adni 
Neki, hogy cselekedni tudjon. 

Ferenc pápa április 21-én Szent Péter ba-
zilikában tíz papot szentelt. Még XVI. Bene-
dek pápa mondta: „a hivatások a hitre épülő 
remény jelei.”

Szerte a világon hív az Úr munkatársakat, 
szerzeteseket és papokat. Szegvárról is hívott a 
fiatalok köréből, Kutas Szilviát, aki Janka nő-
vér nevet vette fel és most az Iskolanővérek kö-
zösségében él. Reméljük Isten továbbra is hív 
embereket szolgálatába.

1985-ben szenteltek fel pappá négy osz-
tálytársammal együtt. Felszentelés után két 
évre papi baráti kör alakult, amely még most 
is meg van, bár cserélődtek a tagok. Havonta 
egy nap találkozunk, amikor megoszthatjuk 
tapasztalatunkat, megpihen hetünk és feltöl-
tődhetünk. Lelki programmal kezdődik a nap, 
majd ebéd és kikapcsolódás. Van, amikor mú-

zeumba megyünk, vagy valamilyen kulturális 
eseményt, kiállítást megnézünk, vagy séta, 
esetleg úszást iktatunk be.

Most Szegváron voltak az atyák. Jó nagy 
sétát tettünk a határba, közben beszélgettünk. 
Ilyen találkozó után újult erővel megyünk visz-
sza, hogy teljesítsük az Úr akaratát. Ez a sza-
bad nap számunkra. Szemünk előtt tartva a jó 
pásztor példáját, aki nem azért jött, hogy szol-
gálják, hanem hogy ő szolgáljon, hogy keresse 
és üdvözítse, ami elveszett.

Aki meghallotta az Úr hívó szavát az je-
lentkezhet Szegeden, a Püspökségen, június 
17-én lesz a felvételi. Természetesen kell a ke-
resztlevél és a papi ajánlás is.

Imádkozzunk az Úrhoz, hogy küldjön szer-
zeteseket és papokat, a mai fiatalok köréből is, 
hisz az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

Zsadányi József

HÍREK-ESEMÉNYEK

Május hónapban minden este 18.40-kor a 
lorettói litániát énekeljük a Szűzanya tisztele-
tére, utána szentmise.

Május 19. Pünkösdvasárnap a Szentlélek 
kiáradásának ünnepe, az Egyház születésnap-
ja. Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti idő, és 
elkezdődik az évközi idő, melynek liturgikus 
színe a zöld.

Május 26. Szentháromság vasárnapja. 
Ezen a napon a fél 9-es szentmisén lesz az 
elsőáldozás, 14 gyermek készül találkozni a 
szentségi Jézussal. Imádkozzunk értük, hogy 
Jézushoz hűségesek lehessenek!

Bérmálás lesz templomunkban június 1-jén 
(szombat) délelőtt 10 órakor. Erre az alkalomra 
dr. Kiss-Rigó László egyházmegyénk püspö-
ke látogat el, és szolgáltatja ki fiataljainknak 
a bérmálás szentségét. Értük is kérjük a Min-
denhatót, hogy valóban felnőtt keresztényekké 
válhassanak!

Június 2. Úrnapja, szorgos kezek elkészítik 
a templom körül a sátrakat az Úr Jézus fogadá-
sára. Virágszirmot egész héten lehet gyűjteni, 
és vasárnap reggel elhozni a templomba. Az 
idén elsőáldozáshoz járuló gyerekek szórják a 
szirmot a szentségi Jézus előtt. A szentmise fél 
9-kor kezdődik.

Június 7. Jézus Szentséges Szívének ünne-
pe, szentmise 19 órakor kezdődik.

Tanévzáró szentmise június 16-án fél 9-kor 
lesz. Természetesen a keresztény életben nincs 
vakáció, Jézus minden vasárnap várja gyerme-
keit asztal vendégeiként.

Vinculum Caritatis Közösség szervezé-
sében lelkigyakorlat: június 24-25-26-án lesz 
a katolikus körben. Előadó az előző évekhez 
hasonlóan Baranyi Zsuzsanna a Közösség ál-
talános felelőse.

(Rozgonyi Mária)

Vangel Imre atya a Kossuth Rádióban

Az alábbiakban Vangel Imre szegvári 
születésű kunszentmiklósi plébános március 
3-án 10 órakor a Kossuth Rádióban közvetí-
tett szentmise keretében elmondott beszédéből 
idézünk. Aki nem hallhatta, talán ha elolvassa 
az alábbiakat – amit Imre atya édesanyjától 
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kaptunk – biztosan örömét leli benne. A teljes 
szöveg a plébánián megtalálható, elkérhető. 

„…Kezdjük el szeretni a másik embert, 
akármilyen egyszerű formában is, de kezdjünk 
el szeretni. Egy történetet szeretnék elmon-
dani. Kiskunhalasi plébánosságom ideje alatt 
történt. Az egyik év januárjának végén a hoz-
zánk tartozó fíliában, Zsanán miséztem reggel. 
S, amikor a szentmise után mentem hazafelé, 
havas volt az út, mert az előző éjjel havazott. 
De a hazafelé úton már sütött a nap, olvadt a 
hó, tulajdonképpen nem volt csúszós az út. És 
ahogyan szerettem volna fordulni, az autó nem 
kanyarodott. Ment tovább egyenesen. Nem 
mentem gyorsan – 60-70 km/óra között lehetett 
– de az útról, ahogy lecsúszott az autó, még egy 
kicsit lefelé ment tovább, mert magasabban volt 
az út, és pont neki egy fának. Félelmetes volt, 
mert még csak nem is az autó közepéhez jött 
a fa, hanem pontosan velem szemben. És hát 
nekimentem. Az autó totálkáros lett. Ha nem 
lettem volna a biztonsági övvel bekötve, akkor 
valószínű az történt volna, hogy fejjel kiütöm a 
szélvédőt, és fejjel pont a fának megyek. Ami-
kor azután kiléptem az autóból, az öv nagyon 
meghúzta a vállamat, de az első volt, hogy há-
lát adtam Istennek. Arra már nem emlékszem, 
hogy azért-e, mert életben maradtam, hanem 
egyáltalán, hálát adtam Istennek. Ez a hála-
adás segített átlépni ezen a bajon. Aztán pedig 
mobilon telefonáltam segítségért. És, amíg a 
segítség megérkezett, egy-két ismerőst felhív-
tam, akiknél arra gondoltam, hogy jól esik ne-
kik, ha felhívom. És így akármennyire is rossz 
volt az esemény, mégis így tényleg könnyű volt 
feldolgozni.

Egy másik eset: Itt Kunszent miklóson most 
a héten – tehát még egy hete sincs – temettük 
az egyik hívünket. Idős, kilencven év feletti 
volt. Amikor öt évvel ezelőtt megismertem, 
már ágyhoz kötött beteg volt, első pénteken-
ként jártam hozzá. De akkora béke volt ben-
ne mindig. Jó volt vele együtt imádkozni. Úgy 
éreztem mindig, hogy én sokkal többet kapok 
tőle, mint, amit én nyújtok neki a látogatással. 
És annyira szép volt, hogy amikor a temetést a 
hozzátartozók bejelentették, elmondták, hogy 
telefonon mindenkitől bocsánatot kérve, imád-
kozva távozott. Ez a néni sohasem panaszko-
dott. Valahogy mindig annyira egy belső derű 
volt benne. Nem mondom azt, hogy ujjongott, 
de valahogy olyan természetfölötti légkör volt 
mindig körülötte. Egyébként külön ezért jó 
papnak lenni, mert sok ilyen emberrel kerülök 
kapcsolatba, és ez annyira jó.

Kedves Testvérek! A hit évében a mai na-
pon azt kerestük, hogy a kellemetlent, a rosz-
szat, a bajt Isten hogyan fordítja javunkra. 
Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, 
hogy feldolgozhassuk életünk sebeit, bajait, és 
kérjük a Szentlélektől az erőt, hogy amit meg-
értettünk, meg is valósíthassuk. – Dicsértessék 
a Jézus Krisztus!”

(Közreadta: Piti M.) 

SZEMETET SZEDTÜNK
A szeszélyes április miatt kicsit félve fogott 

neki a szervező csapat a „Tavaszi nagytakarí-
tás” elnevezésű szemétszedő akciónak. Mégis, 
április 20-án reggel egy lelkes 50 fős kis csapat 
verbuválódott össze a tenni akarás lázával. A 
Horgászok Rozmaring utcai házától a vadász-
társaság Roburján közelítettük meg a Kórógy 
csatorna partját és egy csónakos egység is víz-
re szállt. A Forray Máté Általános Iskola tanu-
lói Tóth Péterné és Sápi Attila pedagógusok 
vezetésével több, mint 5 köbméter különféle 
szemetet és veszélyes hulladékot gyűjtött ösz-
sze. A felnőttek is hasonló mennyiségű „zsák-
mánnyal” büszkélkedhettek el. A legnagyobb 
erőkifejtést egy 200 literes olajos acélhordó 
kiemelése jelentette. Itt sietett segítségünkre a 
Puskin Tej KFT markolója és Nóbik Laci bá-
csi; és emelték ki a vízből az olajos vízzel teli 
hordót.

Délre mindenki visszaért a Szegvári Horgász 
Egyesület székházához; és a Horgász Egye-
sület által felajánlott finom ebédet (paprikás 
krumpli) jókedvűen, élményekkel gazdagon 
fogyasztotta. A gyerekeket egy-egy csokival 
jutalmazták. A mérleg tehát április 20-án 50 
ember 4 óra alatt 10 köbméter szemetet szedett.

Most a köszönet szavai jönnek: Minden-
kinek, aki bármilyen módon hozzájárult a 
szemétszedéshez nagyon szépen köszönöm a 
munkáját. Külön köszönetet szeretnék monda-
ni a Szegvári Horgász Egyesületnek és a Szeg-
vári Vadásztársaságnak az aktív részvételért és 
a támogatásér, Privóczki Zoltán polgárőr tár-
samnak, aki saját költségén biztosította a trak-
tor, ami a szemetet szállította, és a Szentesre és 
végül, de nem utolsó sorban Szentes Város Ön-
kormányzat Városellátó Intézményének, hogy 
térítés mentessen fogadták az általunk gyűjtött 
szemetet.

Tisztelettel: Blaskovics Sándor
Szegvári Polgárőr Egyesület szolgálatvezető

MEGHÍVÓ
Múzeumi Világnap Szegváron

2013. május 19. (vasárnap)

Program:

15 órától 
Múzeumpedagógiai foglalkozások 

gyerekeknek
honfoglaláskori minta alapján 

vereteket készítünk

puzzle és memóriajáték

16 órától 
Filmvetítés

17.00-tól
A szegvári Szélmalom megtekintése 

tárlatvezetéssel

A programokon ingyenes a részvétel!

Minden érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Bruno Ferrero: A számla
Egy este, amikor anya a vacsorát főzte, tizenegy 
éves fia megjelent a konyhaajtóban, kezében egy 
cédulával. 
Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta át a gye-
rek a cédulát anyjának, aki megtörölte kezét a köté-
nyében, és elkezdte olvasni:
A virágágyás kigyomlálásáért: 500 forint, a szobám 
rendberakásáért: 1000 forint, mert elmentem tejért: 
100 forint, mert három délutánon át vigyáztam a 
húgomra: 1500 forint, mert kétszer ötöst kaptam az 
iskolában: 1000 forint, mert minden nap kiviszem a 
szemetet: 700 forint. Összesen: 4800 forint.
Anya kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg 
emlék tolult fel benne. Fogott egy tollat és egy másik 
cédulára ezeket írta: 
Mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 forint, az 
összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad 
mellett töltöttem: 0 forint, a sok-sok ringatásért, 
vigasztalásért: 0 forint, könnycseppjeid felszárítá-
sáért: 0 forint, mindenért, amit nap mint nap taní-
tottam neked: 0 forint, minden reggeliért, ebédért, 
uzsonnáért, zsemléért, amit csak készítettem neked: 
0 forint, az életért, amit minden nap neked adok: 0 
forint. Összesen: 0 forint.
Amikor befejezte, az anya mosolyogva nyújtotta át a 
cetlit a fiúnak. A gyerek elolvasta és két nagy könny-
csepp gördült ki a szeméből. Szívére szorította a pa-
pírost és saját számlájára ezt írta: „fizetve”.
Ezután édesanyja nyakába ugrott és csókokkal hal-
mozta el.
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A tanító öröksége
Április 26-ára invitált bennünket a meghívó 

Esztergomba. Vértes Judit: A tanító öröksége 
3. kötetének bemutatóját tartották ekkor a Vi-
téz János Tanárképző Főiskola dísztermében. 
Ezen intézményben tanult Vértes Imre 1925-
1931 között, ahol tanítói oklevelet szerzett.

A tanító öröksége című könyv első kötete 
többnyire a Szegvár Zsigerháti iskolai éveiről 
szól, a második kötet a Zala megyei Letenye-
Egyedután eltöltött évtizedeket dolgozza fel.

A tanító öröksége 3. kötete a Kanizsai évek 
alcímet viseli. A könyv második részében Vér-
tes Judit: Múlnak az évek, az emlékek élnek 
című összeállítása olvasható a gépipari szak-
középiskolában töltött évekről.

A megadott napon 8-an indultunk a könyv-
bemutató színhelyére. Mindannyian segítettük 
Szegváron Juditot a 2007-ben kiadott könyv 
elkészítésében, édesapja itteni éveinek feldol-
gozásában. Útközben gyönyörködtünk a Duna-
kanyar hegyvonulataiban, majd Esztergomban 
a Székesegyház hatalmas méreteit csodáltuk 
meg.

A megható ünnepségen a főiskola magyar 
tanszékének vezetője végigvezette Vértes Imre 
életútját. Az előadást a főiskola tanítóképzős 
növendékei felolvasásaikkal, népdalokkal szí-
nesítették. Sok részlet elhangzott a szegvári 
évekről. A tanítványok közül kevesen vannak 
már, de velünk eljött Bárány Györgyné Berkecz 
Rozália, akit többször is megemlítettek a felol-
vasások során. A kedves kis ünnepség a könyv 
dedikálásával fejeződött be.

Örültünk, hogy eleget tettünk Vértes Judit 
szíves invitálásának, mert egy szép délutánra 
emlékezhetünk. 

Az útitársak nevében: Kosztolányi Sándorné

Ünnepeltünk az  
Óvodában

„Magyar házban a vendéget
szeretettel várják,
pirosra sült friss cipóval
szívesen kínálják.

Ha nincs cipó, ha nincs kalács,
mit tehet az ember,
köszönti a vendégeket
meleg szeretettel.”

Ezekkel az ünnepi gondolatokkal nyitotta meg a 
Kisvakond csoportba járó Marsovszki Katalin és 
Gémes Gergő a Kurca-parti Óvoda ünnepségét 
2013. április 5-én, ahol névtábla avatásra majd a 
sószoba átadására került sor. Nagy örömmel vettük, 
hogy a meghívott vendégek a rossz idő ellenére is 
megtiszteltek jelenlétükkel bennünket.
Ennek az évnek e két új kezdeményezése, de 
mondhatjuk úgy is, hogy álma vált valóra.
Egy kis történeti áttekintés: A szegvári óvoda 1950-
ben nyitotta meg kapuit itt a Hunyadi János utca 25. 
szám alatt. Az elnevezés először Központi Óvoda volt, 
majd Napközi Otthonos Óvodára változott. 2006-ban a 
nevelőtestület kezdeményezésére a Kurca-parti Óvoda 
nevet vettük fel. Választásunkat a közelben folyó Kurca 
patak szépsége, annak tisztelete, valamint a természet 
iránti szeretetünk erősítette.
Az elmúlt évben született a gondolat, hogy egy egyedi 
névtábla mutassa, illetve öregbítse intézményünk 
hírnevét.
Ilyen előzményeket követően helyeztük az óvodánk 
falára Krasznai János szobrászművész műalkotását, 
mely ezután névtáblaként funkcionál.

Életünk egy zarándokút, melyen úgy tudunk 
előrejutni, ha segítjük egymást. Ilyen összefogás 
előzte meg ezt a táblaavatót is, hiszen a művészúr 
mellett a nevelőtestület, a szülők, valamint György 
Pál vállalkozó és a Településfejlesztési Kft 
szakembereinek segítsége nélkül nem jöhetett volna 
létre ez az esemény.
Ezúton szeretném megköszönni a művész úrnak 
felénk tanúsított emberi melegségét és a mesterien 
megmunkált művet. Azt hiszem mindenki nevében 
mondhatom, hogy a táblán szereplő illusztráció 
remekül szemlélteti az óvoda világát, a gyermeki 
jókedvet, valamint a Kurca patak csordogálása és 
a felkelő nap is azt mutatja, hogy az óvodában a 
gyermekek számára egy új élet indul, mely szép 
lassan halad a felnőttkor felé.
Mivel legnagyobb ajándék adni és kapni valamit, 
ezért a nap eseménye a Nyitnikék és a Kisvakond 
csoport gyermekeinek ünnepi műsorával folytatódott, 
új helyszínnel a zsibongóban.
A gyerekek lakodalmas játékának hangulata és a 
nagymamától kapott pöttyös zsebkendő verssorai már 
egy másik felemelő esemény részesévé tett bennünket 
hiszen elérkezett az idő a sószoba átadásához.

Mint minden dolognak az életben, e sószoba 
létrejöttének is meg van a maga előzménye. 
Amikor 1997-ben létrehoztuk óvodánk 
alapítványát az általános céljaink mellett kiemelt 
figyelmet tulajdonítottunk az allergiás gyermekek 
megsegítésére.
Már ekkor láttuk, hogy mennyi család életét nehezítik 
meg – a mára már népbetegséggé növekedett – légúti, 
allergiás megbetegedések.
Megfigyeltük azt is, hogy többen keresték a sószoba 
használatának lehetőségét vidéken a kis gyermekek 
gyógyulása érdekében. 
Mindezek után megfogalmazódott bennünk az az 
igény, hogy készítessünk az óvodás gyerekeink 
számára egy sószobát. Felmértük a helyi 
adottságainkat és miután megtaláltuk a megfelelő 
helyet, el kellett kezdeni a megvalósítás anyagi 
forrásának megteremtését.
Megköszönjük mindazok döntését és segítő 
hozzáállását, akik szaktudásukkal, anyagi 
támogatásukkal hozzájárultak a sószoba létrejöttéhez:
– Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő 
Testülete, Gémes László polgármester,
– Parajd-Felsősófalva-Alsósófalva Testvértelepülés, 
Bokor Sándor polgármester, Nyágrus László 
alpolgármester, Seprődi Zoltán Parajd Sóbánya 
vezérigazgatója, Sebestyén József mérnök, Fecső 
Attila és családja,
– Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft vezetősége és 
szakemberei,
– Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Szegvári 
Kirendeltsége, 
– Szülők, akik támogató jegyet vásároltak, 
– Piti Tibor, Bíró Judit, Bába Miklós, Szarvas János, 
Luli Áron, Kapás Tamás.

Mivel közel 2 tonna parajdi só lett beépítve a 
sószobába fontosnak tartom megemlíteni, hogy mitől 
is különleges az Erdélyből hozott só?
A parajdi só az Ősóceán kiszáradásakor keletkezett, 
minden ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Ez 
a kézzel bányászott és aprított só mentes mindennemű 
környezeti szennyeződéstől, adalékanyagtól.
A parajdi só abban különbözik a többi sótól, hogy 
(ez küllemében is látszik) nem vonják ki belőle a 
természetes iszapot, ami egyedülálló természetes 
olajesszenciát tartalmaz.
Az emberi szervezet vízből és sóból áll. A só alatt nem 
a hagyományos értelemben vett finomított konyhasót 
értjük, hanem a természetben, eredeti állapotban 
előforduló sókat, melyben különböző mennyiségű és 
minőségű ásványi anyagok vannak.
Ezek közül a parajdi só a világon az egyik legjobb 
minőségű, 84 féle ásványi anyagot tartalmaz, és 
nagyon magas (97%-os) a só tartalma.
Mire jó és miben segíthet a sószoba?
A ma embere, köztük a gyerekek is, számtalan 
egészségkárosító tényezőnek van kitéve. Az 
elektromos berendezések, a szmog, a füst mind-mind 
felborítják a levegőben található pozitív és negatív 
töltésű részecskék természetes egyensúlyát.
Közérzetünk nagymértékben függ a belélegzett levegő 
minőségétől. A levegő túl magas pozitív ion tartalma 
rossz közérzetet, fizikai, pszichés gyengeséget, 
álmatlanságot okozhat, előidézheti az immunrendszer 
gyengülését.
A só nem más, mint folyékony napenergia mértani 
szerkezetben megkötve, ami képes életet létrehozni 
és fenntartani. 
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A helyesen kialakított sószobában allergénmentes, 
negatív ionokban gazdag légtér jön létre, ami

• erősíti az immunrendszert
• támogatja a szervezet öngyógyító képességét
• stresszoldó, hangulatjavító hatású
• enyhíti a megfázás, az allergia, a különféle légúti 

betegségek kellemetlen tüneteit
• erősíti a nyálkahártyát
• javítja az asztmások közérzetét.

A sólámpák és a sótéglák tökéletes forrásai az 
egészség számára nélkülözhetetlen negatív ionoknak. 
A langyos sótömbök negatív ionokat bocsátanak ki, 
visszaállítva ezzel a levegőben az ionok egyensúlyát. 
A helyiség mikroklímáját jelentősen javítja, biztosítja 
a könnyebb és egészségesebb légzést.
„Só nélkül nem lennénk képesek egyetlen gondolat 
létrehozására sem.” De a szegvári óvodába járó 
gyermekek már tudják, hogy az ő egészségük 
érdekében létrehozott sószoba szép példája annak, 
hogy hogyan lehet egy gondolatból határainkon is 
túlmutató összefogással nagy dolgokat cselekedni, 
és reméljük, hogy ez a példa felnőttkorukra is örök 
emlékül szolgál.

Csurka Zoltánné óvodavezető

Könyvtári hírek
A költészet napjára kiírt rajzpályázatra szebbnél-

szebb rajzokat adtak le óvodás kortól nyolcadikos ko-
rig. A Weöres Sándor verseihez készült illusztrációk 
ötletesek, szépek voltak, sok vershez a gyerekek készí-
tettek rajzot a gyerekek elképzelése alapján. Nagyon 
tetszett a látogatóknak az ezekből készült kiállítás.

A szavalóversenyre 48 tanuló nevezett be. Az 
élvezetesen előadott verseket 39-en hallgatták érdek-
lődve, szurkolva saját gyereküknek, unokájuknak, 
testvérüknek.

A 3 tagú zsűri egyöntetűen döntött.

Különdíj: Bölcskei-Molnár Zita óvodás

1-2. osztály (21 versenyző)
1. hely Hegedűs Dániel
2. hely Csillagkuti Ervin
3. hely Fokk Inez
4. hely Puskás Zsófia
5. hely Blaskovics Márk
6. hely Szabó Maja

3-4. osztály (11 versenyző)
1. Fejős Kata
2. Katona-Kiss Dominika
3. Nadicsán Martina
4. Orosz Dalma
5. Csillagkuti Jácint
6. Ágoston Zita

Felsősök (15 versenyző)
1. Zoó Evelin
2. Gajda Loretta
3. Gyermán Előd
4. Szabó Janka
5. Turiczky Réka
6. Bölcskei-Molnár Sára

Gratulálunk minden résztvevőnek, mert kivétel 
nélkül mindenki nagyon felkészült, gondosan válasz-
tott és szépen adta elő versét.

Könyvtárunk olvasói közül többen jelezték, hogy 
részt vesznek az Olvasó Dél-Alföld olvasópályázatán. 
Továbbra is ajánljuk a hozzátartozó könyveket és biz-
tatjuk olvasóinkat, hogy minél több pontot szerezze-
nek községünknek.

Az Idősek Otthonából közösen ellátogattak 
könyvtárunkba. Megtekintették a még meglévő kézi-
munka kiállítást, szétnéztek az új épületben, újságokat 
olvasgattak, könyveket lapozgattak. Érdeklődve hall-
gatták beszámolónkat új körülményeinkről.

Május elsejétől bővül a folyóirat kínálatunk. Újra 
olvashatják a168 óra, a HVG, az Autó-motor, a Ma-
gyar Demokrata és a Nemzeti Sport újságokat.

Kerekesné Bovatsek Ágnes könyvtáros

A könyvtár kiselejtezett 
könyveinkből május 21-től 

június 1-ig könyvkiárusítást 
rendezünk a könyvtár régi 

épületében.

Hétköznap 10-12 és  
16-18 óráig, június 1-én 
szombaton 8-12 óráig

FALVÉDŐ  
KIÁLLÍTÁSUNK VOLT

A háziasszonyok gyakori tartózkodási helye, 
munkaterülete régen is ma is a konyha. Napi 
több órát töltünk itt, nem mindegy, hogy mi-
lyen tárgyak vesznek körül minket. Ha díszí-
tett, tiszta a környezetünk, sokkal jobban érez-
zük magunkat. 

Jól tudták ezt elődeink is! Az örökül hagyott 
textilek között szép számmal találunk abroszo-
kat, stelázsi csíkokat, kötényeket. 

A szegvári Tűforgatók április hónapban e 
témakörből válogattak kiállítani valókat, ösz-
szegyűjtve a szorgos kezű régi asszonyok mun-
káit. 

Elsősorban falvédőkből állt a bemutatott 
anyag, felölelve az enyhén rojtozódó 100 éves 
munkáktól a mai, újrahímzettekig a színes fal-
ra-valókat.

A Tűforgatók Köre rendszeresen rendez ki-
állításokat, tagjai mellé bevonva a település 
kézimunkázást kedvelő asszonyait. Vezetőjük 
Menyhárt Józsefné Klárika nagy elkötelezettje 
a közösségi életnek. Mióta nyugdíjas megújult 
erővel veti bele magát a szervezésbe. Egyik ki-
állítás alig tűnik el, már a következő anyagát 
kutatja csapatával. 

Köszönjük a közösségnek, hogy nem felej-
tődik el Szegváron a kézimunka, hogy felvál-
lalják annak folyamatos szem előtt tartását! 
Jó néha gyönyörködtetni kínai konfekcióhoz 
szokott szemeinket saját magunk előállított ér-
tékeinken!

Nagy Sándorné művelődésszervező

ALKOTÓTÁBOR-
RAL KEZDŐDIK A 
NYÁRISZÜNET!

Ahogyan 10 éve mindig, idén is Alkotótá-
borba hívjuk a gyermekeket, fiatalokat, fel-
nőtteket és idősebbeket egyaránt!

Próbáld ki magad, nézd meg, miben vagy 
különleges, mi érdekel a legjobban!

Hozzáértő foglalkozásvezetőkkel képző- 
és népművészeti területeken várjuk az alkot-
ni vágyókat. 

Vendégeink lesznek újra a háromszéki 
népművészek is!

Tábor ideje: 2013. június 24-30-ig.
Részvételi díja: 3500 Ft/fő (+ étkezés annak, 
aki kér)
Jelentkezni lehet: Művelődési ház Szegvár, 
Régiposta 1. (Nagy Sándornénál)
Tel: 63/364-816 vagy 06/20-9917530 
E-mail: nagy.edit@gmail.hu
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VERSENYTÁNCOSAINK 
SIKEREI

Az utóbbi hetekben többször is olvashattunk az 
újságokban két szegvári fiatal testvérpár verseny-
táncban elért sikereiről. Ennek kapcsán kérdeztem 
meg őket. 

Kis Violetta

Hogyan ismerkedtél meg a tánccal? Mióta 
táncolsz?

5 éves korunkban anyáék beírattak bennün-
ket Magyar Imre néptánc csoportjába, ahol meg-
alapoztuk a tánc iránti szeretetünket és ritmus-
érzékünket. Az általános iskola 1. osztályával 
kötelezővé vált a társastánc, ahol megismerkedtem 
László Csabával, akit mai napig edzőmnek és pél-
daképemnek tekintek. Az első évben Szegváron 
tartott az ügyesebb párosoknak edzéseket, majd 
a második évtől javasolta, hogy vegyünk részt a 
szentesi Szilver TSE vezetett edzésein is. És azóta 
is ott vagyunk...

Mennyit kell edzeni, hogy egy versenyen a leg-
jobb formátokat hozzátok?

A táncban nagyon fontos a napi szintű gyakor-
lás, hogy a test emlékezzen és ne felejtse el a tánc 
közbeni érzéseket. Itt nem a tánclépésekről, vagy a 
jókedvről van szó, hanem mivel párban táncolunk 
a test szenzibilitására, gyors reagálására, aktivitá-
sára gondolok.

A technikát különórák formájában tanuljuk ne-
ves hazai és külföldi tánctanároktól, melyet edzé-
seken kigyakorlunk. Egy versenyen való részvétel 
állóképességet is megkövetel, így futó edzéseken 
is részt veszünk. E mellett izomerő-növelést és 
nyújtást is végzünk. 

A csúcsversenyeinken való sikeres és ered-
ményes versenyzés egészséges étrendet is megkö-
vetel, melyet személyi edző vezetésével, formába 
hozás céljából csinálok.

Évek óta nagyszerű eredményeket értetek el. 
Melyik volt a legnagyobb, legrangosabb ered-
mény?

Fontosnak tartom, hogy 4 éven keresztül ju-
nior és ifjúsági korosztályban a latin, standard és 

tíztánc kategóriában is meg tudtuk védeni magyar 
bajnoki címünket, valamint ifiként a felnőttek 
tíztánc magyar bajnokságán is elsők lettünk, en-
nek alapján tavaly 8 világversenyen vettünk részt. 
Mégis a Tíztánc Európai Bajnoki 6. helyezésünkre 
vagyok a legbüszkébb. 

Melyik volt a legemlékezetesebb verseny?
Számomra a legemlékezetesebb verseny idén 

volt, amikor első éves felnőttekként az edzőnk, 
László Csaba mögött állhattunk a dobogó második 
fokán a Székesfehérváron megrendezésre került 
Felnőtt-ifjósági Standard Ranglista versenyen. 

Tavaly leérettségiztél. Hol, milyen főiskolán 
folytatod tanulmányaidat? Nem gondoltál arra, 
hogy táncoktatással foglalkozz?

Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán, 
Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakon 
tanulok.

Elsősorban a tánccal szeretnék foglalkozni, de 
úgy gondolom, mindenképpen jobb, ha két lábon 
áll az ember. A szüleim is ragaszkodtak hozzá, 
hogy egy civil szakmám is legyen. Először orvos 
szerettem volna lenni, de rájöttem, hogy az egész 
embert kíván és nehezen összeegyeztethető a 
sporttal. 

Már most is oktatok táncot, jó sok párosom 
van, akiket tanítok, próbálom továbbadni eddigi 
tudásomat. Később természetesen a Táncművésze-
ti Főiskolát is szeretném elvégezni.

Hogyan egyeztethető össze a tanulás és a 
tánc?

Egyéni tanrendes vagyok, ami azt jelenti, hogy 
nem kötelező bejárnom az órákra, külön konzultál-
hatok a tanárokkal. Mivel az elméletei előadások 
mellett sok a gyakorlati rész (úszás, kosárlabda, 
kézilabda, röplabda, futball, torna, gimnasztika 
stb.) hetente 1-2 napot azért Egerben töltök a sike-
res vizsgázás érdekében.

Milyen versenyre készültök jelenleg?
A Felnőtt Tíztánc Európa Bajnokságra készü-

lünk, ami 2013. június 8-án kerül megrendezésre, 
Szombathelyen. Minden szurkolót szeretettel vá-
runk!

Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. 
További jó munkát, sikeres felkészülést és kiváló 
eredményeket kívánok.

Köszönjük!

Kis Vencel

Hogyan ismerkedtél meg a tánccal? Mióta 
táncolsz?

A tánccal, pontosabban a néptánccal már óvo-
dás koromban, versenytánccal pedig általános 
iskola első osztályában mint kötelező tárggyal 
ismerkedtem meg, azaz immár 14 éve. Bevallom 
kezdetben nem szerettem, de az edzőmtől, László 
Csabától kapott pozitív kontroll hatására megsze-
rettem és elkezdtem a versenyzést, 2001 óta tánco-
lok versenyszerűen.

Mennyit kell edzeni, hogy egy versenyen a leg-
jobb formátokat hozzátok?

A táncban is, mint bármi másban, az élet-
ben engem a sikerek motiválnak. Ehhez azonban 
rengeteg munkára és erőfeszítésre van szükség. 
Ahhoz, hogy a versenyeken a legjobb formánkat 
tudjuk hozni, a mindennapi edzés elengedhetetlen.

Melyik volt a legnagyobb, legrangosabb ered-
mény?

A legrangosabb eredménynek talán azt tar-
tom, hogy táncpárommal, Bori Ildikóval éveken 
át tartottuk a tíztánc ranglista 2., standardből a 3. 
helyünket. Továbbá büszke vagyok az idén már 4. 
formációs magyar bajnoki címünkre és a többszö-
rös diákolimpiai első helyezésünkre. Ezek ered-
ményéként párommal kijuthattunk San Diegoba és 
Los Angelesebe, ami óriási élmény volt.

Melyik volt a legemlékezetesebb verseny?
Legemlékezetesebb versenyt nem tudnék em-

líteni. Számomra mindig az „elsők” voltak, amik 
legjobban megmaradtak, életem első versenye, 
amikor elsőként állhattam fel párommal a dobogó 
legfelső fokára és az első formációs világverse-
nyem.

Tavaly leérettségiztél. Hol, milyen főiskolán 
folytatod tanulmányaidat? 

A tavalyi érettségin elért eredményemmel 
felvételt nyertem többek között a számomra első 
helyen megjelölt iskolára, az egri Eszterházy Ká-
roly Főiskolára, ahol gazdaságinformatikus szakos 
hallgató vagyok.

Hogyan egyeztethető össze a tanulás és a 
tánc?

Sajnos nehezebben tudom a táncot össze-
egyeztetni a tanulással, mint ahogy a főiskola előtt 
gondoltam. Az általam választott szak nem engedi 
meg a sok hiányzást, ezért ott Egerben is van erőn-
léti és állóképességi edzés személyi edzőnkkel, Dr. 
Fritz Péterrel, de csütörtöktől vasárnapig már itt-
hon is folytathatom az edzést.

Formációs táncban is sikeresen versenyzel 
táncpartnereddel. Mi a lényege ennek a táncfor-
mának?

A formáció lényege az alakzatok, formák pon-
tos reprezentálása a tánc jegyei megtartása mellett. 
Ez talán egyszerűnek tűnik, de ezek megvalósí-
tása elég bonyolult, hiszen nemcsak egy pár van, 
úgymond nemcsak saját magunkra kell figyelni 
a párommal, hanem rajtunk kívül másik 7 párra, 
miközben az edző a parkett szélén adja az instruk-
ciókat és persze a bírók felé is pozitív kisugárzást 
kell mutatni.

Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre. 
További jó munkát, sikeres felkészülést és kiváló 
eredményeket kívánok.

Köszönöm szépen!
Kosztolányi Sándorné
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Tisztelt  
Temetőlátogatók!

Nem hiszem, hogy van olyan lakója települé-
sünknek, akinek ne pihenne közeli vagy távoli 
hozzátartozója, barátja, ismerőse a községi te-
metőkben. 

A jó idő beköszöntével még többször látoga-
tunk ki a temetőkbe, hogy elhunytainkra em-
lékezzünk, sírjukat, az arra ültetett virágokat 
gondozzuk. 

Büszkék lehetünk arra, hogy igényesen ki-
alakított, rendben tartott, gondozott, ápolt te-
metőink vannak. 

A halottak nyughelye előtt a tiszteletadás 
joga mindenkit megillet. A temető kegyeleti 
célokat szolgál, ezért mindenkit arra kérek, 
hogy az ettől eltérő cselekedetektől, megnyil-
vánulásoktól tartózkodjon, melyre sajnos több 
példa volt az elmúlt időszakban. 

Ne ítélkezzünk mások felett, mindenki maga 
érzi, tudja milyen veszteséget jelent a szeretett 
személy elvesztése. Ha nem tudunk vigasztaló 
szavakat mondani az elhunyt hozzátartozójá-
nak, inkább maradjunk némák. 

A virágokat azért ültetjük és visszük a sírok-
ra, hogy hálás szeretetünk kísérje az elhunytat. 
Mindenki igényei, lehetőségei szerint teszi ezt. 
Vigyázzuk, óvjuk a sírokra tett virágokat, ko-
szorúkat.

A remény legnagyobb kétségbevonója a ha-
lál. A halál mutatja meg az embernek, mennyi-
vel lesznek mások a dolgok, az elmúlás mit ad 
hozzá az élethez, s mit vesz el belőle.

A temető üzemeltetésében változás történt 
az év elejétől. Sajnos az Önkormányzat szűkült 
anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé azt, 
hogy – továbbra is kegyeleti közszolgálgatá-
si szerződés keretében – Kovács Imre egyéni 
vállalkozó üzemeltetesse a temetőket, aki az 
elmúlt tíz esztendő alatt nagyszerű, példaér-
tékű munkát végzett. Neki és munkatársainak 
köszönhetjük, hogy ilyen rendezett, gondozott, 
szépen ápolt temetőink vannak. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a teme-
tő üzemeltetését a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
végzi. A temetőgondnok (a Kft. alkalma-
zottjaként) Kovács Imre úr maradt. Min-
dent megteszünk azért, hogy a temető 
üzemeltetésének színvonala megmaradjon 
a megszokott szinten. Ehhez nagy szükség 
van a temetőlátogatók segítségére is. Min-
dent a rendeltetésének megfelelően hasz-
náljunk.

Tisztelettel kérek mindenkit, hogy a te-
metőkbe ne menjenek be gépjárművel csak 
azok, akik mozgáskorlátozott személyt szál-
lítanak! Az elmúlt csapadékos időszakban 
nagyon sok kárt tettek a gépjárművek a te-
metői utakban. Ha időt szánunk a temetőlá-
togatásra, egy kicsit toldjuk meg azzal, hogy 
elsétálunk szeretteink sírjához. Nem méltó 
a hely szelleméhez a gépjárművekkel való 
rodeózás. 

Ha megfogadjuk fenti tanácsokat és kérése-
ket méltóak leszünk Csoóri Sándor alábbi gon-
dolataihoz:

Halottaink emlékére

Vannak, akik hazatértek, már nyugodtan pihennek, 
Mások, őket siratják éppen kint a temetőben. 
Kint járva a sírhalmok közt, most lehajtott fejjel, 
Mindazokra gondolok én, kiket elvesztettem. 

Mécseseknek forró lángja, lobog tán örökké, 
Ez jelzi, hogy nem feledünk sohasem el többé. 
Mindig velünk voltatok, vagytok és lesztek, 
Hiszen a mi emlékünkben Ti mindig is éltek. 

Lehettetek: papák, mamák, gyermekek vagy hősök, 
Ki már szülőföldben nyugszik, létetek már örök. 
Most is rátok gondolunk, mécsesünk meggyújtva, 
Szívünk tiszta melegével, felétek fordulva.

Gyömbér Ferencné

Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap, jelentkezek a Diákvilág 
rovattal. Az április is tartalmasan, sikerekben 
gazdagon telt el iskolánkban. 

Iskolai helyesírási versenyt szerveztünk, 
melynek eredménye a következő:
2. osztály: 1. Hegedűs Dániel, felkészítő: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta, 2. Süli Viktória, 
felk: Lakovicsné Ágoston Sarolta, 3. Váczi 
Zsófia, felk:Vassné Lucz Klára
Részt vettek: Szabó Maja, Farkas Tímea, 
Németh Szimonetta, Pécsi Brigitta
3. osztály: 1. Lukács Lili, felk: Balogh Ágnes, 
2. Szanyi Máté, felk: Ternainé Kovács Anna, 3. 
Rácz Lea, felk: Ternainé Kovács Anna
Részt vettek: Szabó Boglárka, Lukács Milán
4. osztály: 1. Jószai Eszter, felk: Bereczkiné 
Buza Anett, 2. Szép Endre, felk: Bereczkiné 
Buza Anett, 3. Bottyán Kitti, felk: Vassné Agócs 
Ilona
Részt vettek: Katona-Berényi Fanni, Fejős 
Kata, Hegedűs Imre, Dancsó Nikolett, Bihari 
Ádám, Katona Renáta, Kispál Aliz, Morvai 
Zsanett, Takács Kata
Gratulálunk!

Területi helyesírási verseny 
2. osztály: 1. Hegedűs Dániel, felk: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta
4. osztály: 2. Jószai Eszter, felk: Bereczkiné 
Buza Anett
Szentesen került megrendezésre ez a verseny, 
ahol iskolánk e két tanulója tovább jutott 
Mórahalomra a megyei versenyre, ahol nagyon 
szépen szerepeltek, s méltón képviselték a 
szentesi és Szentes környéki iskolákat.
Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő 
nevelőknek!
Iskolai matematika verseny:
2. osztályt a területi versenyen Gila Ferenc 

képviseli, felk: Vassné Lucz Klára
3. osztályt a területi versenyen Markovics Márta 
és Csillagkuti Jácint képviseli, felk: Ternainé 
Kovács Anna
4. osztály: 1. Szép Endre, felk. Bereczkiné Buza 
Anett, 2. Bartucz Gábor, felk: Bereczkiné Buza 
Anett, 3. Bottyán Kitti, felk: Vassné Agócs Ilona
Részt vettek: Tóth Gréta, Schmidt László
Gratulálunk!

Területi iskolai verseny:
4. osztály: 8. Bartucz Gábor, felk: Bereczkiné 
Buza Anett, 10. Bottyán Kitti, felk: Vassné 
Agócs Ilona, 12. Szép Endre, felk: Bereczkiné 
Buza Anett
Gratulálunk!

Iskolai Kazinczy-verseny eredménye:
4. osztály:1. Fejős Kata, felk: Bereczkiné Buza 
Anett, 2. Szép Endre, felk: Bereczkiné Buza 
Anett, 3. Dancsó Nikolett, felk: Vassné Agócs 
Ilona
Részt vettek: Orosz Dalma, Katona-Berényi 
Fanni, Katona-Kiss Dominika, Morvai Zsanett, 
Jószai Eszter, Bihari Ádám
Gratulálunk!

A szentesi műszaki ezred és a helyi 
rendőrkapitányság együttműködésének 
eredményeként negyedik éve közösen 
ünnepelnek Szentesen a Műszakiak napján. 
Iskolánk alsó tagozatosai, 145 gyermek, a kísérő 
pedagógusok, szülők egyaránt képviseltettük 
magunkat ezen a rendezvényen, de ott voltak 
a szegvári Kurca-parti óvodások is. Látogatók 
ezrei néztük meg a tűzoltók és a mentők közös 
bemutatóját. Szintén látványos elem volt a 
korabeli ruhába öltözött katonák bemutatója, 
a közönség nagy örömére a szabadságharc 
idején is használt ágyú pontos mását is 
elsütötték. Megnéztük a búvár bemutatót és 
a csapatmúzeumot. Teszteket töltöttünk ki, 
ahol jutalmat kaptunk. A gyerekek kipróbálták 
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a kalandparkot, meg az ugrálóvárat is. Jól 
éreztük magunkat ezen a napon, élményekkel 
gazdagodva tértünk vissza iskolánkba. 
Köszönjük a szülők segítő munkáját. Ez a 
rendezvény egy igazi gyermeknappal ért fel. A 
rendezvényen való ott létért Lukács Istvánné 
volt a felelős.

Az Idősek Otthonában anyák napi ünnepséget 
tartottak az 1.a osztályos unokaosztály tagjai 
Lukács Istvánné vezetésével. Köszönjük a 
kedves fogadtatást és az ajándékot. Mindig 
örömmel teszünk eleget a felkérésnek.

A felső tagozatban Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyt rendeztek a pedagógusok. 
A következő eredmények születtek:
5. osztály: 1. Zoó Evelin 5.b, felk: Rozgonyiné 
Szabó Mária, 2. Gion Márton 5.a, felk: Papné 
Mészáros Réka, 3. Turiczki Réka 5.b, felk: 
Rozgonyiné Szabó Mária
6. osztály: 1. Szabó Janka 6.a, felk: Papné 
Mészáros Réka, 2. Kupcsik Bence 6.a, felk: 
Papné Mészáros Réka, 3. Szabó Fanni 6.b, felk: 
Rozgonyiné Szabó Mária
7. osztály:1. Berkecz Miklós 7.b, 2. Lantos Lilla 
7.a, 3. Pallai Boglárka 7.a
Mindhármuk felkészítője Rozgonyiné Szabó 
Mária
8. osztály: 1. Somodi Réka 8.a, 2. Bugyi Eszter 
8.a, 3. Bihari Rebeka 8.b
Mindhármuk felkészítője Papné Mészáros Réka
Gratulálunk!

Szavalóverseny eredménye:
5-6 osztály:1. Gajda Loretta 6.b, felk: Papné 
Mészáros Réka, 2. Szabó Janka 6.a, felk: Papné 
Mészáros Réka, 3. Bölcskei-Molnár Sára 5.b, 
felk: Rozgonyiné Szabó Mária, 4. Gyermán 
Előd 5.a, 5. Szabó Boróka 5.a, 6. Puskás Kata 
6.b, mindhármuk felkészítője: Papné Mészáros 
Réka
7-8 osztály: 1. Pap Karola 7.a, felk. Rozgonyiné 
Szabó Mária, 2. Pallai Boglárka 7.a, felk: 
Rozgonyiné Szabó Mária, 3. Fülöp Henriett 
8.a, felk: Papné Mészáros Réka, 4. Szabó Diána 
8.b, 5. Polereczki Napsugár 8.a, 6. Ajtai Vivien 
8.b, mindhármuk felkészítője: Papné Mészáros 
Réka
Az első 3 helyezett képviseli iskolánkat a 
területi versenyen.
Gratulálunk!

Koszta festőversenyen április 17-én kb. 200 
résztvevő közül az 1. korcsoportban 1. helyezett 
lett Pap Marcell 1.a osztályos tanuló. felk: 
Jeneiné Lucz Mária
Gratulálunk!

Mit kínálunk május hónapban?
– Ebben az időszakban gyermekeink 
osztálykirándulásokon vesznek részt.
– Az Olvasás születésnapját ünnepeljük az első 
osztályokban május 8-9-én, ahol az igazgató 
asszony tortával kedveskedik a gyermekeknek. 
– Országos kompetencia-mérésre kerül sor 29-
én.
– Kihívás napja a Forray Máté Általános Iskola 
és AMI szervezésében május 23-án

A szegvári május 1-jei 
rendezvényről

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság az 
idén is megszervezte május 1-jén a már hagyo-
mánynak számító sport és kulturális rendez-
vényét. Közel 150 fő lépett színpadra ezen a 
délutánon. A programok délután 15.30 órakor 
kezdődtek. A Belevaló Klub tagjai arcfestést 
vállaltak és kézműves foglalkozást tartottak. 
Köszönjük, hogy velünk voltatok! Kiállítás 
nyílt Tóth József fafaragó kisplasztikáiból a 
Művelődési Ház galériájában. A kiállításon 
gyönyörű verseket mondott Csuhai Katalin. 
A megnyitó beszédet Krasznai János szob-
rászművész mondta. Falvédők és kötények 
címmel csodálatos hímzett dolgokat láthatott 
az érdeklődő közönség a kiállító teremben. 
Menyhárt Józsefné vezetésével a falvédő var-
rók közös beszélgetésen vettek részt. Gémes 
László polgármester úr ismét rendelkezésünk-
re bocsátotta a kitömött állatait, ezt is sokan 
megtekintették. Köszönjük Nagy Sándorné 
művelődésszervező és Purgel Nóra intézmény-
vezető kiállításban való segítségét, valamint a 
Művelődési Ház többi dolgozóinak is a segítő 
munkáját. Délután 16.00 órától a Polgármeste-
ri Hivatal előtti téren a Honkyokushin karate 
csoport legkisebb tagjai színvonalas bemutatót 
tartottak. A felkészítőjük Gojdár Kamilla és 
Erdei Sándor voltak. Gyönyörködtünk a pici-
kék versenyében. Köszönet érte!

Az ifj. Ternai József által vezetett Magyar 
Nóta klub tagjaitól csodálatosan szép dalokat 
hallottunk. Köszönjük, hogy itt voltak ezen a 
délutánon. A Szilver Táncsport Egyesület tag-
jai elbűvöltek bennünket a latin és a standard 
táncaikkal. Kis Violetta, Gajda Gergő és Gajda 
Loretta szegvári táncosok és párjaik gyönyö-
rű ruhákban léptek fel. Köszönjük az élményt, 
amit tőletek kaptunk.

Ezután Zumba fitness bemutató következett 
Tóth Brigitta vezetésével. Könnyedén táncol-
tak a lányok, öröm volt nézni, hogy a fáradtság 
jelei nem mutatkoztak náluk még 20 perc után 
sem. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívá-
sunkat. A Honkyokushin karate csoport tagjai 
és mások Nippon Zengot mutattak be, vagyis 
karatéra alapozott aerobikot. Nagyszerű volt 
látni a sok-sok leányt a Művelődési Ház nagy-
termében. Erdei Sándor játszi könnyedséggel 
irányította a mozgást. Jó volt látni és megis-
merni ezt a műfajt is. Köszönet érte!

Vígh Márk 8. osztályos tanuló is fellépett 
a színpadon. Kiváló dallamok csendültek fel 
Márk előadásában. A közönségnek nagyon 
tetszett a fiatalember éneklése. Nagy tapssal 
köszönte meg ezt Márknak. 

A délutáni rendezvényt csodálatos táncokkal 
színesítette a Dobbantó néptáncegyüttes. Tőlük 
a már megszokott lendületes, pergő, előadás-
módot láthattuk. A Szötyke tánccsoport is fel-
lépett. Élvezettel táncoltak az apukák, anyukák 
a színpadon, látszik, hogy egy jó közösséggé 
kovácsolódtak össze. A közönség nagy tapssal 
köszönte meg az ő fellépésüket is. A Tűzköves 
színjátszók előadása betegség miatt elmaradt, 
így ők és a Bazsa Mári népdalkör nem tudott 
fellépni. Reméljük hamarosan lesz majd rá le-
hetőségük bemutatkozni a nagyközönség előtt. 

Ágoston Anita remek hangulatot teremtett a 
színpadon. Az új dallamok mellett felcsendül-
tek az örökzöld slágerek is. Köszönjük Anita, 
hogy elfogadtad a meghívásunkat, s itt voltál 
velünk.

A rendezvény sikeres lebonyolításában se-
gítettek a Művelődési Ház dolgozói is. A Fa-
lufejlesztő KFT tagjai szépen rendbe tették a 
Művelődési Ház környékét, hiszen nap-mint 
nap nagy munkák folynak az intézmények fel-
újításában. Köszönjük az ő segítségüket is. A 
Kurca TV felvételt készített a rendezvényről, 
melyet minden kedves TV néző megtekinthet.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata édes-
séggel köszönte meg a szereplők színvonalas 
munkáját.

A gyerekek szórakozását ugrálóvár is bizto-
sította. A büféről a Gyenes KFT gondoskodott. 
A hangosítást Gajda Zoltán kezelte. Köszönjük.

Ez a nap ismét bebizonyította, hogy vala-
mennyi táncfajta, sportág, előadó művészet 
megfér egymás mellett, hiszen a szülő, nagy-
szülő boldogan nézi gyermekét, unokáját sze-
replés közben, – büszkeség tölti el őket. 

Köszönjük mindazok munkáját, akik hozzá-
járultak a május 1-jei rendezvény sikerességé-
hez.

Köszönettel: 
Lukács Istvánné Bizottsági elnök

– Május 30-án művészeti tagozatok tanév végi 
vizsgái
– Május 31-én „Szavalattal, bűvész trükkel 
megnézhet most téged bárki!” KI MIT TUD 
-ot szervezünk, mellyel hagyományt szeretnénk 
teremteni iskolánkban.

Május első vasárnapján az iskolás tanulók 
nevében köszöntjük az édesanyákat ezzel a szép 
idézettel:
„Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.”

Lukács Istvánné
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HÁZI TORNAVERSENY
FIÚK: 
I-II. kcs.: 1. Hegedűs Imre, 2. Ajtai Róbert, 

3. Hegedűs Dániel, 4. Kozma Patrik, 5. Szűcs 
Ábel, 6. Bihari Ádám

III-IV. kcs.: 1. Gulyás Máté, 2. Ajtai László

LÁNYOK: 
I. kcs.: „A” csoport: 1. Tóth Viktória, 2. 

Dancsik Fanni, 3. Tulipánt Petra és Sztanó Ale-
xa, „B” csoport: 1. Puskás Zsófia, 2. Németh 
Szimonetta, 3. Süli Viktória, 4. Kovács Kamil-
la, 5. Szabó Maja, 6. Kovács Szemirámisz

II. kcs.: „A” csoport: 1. Markovics Márta, 2. 
Sípos Ilona, 3. Csapi Lorena, 4. Homlok Niko-
lett, 5. Kispál Rita, 6. Ladányi Csenge

„B” csoport: 1. Bottyán Klaudia, 2. Szanyi 
Erika, 3. Ágoston Zita, 4. Rácz Lea

III-IV. kcs.: 1. Ajtai Vivien, 2. Szabó Diána 
és Szabó Janka, 3. Gráfik Vivien, 4. Szabó Fan-
ni, 5. Kunszabó Viktória, 6. Szabó Boróka és 
Apró Réka

A tornászok köszönetet mondanak mind-
azoknak, akik, bármilyen módon támogatták 
munkájukat, a versenyekre való felkészülésü-
ket, versenyeken való szereplésüket, valamint 
a Forray Torna Országos Meghívásos Verseny 
és a házi verseny megrendezését. 

Május 5-én, vasárnap Szegedre utaznak tor-
nászaink, hogy részt vegyenek az Arany Kupa 
Országos Tornaversenyen. 

Pólyáné Téli Éva

A szegvári május 1-jei rendezvényről

Szép Öregkor
A Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület minden évben csoportképet készített, amely aztán a ter-

müket is díszíti. 23 éve töltik együtt hetente egy alkalommal a délutánjukat. Megbeszélik a hét 
eseményeit, most éppen az anyák napjára készülnek. Kártyáznak, vidám beszélgetéssel vidítják 
fel egymást szerda délutánonként a Civil Házban lévő klubhelyiségükben. Kirándulásokat szer-
veznek. A falu rendezvényein csoportosan részt vesznek, segítenek, sütnek-főznek. 

További jó egészséget kívánunk minden klubtagnak, hogy még sok csoportkép készüljön.

Megyei Röplabda  
Diákolimpia

Évek óta egyesületi keretekben játszó csapatokkal 
szemben kellett tisztes helytállást mutatni a Forray 
Máté Általános Iskola és AMI röplabdás gyerekeinek, 
akiknek a testnevelés órák mellett csak igen ritkán 
adódik lehetőség, hogy ebben a szép játékban 
kipróbálhassák magukat. Különösen a fiúk játéka 
okozott kellemes meglepetést, mert nagyon szoros 
küzdelemben maradtak alul a tavalyi diákolimpiai 
bajnok és helyezett csapatokkal büszkélkedhető 
Arany János Általános Iskola csapataival szemben. 

FIÚK: 
III. kcs.: 2. hely Szegvár (Gojdár Csanád, Halasi 

Zalán, Vígh Gergely, Barta Máté, Szilágyi Márk, 
Fúvó Milán, Szanka Ádám, Csatordai Csaba, Fejős 
Gábor, Kupcsik Bence, Valkai Róbert, Dudás Vencel)

IV. kcs.: 2. hely Szegvár (Szanyi Ádám, Kóródi 
Dániel, Bihari Tamás, Bihari Dániel, Laczkó Csaba, 
Varga Nándor, Fúvó Flórián, Gémes Gergő, Szűcs Máté)

LÁNYOK:
III. kcs.: 4. hely Szegvár (Vígh Ildikó, Csatordai 

Viktória, Szöllős Beatrix, Puskás Kata, Szabó Fanni, 
Szabó Janka, Kosztolányi 
Lilla, Szűcs Boglárka, Mester 
Kitti)

IV. kcs.: 2. hely Szegvár 
(Szabó Diána, Ajtai Vivien, 
Csapi Emese, Tulipánt 
Hajnalka, Morvai Patrícia, 
Pap Karola, Vígh Ildikó, 
Csatordai Viktória, Szöllős 
Beatrix)

Pólyáné Téli Éva


