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Régi vágya teljesült a falunak – fogalma-
zott a polgármester a kiépült szennyvíz-
csatorna-hálózat és tisztítótelep ünnepé-
lyes átadásán. Gémes László polgármester 
elmondta, hogy a beruházás összköltsége 
1,8 milliárd forint volt. Ebből megépült 
29.462 méter gravitációs gerincvezeték, 
továbbá 19.505 méter bekötő vezeték. Ez 
1.935 fogyasztási hely ellátását teszi lehe-
tővé. Megépült 9 nagy átemelő, és 107 házi 
kis átemelő berendezés is. A szennyvíz-
tisztító telep 550 m3/nap kapacitású, amely 
a keletkezett szennyvíz fogadására, tisztí-
tására alkalmas, biztosítja, hogy az eddig a 
talajba elszivárgó, a környezetet szennyező 
szennyvíz a jövőben megtisztítva hagyja 
el a szennyvíztelepet. A próbaüzem során 
bebizonyosodott, hogy az üzem szagtalan, 
ez megnyugtatta a lakosokat. A község ve-
zetője kiemelte polgármester elődei, Nóbik 
István és Szenczi Sándorné munkáját.

2015. március 25-én átadták a szennyvíztisztító telepet

Folytatás a 7. oldalon
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Megemlékezés

„Virágerdő sűrűjében,
pihen egy szív csendesen,

Rég nem dobbant családjáért,
messze vitted Istenem.

Álmainkban találkozunk,
Lelked vár ránk odafent,

Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet.
Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
mi örökké szeretünk

és nem feledünk téged.
Ha egy könnycsepp gördül  

végig az arcomon,
Az azért van, mert szerettelek

és hiányzol nagyon, de nagyon.”

Fájó szívvel emlékezem drága férjem 

Nagy András
halálának 13. évfordulójára.

Szerető felesége

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

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

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az 
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.

LAPZÁRTA
2015. április 29. (szerda) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640

Családi események
2015. március

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Hajdú Norbertnek és Balogh And-
reának (Mindszenti u. 118.) FANNI

Házasságkötés: Pöszmet Zsolt Kontra u. 91. 
szám és Tóth Brigitta Régiposta u. 32/b szám 
alatti lakos.

Halálesetek: Farkas Péter Ady E. u. 27. (63 
éves); Kovács László István Árpád u. 21. (75 
éves); Bihari Zoltán Sándor Kórógy u. 73. (80 
éves); Pigniczki Mihály Pál Kontra u. 79. (57 
éves); Szabados János Istvánné Hegedűs Mária 
Kontra u. 68/a (73 éves).

Képviselő-testületi tagok az 
alábbi időpontokban fogadó-
órán várják a lakosságot a 

művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Május 5-én kedden 17-18 óráig, majd minden 

hónap első keddjén 17-18 óráig.

Puskásné Halál Ágnes
Április 15-én szerdán 17-18 óra, majd min-

den hónap második szerdáján 17-18 óráig

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Május 6-án szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Május 7-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Tóth Péter
Április 22-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Meghívó
A művelődési házban

2015. április 10-én 18 órakor

Kemecsi Zoltán
előadóművész, filmrendező

előadói estjét

tekinthetik meg  
az érdeklődők.

Mindenkit szeretettel várnak 
a szervezők

TÁJÉKOZTATÓ A  
LOCSOLÁSI  

KEDVEZMÉNYRŐL
Tisztelt Lakosság!

A vízközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény egyes ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehe-
tőséget biztosít a vízfelhasználóknak 
arra, hogy a házikert öntözéséhez 
szükséges locsolási vízhasználat-
ra locsolási kedvezményt vegyenek 
igénybe. Elkülönített mérés nélkül – a 
házikert öntözéshez használt, kizáró-
lag a május 1-jétől szeptember 30-
ig terjedő időszakban az elszámolás 
alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 
10%-át elérő vízmennyiség nem vehe-
tő figyelembe a szennyvíz mennyisé-
gének meghatározásánál. 

A locsolási kedvezmény kizárólag 
csak akkor érvényesíthető, ha azt a 
felhasználó KÉRI!

A kérelmet formanyomtatvány kitöl-
tésével, postai úton vagy elektronikus 
levél formájában kell megküldeni az 
ALFÖLDVÍZ Zrt. 5600 Békéscsaba, 
Dobozi u. 5. szám alatti székhelyé-
re, vagy a www.alfoldviz.hu online 
ügyfélszolgálaton keresztül. A for-
manyomtatvány letölthető a www.
alfoldviz.hu ügyfélszolgálat – ügyfél-
szolgálati információk/letölthető do-
kumentumok/locsolási korrekció kére-
lem elérhetőségről.

Azok a felhasználók, akik haszonál-
lat-tartáshoz folyamatosan használnak 
a fenti 10%-os mennyiségnél több vi-
zet, elkülönített vízmérő felszerelését 
kérhetik. 

Részletes tájékoztatást a honlapon, 
vagy a 06-40/922-006 kékszámon kér-
hetnek, valamint telefonos ügyintézés 
lehetséges a 06-40/922-334 számon. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
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1. Napirend: Megállapodás módosítása a szeg-
vári I. számú fogorvosi körzet működtetésére

Gémes László polgármester előterjesztette a 
szegvári I. számú fogorvosi körzet működtetésére 
vonatkozó megállapodás módosítását (2. sz. mel-
léklet). Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása az írásos anyaggal kapcsolatban.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, a szerződésbe bele kellene foglalni azt, 
hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanul ma-
radnak. Az előterjesztésben hivatkozott 2000. 
évi II. törvény 2/B. pontja az ügyeletben történő 
részvételre vonatkozó rendelkezésekre is hivatko-
zik. Véleménye szerint ez nincs benne az eredeti 
megállapodásban. Hiányolja az azonosító kódok 
feltüntetését. A határozati javaslatban javítani kell 
az első mondatot azzal, hogy az önkormányzat 
képviselő-testülete „közös megegyezéssel” módo-
sítja a megállapodást. A Szentesi Városi Bíróság 
kifejezést Szentes Járási Bíróság elnevezésre kell 
javítani. A határozati javaslat első mondatában a 
zárójeles rész helyesen: „2012. március 1. napjától 
hatályos”. Keveredik, hogy mikor kivel van köt-
ve a szerződés, illetve a megállapodás. Szerinte 
ezt a megállapodást dr. Pálmai Ildikó nem, mint 
fogorvos írja alá, hanem, mint a Bt. képviselője. 
Hozzátette, egyik helyen a doktornő neve szerepel, 
másik helyen az Ikó-Dent Bt. Az anyagot át kellene 
dolgozni, hogy a megállapodás pontos legyen. Az 
ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket bele kell ven-
ni a megállapodásba. Ennek utána kell nézni. Nem 
tudja, hogy van-e erre vonatkozó törvény. Javasol-
ta, hogy a megállapodás módosításának tárgyalá-
sát a testület vegye le napirendről. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a fogor-
vosi körzet működtetésére vonatkozó megállapo-
dást korábban is minden esetben a képviselő-tes-
tület fogadta el. Ügyeletben a fogorvosoknak nem 
kell részt venniük. Kérte a képviselő-testületet, a 
fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó megál-
lapodás tárgyalását ne vegye le napirendről, most 
döntsön annak elfogadásáról. A doktornő a Bt. ke-
retében látja el a feladatot, de őt meg kell jelölni, 
mint a szolgáltatást nyújtó fogorvost. Praxisjoga 
Dr. Pálmai Ildikó fogorvosnak van, nem a Bt-nek. 
Javasolta a képviselő asszony által felvetett módo-
sítások átvezetését a határozati javaslaton.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, egyik megállapodás az egyik körzetre, másik a 
másikra vonatkozik.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a dok-
tornőnek egy praxisjoga van, egy nyilvántartási 
száma van. Ő, mint helyettesítő fog itt dolgozni, 
tehát a megállapodás csak a helyettesítésre vo-
natkozik. Nem arról van szó, hogy praxisra köt az 
önkormányzat szerződést. Ismertette a rendelési 
idő meghatározását. Elmondta, fogorvosi ügyelet 
Szegváron és Szentesen sincs. Háziorvosok eseté-
ben ki kell térni a megállapodásban az ügyeletre, 
míg a fogorvosok esetében ez nem releváns. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő ismertette 
a jogszabályt a fogorvosok ügyeletére vonatkozó-
an.

Gémes László polgármester elmondta, a meg-
állapodás arra az időszakra szól, amíg a II. számú 
fogorvosi körzet ellátására nincs másik orvos. Erre 
az időszakra dr. Pálmai Ildikó helyettesítő orvos-

ként működteti a praxist, amire az Önkormányzat 
kér működési engedélyt.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, és ha a II. sz. körzetre jelentkezik egy orvos? 

Gémes László polgármester elmondta, ha a II. 
sz. fogorvosi körzet ellátására jelentkezik egy or-
vos, akkor megszűnik a helyettesítés. 

Kérte, aki a Szegvári I. fogorvosi körzet mű-
ködtetésére vonatkozó megállapodás-módosítást 
az ülésen elhangzott szóbeli változtatásokkal elfo-
gadja, kézfeltartással jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő vett 
részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az Ikó-Dent Fogászati Ellátást Biztosí-
tó Betéti Társasággal (Székhelye: Szentes, Kodály 
Z. u. 6.) az egészségügyi alapellátás biztosítására 
vonatkozó, területi ellátási kötelezettséggel bíró, 
vegyes praxis működtetésére vonatkozó (2012. 
március 1. napjától hatályos) Megállapodást - kö-
zös megegyezéssel -  az alábbiak szerint módosítja:

Megállapodás
1./ Szerződő felek: egyrészről: Szegvár Nagy-

községi Önkormányzat (képviseletében Gémes 
László polgármester) Szegvár, Szabadság tér 2. 
továbbiakban Megbízó, másrészről: Ikó-Dent Fo-
gászati Ellátást Biztosító  Betéti Társaság (Rövid 
név: Ikó-Dent Bt.) Székhelye: 6600. Szentes, Ko-
dály Z. u. 6. A szolgáltatást nyújtó fogorvos neve: 
Dr. Pálmai Ildikó, Orvosok Országos Nyilván-
tartási száma: Népegészségügyi Intézet engedély 
száma: VI-R-042/03628-2/2012., Bélyegző száma: 
50630. Lakáscíme: 6600 Szentes, Kodály Z. u. 6., 
Rendelő címe: 6635 Szegvár, Hunyadi J. u. 2., mint 
megbízott, továbbiakban Megbízott.

2./ Szerződő felek a Szegváron, 2012. január 
23. napján megkötött, Szegvár összevont I. számú 
fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó Megál-
lapodást az alábbiak szerint módosítják:

A./ A Megállapodás 4./ pontját az alábbi g./ és 
h./ pontokkal egészíti ki:

Dr. Pálmai Ildikó szolgáltatást nyújtó orvos:
g./ vállalja, hogy a jogszabályoknak megfelelő 

végzettségű asszisztenst foglalkoztatja.
h./ kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi 

rendelési időben fogadja a betegeket:
páros hét: minden napján:  7.30-10.30 óráig
páratlan hét: hétfőtől-csütörtökig: 14.00-17.00 

óráig, pénteken: 7.30-10.30 óráig.
B./ A Megállapodás 11./ pontja az alábbi máso-

dik bekezdéssel egészül ki:
A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a fogor-

vost ért kár esetén az önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik, melynek megállapításá-
nál az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény 2/B. § (5) bekezdése szerinti összeget 
veszi figyelembe.

C./ A Megállapodás 15./ pontja második bekez-
désében a felmondási idő 6 hónapra módosul.

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a megállapo-
dás egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Szegvár, 2015. március 13.
Gémes László, polgármester, megbízó

Dr. Pálmai Ildikó, fogorvos, Ikó-Dent Bt. képvi-
selője, megbízott

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás aláírásával. 

2./ Napirend: Szegvári II. számú fogorvosi kör-
zet működtetése

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári II. sz. fogorvosi körzet működtetésére 
vonatkozó írásos anyagot (3. sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette a rende-
lési időt.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, dr. Szabó András fogorvos élni kíván a fel-
mondási idővel, vagy csak bejelentette, hogy nem 
fog Szegváron rendelni? Ismertette a törvény ide 
vonatkozó rendelkezését.

Gémes László polgármester elmondta, dr. Sza-
bó András az elmúlt év novemberében bejelentette, 
hogy el kíván menni Szegvárról. Akkor úgy döntött 
a képviselő-testület, hogy pályázatot ír ki az állás be-
töltésére. Sajnos érdemi pályázó nem lett, ezért kér-
jük fel Pálmai doktornőt a helyettesítésre. Működési 
engedélye az Önkormányzatnak lesz erre a körzetre.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, kezdeményezni kell a működési engedély ki-
adását. A megállapodásban úgy szerepel, hogy 
rendelkezünk határozatlan idejű működési enge-
déllyel. Ez még így nem igaz, reméli, hogy így 
lesz. Elmondta, a határozati javaslat 1./ pontjában 
a „Megállapodás felbontásával” helyett „Megálla-
podás megszüntetésével” kifejezés szerepeljen. 

Mi történik akkor, ha nem kapjuk meg a műkö-
dési engedélyt a szerződés megkötése ellenére?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, először a 
megállapodást a képviselő-testületnek el kell fogad-
ni, ez is feltétele a működési engedély kiadásának. 

Gémes László polgármester elmondta, a házior-
vosokra is ez vonatkozik. Csak akkor kapja meg a 
működési engedélyt, ha már megkötött szerződése 
van. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, fűtési díjat nem kell fizetni erre a körzetre? 
Nincs benne minden a megállapodásban, amit a 
törvény előír. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ez a 
megállapodás kiegészíti a doktornő alap megálla-
podását. Ez már korábban is így volt elfogadva. A 
doktornőnek egy praxisjoga van, ő, mint helyette-
sítőként fog dolgozni a II. sz. körzetben. A rendelé-
si ideje erre a körzetre heti 10 óra lesz. 

Gémes László polgármester elmondta, az ön-
kormányzat helyettesítő orvosként működteti ezt a 
praxist. Amennyiben a II. sz. fogorvosi körzet mű-
ködtetésére jelentkezik egy orvos, a helyettesítést 
azonnal megszüntetjük vele. 

A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 
7 fő vett részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Szegvár nagyközség-
ben működő II. számú fogorvosi körzet további 
működtetésének kérdését és az alábbi határozatot 
hozta:

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről

Folytatás a 6. oldalon
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 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

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
április 7-10.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
április 13-17.
hétfőtől-péntekig 7.30-11 óráig
április 20-24.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
április 27-30.
hétfőtől-csütörtökig 7.30-11 óráig
május 4-8.
hétfőtől csütörtökig 14-19 óráig
pénteken 7.30-12.30 óráig

Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
április 7-10.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
április 13-17.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig

április 20-24.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
április 27-30.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 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:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök    8-12,  13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12  13-14 óráig
Csütörtök    8-12  13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd 8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

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

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Ügyfélszolgálati Iroda
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
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:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-80/922-
333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334-
es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. 
Telefon: 06-63/311-433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény
Telefonszám: 06-30/417-4425

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

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-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig
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optika

Jól lát?

INGYENES

Telefon: 62/647-625, 30/544-5616, 30/544-5617
www.fontanaoptika.hu e-mail: fontana.optika@gmail.com

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 5.
nyitva tartás: H-Cs: 10-18, P: 9-17 

Szemüveglencsékre és keretekre

Szegvár Védőnői Tanácsadó
2015.05.12-én Kedd 8:30-11:30-ig 

Egészségkártya elfogadóhely.

Az elkészült szemüvegeket 
személyesen adjuk át.

-20% - 50%

szemüvegrendelés
 a helyszínen

Használatban levő szemüvegét 
kérjük, hozza magával.

LÁTÁSVIZSGÁLAT 
SZEMÉSZ SZAKORVOSSAL.

Húsvéti díszben a 213. sz. Hunor Coop üzlet
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1./ A képviselő-testület tudomásul veszi Dr. 
Szabó András fogorvos bejelentését a II. sz. fogor-
vosi körzet fogászati ellátására vonatkozó Megál-
lapodás felmondására 2015. április 30. napjával. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Megállapodás megszüntetésével, az átadás-átvétel 
lebonyolításával.

2./ A képviselő-testület tudomással bír arról, 
hogy a személyes ellátást nyújtó Dr. Szabó András 
fogorvos a fogorvosi körzet működtetési jogát érté-
kesíteni nem kívánta, működtetési joga 2015. ápri-
lis 30. napjával megszűnik, így az térítésmentesen 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatára száll vissza. 

3./ A képviselő-testület kéri Dr. Szabó András 
fogorvost, hogy kezdeményezze a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Járá-
si Népegészségügyi Intézeténél a részére a Szegvár 
Nagyközségi II sz. fogorvosi körzetben nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásra jogosító Működési 
engedély visszavonását 2015. április 30. napjával, 
valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Dél-alföldi Területi Hivatalánál a finanszírozási 
szerződés felmondását 2015. április 30. napjával. 

4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata (kép-
viseletében Gémes László polgármester) kezdemé-
nyezi a II. számú fogorvosi körzetre egészségügyi 
szolgáltatásra jogosító Működési engedély kiadá-
sát 2015. május 1. napjától az Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Járási 
Népegészségügyi Intézeténél.

5./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata a II. 
számú fogorvosi körzetre személyes ellátás nyújtá-
sára helyettesítőként Dr. Pálmai Ildikó fogorvossal 
köt megállapodást (orvosi pecsétszáma: 50630) az 
Ikó-Dent Fogászati Ellátást Biztosító Betéti Társa-
ság keretében 2015. május 1. napjától. Helyettesí-
tésére Dr. Vas Csilla Éva fogorvost kéri fel (orvosi 
pecsétszáma: 67379).

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás aláírásával.

6./ A fentiek alapján Szegvár Nagyközség Ön-
kormányzata kezdeményezi az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hiva-
talánál a Szegvári II. számú fogorvosi körzetre a 
Finanszírozási szerződés megkötését.

7./ A képviselő-testület a 127/2014. (XI. 27.) KT. 
határozatát - jelen határozat meghozatalával egy 
időben - hatályon kívül helyezi.

Megállapodás
mely létrejött egyrészről Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat (képviseletében Gémes László pol-
gármester) Szegvár, Szabadság tér 2., másrészről 
az Ikó-Dent Fogászati Ellátást Biztosító Betéti 
Társaság (képviseletében Dr. Pálmai Ildikó) Szen-
tes, Kodály Z. u. 6. között az alábbi feltételekkel:

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat határo-
zatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik fog-
orvosi alapellátásra Szegvár nagyközség II. számú 
fogorvosi körzetére (területi ellátási kötelezettség-
gel) vonatkozóan.

A személyes ellátás nyújtásával Dr. Pálmai Ildi-
kó fogorvost bízza meg határozatlan időre az Ikó-
Dent. Bt. keretében. 

2./ Az Ikó-Dent BT. a megbízást elfogadja. Kö-
telezettséget vállal arra, hogy a Szegvár II. számú 
fogorvosi körzetére (az összevont Eperjes község, 
Derekegyház község és Szegvár I. számú fogorvosi 
körzet mellett - továbbiakban összevont I. körzet) a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak és szakmai 
előírásoknak megfelelően: 

a.) a fogszakorvosi feladatokat ellátja az ügyve-
zető, Dr. Pálmai Ildikó fogorvos útján, vállalkozás 
keretében, 

b.) tevékenységét az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő, Szegvár, Hunyadi J. u. 2. szám alatti fog-
szakorvosi rendelőben folytatja. A hozzá forduló 
betegek folyamatos ellátását 2015. május 1. napjá-
tól biztosítja,

c.) a folyamatos ellátás érdekében a működési 
engedélyben és jelen megállapodásban foglalt ren-
delési időt biztosítja a betegek számára, 

d.) Rendelési idő: páros hét minden napján:10.30-
12.30-ig, páratlan hét hétfőtől-csütörtökig: 17.00-
19.00-ig, pénteken: 10.30-12.30-ig

e.) a helyettesítést sürgősségi ellátás esetén fog-
orvossal, saját költségén köteles biztosítani,

3./ Az Ikó-Dent BT. kijelenti, hogy a vállalko-
zási tevékenység folytatásához előírt jogszabályi 
feltételeknek megfelel. 

4./ Az Ikó-Dent BT. tudomásul veszi és elfogad-
ja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Já-
rási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetének 
szakmai irányítását.

5./ Szegvár nagyközség Önkormányzata az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi 
Területi hivatalával finanszírozási szerződést köt 
a fogászati alapellátásra vonatkozóan. A II. szá-
mú fogorvosi körzetre megállapított alapdíjat az 
önkormányzathoz történő megérkezést követő 5 
napon belül - számla ellenében - teljes egészében 
átutalja az Ikó-Dent BT. számlájára. 

A nyújtott szolgáltatásért az Önkormányzat 
teljesítményarányos díjazásra jogosult, melyet az 
OEP az Önkormányzatnak utal. Az Önkormányzat 
a teljesítményarányos díjat megérkezését követő 5 
napon belül - számla ellenében - teljes egészében 
átutalja az Ikó-Dent BT. számlájára. 

6./ Az Ikó-Dent BT. tudomásul veszi, hogy az 
OEP a finanszírozási összeg felhasználásának el-
lenőrzése során az Önkormányzatot ellenőrzi, az 
Önkormányzat által átadott pénzeszköz tekinteté-
ben az Ikó-Dent BT-nél is ellenőriz.

A fentiek teljesíthetősége érdekében az Ikó-Dent 
BT. a II. számú fogorvosi körzet működésével kap-
csolatos bevételeket és kiadásokat elkülönítetten 
könyveli. 

7./ Az Ikó-Dent BT. köteles a II. számú házior-
vosi körzet működésével kapcsolatos mindennemű 
adatszolgáltatásra, jelentés elkészítésére, továbbí-
tására. 

8./ Az Önkormányzat térítés nélküli használatot 
engedélyez az Ikó-Dent Bt-nek az Önkormányzat 
tulajdonában álló Szegvár, Hunyadi J. u. 2. alatt 
lévő körzeti orvosi rendelőként használatos ingat-
lanból a fogorvosi rendelőre és a közösen használt 
helyiségekre. 

9./ A praxis működtetési jogának átadásakor az 
Önkormányzat tételes leltárral adja át az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő fogorvosi rendelő be-
rendezési tárgyait, műszereit. Ezeket az Ikó-Dent 
Bt. használatra átveszi, biztosítja azok rendeltetés-
szerű használatát. 

10./ A megbízás további feltételei megegyeznek 
az összevont I. számú fogorvosi körzetre kötött 
megállapodásban foglaltakkal, azzal az eltéréssel, 
hogy az ingatlan fenntartás, és kezelés költségét, 
valamint a fűtési díj átalányt a II. számú fogorvosi 
körzetre vonatkozóan nem kell megfizetni.

11./ A megállapodás hatályba lépésének napja: 
2015. május 1. napja.

A megállapodást a felek határozatlan időtar-
tamra kötik, úgy, hogy azt közös megegyezéssel 
bármikor módosíthatják, illetve azt bármelyik fél 

egyoldalúan felmondhatja, úgy, hogy előtte 6 hó-
nappal írásban értesíti a másik felet. 

Az Önkormányzat a praxist az Ikó-Dent Bt-vel 
kötött megállapodás alapján helyettesítéssel mű-
ködteti, a praxis működtetésének átadása érdeké-
ben a jogszabályokban foglalt kötelezettségeket 
teljesíti. 

12./ A megállapodást aláíró felek jelen megál-
lapodással kapcsolatos jogi viták tekintetében a 
Szentesi Járási Bíróság kizárólagos illetékességét 
fogadják el.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kér-
désekben a Ptk. és a hatályos bérleti, valamint az 
egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabály-
ok értelemszerűen irányadók.  

Szegvár, 2015. március 16.
Gémes László, polgármester
Dr. Pálmai Ildikó, fogorvos, Ikó-Dent BT kép-

viselője 
Jelen megállapodás mellékletei:
1./ A II. számú fogorvosi körzetről rendelkező 

Önkormányzati rendelet,
2./ A fogorvosi rendelő átadás-átvételi jegyző-

könyve,
3./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi 

Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézeté-
nek működési engedélye,

4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata és 
OEP által kötött finanszírozási alapszerződés és 
mellékletei. 

3. Napirend: 10/2015 (II.12.) Kt. Határozat mó-
dosítása

Gémes László polgármester ismertette a 
10/2015. (II.12.) KT. határozat módosítására vo-
natkozó írásos előterjesztést (4. sz. melléklet). 
Javasolta, hogy a törvény rendelkezései szerint a 
szerződést az Alföldvíz Zrt-vel határozatlan időre 
kösse meg az Önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás az anyaggal kapcsolatban a 
képviselő-testület részéről nem hangzott el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a közműves szennyvízelvezetésre és 
-tisztításra vonatkozó bérleti, üzemeltetési szer-
ződést elfogadó 10/2015. (II.12.) KT. határozatot 
akként módosítja, hogy a határozat második mon-
datából az „5 éves időtartamra” vonatkozó kikötést 
törli. A második mondat után az alábbi kiegészítést 
teszi: „A szerződést határozatlan időre köti”.

4. Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester tájékoztatta a kép-

viselő-testületet arról, hogy a Hovány Kft. áraján-
latot küldött gépjárművek vásárlása céljából. Az 
ajánlatot a képviselő-testületi tagoknak e-mailben 
továbbította. Elmondta, kért beszámítási ajánlato-
kat. A buszt a Falufejlesztő Kft-nek lenne érdemes 
megvásárolni, mivel az áfát vissza tudja igényelni. 
Ezen kívül a kft. a buszt bérbe is adhatja. A kép-
viselő-testület döntése szükséges lenne a gépkocsi 
vásárláshoz. Elmondta, a tanyagondnoki feladatok 
ellátására elég lenne egy terepjáró. Ford Ranger tí-
pusú gépjárműre tettek ajánlatot 5.092.340 Ft+áfa 
összegben. Ajánlatot küldtek egy 17+1 férőhelyes 
Ford Transit gépkocsira 7.992.000 Ft+áfa összeg-
ben. Regisztrációs díj nincs. Lehetőség van arra, 
hogy az önkormányzat két járművét beszámítsák. 
A három gépjármű beszámítási összege összesen 
5.200.000 Ft. Elmondta, a Ford Transit 2009 gép-
járművet még nem adná el, kevésnek tartja a 2.500 
eFt beszámítási összeget. Ennek erős a motorja, 

A 3. oldal folytatása
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6-os váltóval működik, jól felszerelt busz. Érde-
mes lenne pályázatra várni, 1-2 évig még megtar-
tani. A két gépjárművet 2.700.000 Ft-ot összegben 
számítják be. 

Kérte a képviselő-testületet, tegyen javaslatot a 
gépjárművásárlásra. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, az anyagot a következő testületi ülésre elő kell 
készíteni. 

Gémes László polgármester elmondta, a tech-
nikai lebonyolítás már ismert, nem igényel külön 
kidolgozást. 

Javasolta, hogy az önkormányzat tulajdo-
nát képező Ford gyártmányú, tranzit típu-
sú, XFOLXXGBVLTY68154 alvázszámú, 
4FBTY68154 motorszámú, 1997. gyártási évű, 
GHH328 forgalmi rendszámú 15 fős gépjárművet 
bruttó 300.000 Ft-os áron, és a Ford gyártmányú, 
tranzit combi típusú, WFOSXXBDFS8D19880 
alvázszámú, QVFA8D19880 motorszámú, 2008. 
gyártási évű, LGE 118 forgalmi rendszámú 9 fős 
gépjárművet bruttó 2.400.000 Ft-os áron értéke-
sítse a Hovány Kft. (Székhelye: Kecskemét, Szent 
László Krt. 68., cégjegyzékszám: 03-09-100889) 
Szeged, Algyői út 40. Fióktelep (képviselője: 
Hovány Márton) képviselőjének. 

Kérte, hogy a testület hatalmazza fel az adásvé-
tel lebonyolításával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 7 fő vett 
részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a gépjárművek eladására 
vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi dön-
tést hozta:

1./ Szegvári Nagyközségi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő Ford gyártmányú, tranzit tí-
pusú, XFOLXXGBVLTY68154 alvázszámú, 
4FBTY68154 motorszámú, 1997. gyártási évű, 
GHH328 forgalmi rendszámú 15 fős gépjárművet 
bruttó 300.000 Ft-os áron. 

2./ Szegvári Nagyközségi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő Ford gyártmányú, tranzit combi 
típusú, WFOSXXBDFS8D19880 alvázszámú, 
QVFA8D19880 motorszámú, 2008. gyártási évű, 
LGE 118 forgalmi rendszámú 9 fős gépjárművet 
bruttó 2.400.000 Ft-os áron értékesíti a Hovány 
Kft. (Székhelye: Kecskemét, Szent László krt. 68. 
szám, cégjegyzékszám: 03-09-100889) Szeged, 
Algyői út 40. Fióktelep (képviselője: Hovány Már-
ton) képviselőjének. 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvétel lebonyolításával.

Gémes László polgármester kérte, a képviselő-
testület döntéshozatalát az alábbiak szerint: Szeg-
vár Nagyközség Önkormányzata - mint a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa - hozzájárul ah-
hoz, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  egy db Ford 
Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) M6 XL típusú terepjá-
rót  és egy db Ford Transit V363 LWB (1.6) 46OE, 
2,2L TDCi (155 Le) M6 Minibus Trend típusú kis-
buszt megvásároljon a megküldött árajánlat szerint. 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. az MNB Növekedési Hitelprog-
ram keretében, Zártvégű pénzügyi lízing kereté-
ben vásárolja meg a fenti két típusú gépjárművet.

A képviselő-testület felhatalmazza a Szegvári 

Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az adás-vétel lebo-
nyolításával.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata a gépjár-
művek megvásárlásához szükséges önerőt vissza-
térítendő támogatásként a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft-nek biztosítja. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a gépjárművek vásárlá-
sára vonatkozó szóbeli előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:

1./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata - mint 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa - 
hozzájárul, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üzemel-
tető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

a./ egy db Ford Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) M6 
XL típusú terepjárót 

b./ egy db Ford Transit V363 LWB (1.6) 46OE, 
2,2L TDCi (155 Le) M6 Minibus Trend típusú kis-
buszt megvásároljon a mellékelt árajánlat szerint.

2./A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. az MNB Növekedési 
Hitelprogram keretében, Zártvégű pénzügyi lízing 
keretében vásárolja meg a fenti két típusú gépjár-
művet.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a Szeg-
vári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az adás-vétel 
lebonyolításával.

4./ Szegvár Nagyközség Önkormányzata a gép-
járművek megvásárlásához szükséges önerőt visz-
szatérítendő támogatásként a Szegvári Falufejlesz-
tő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft-nek biztosítja. 

Lukács Istvánné alpolgármester javasolta, 
hogy a március 26-i képviselő-testületi ülést köve-
tően kerüljön sor a közmeghallgatás megtartására. 

Gémes László polgármester javasolta, hogy a 
közmeghallgatás 18.00 órakor kezdődjön, napiren-
di pont Szegvár nagyközség szennyvízberuházása 
és egyéb előterjesztés legyen. 

Más javaslat a képviselő-testület részéről nem 
hangzott el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghoz-
ta alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a közmeghallgatás időpontját 2015. 
március 26-án 18.00 órában jelölte meg, napirend-
jét az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Szegvár nagyközség szennyvízberuházása
2./ Egyebek 
A közmeghallgatásra a Művelődési Házban ke-

rül sor. A képviselő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a közmeghallgatás idejéről, helyéről és 
napirendjéről az SZMSZ-ben meghatározott mó-
don a lakosságot értesítse.

Puskásné Halál Ágnes képviselő tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi, Gazda-
sági Bizottság 2015. március 31-én falubejárást tart.

Több hozzászólás az ülésen nem hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte a 

részvételt és az ülést bezárta.

Az 1. oldal folytatása

Csepreghy Nándor fejlesztéspolitikai 
kommunikációért felelős helyettes állam-
titkár beszélt a vidék fontosságáról, az 
ilyen beruházások sokat tesznek hozzá a 
kistelepüléseken élők komfortérzetéhez. 
Farkas Sándor országgyűlési képviselőnk 
a nemrég ünnepelt víz világnapja kapcsán 
felhívja a figyelmet a természetes vizek 
megóvásának fontosságára, amelyre szép 
példa a szennyvíztisztító megépítése. 

A nemzetiszínű szalag átvágása után, 
Krizsán György, az Alföldvíz Regionális 
Viziközmű-szolgáltató Zrt. területi diví-
ziójának vezetője mutatta be az érdeklő-
dőknek a telep működését. Megnézhettük 
a különböző medencéket, amelyekben a 
tisztítás különböző módja szerint egyre 
tisztább vizet láthattunk.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata 
2010. május 18-án nyújtott be pályázatot 
a Környezet és Energia Operatív Program 
keretében, ennek célja a település szenny-
vízcsatorna hálózatának és szennyvíztisz-
tító telepének megvalósítása volt.

A tényleges munkálatok 2013 tavasz-
szal vettek lendületet. Mindenütt árkokat 
kerülgettünk, esetenként sarat tapostunk, 
bár az időjárás kegyes volt az építkezéshez, 
kevés eső esett a kivitelezési munkák alatt. 
A munkagépek sokaságát, a föld- és kőku-
pacok kerülgetését, az úton maradt port, 
kátyúkat mindenki a saját vérmérséklete 
szerint viselte el. Beletörődően – ez ezzel 
jár- sóhajjal vette tudomásul a közlekedési 
nehézségeket. Még ma is sok helyen rosz-
szak az útviszonyok, de a javítással meg-
bízott cég garanciálisan 36 hónapig köteles 
elvégezni a helyreállító munkákat.

Akit érdekel hogyan is működik a 
szennyvíztisztító telepünk az a www.
szegvar-szennyviz.hu címen tájékozódhat.

Azok között a lakosok között, akik csat-
lakoztak a hálózatra, egy 50 ezer forint 
értékű vásárlási utalványt nyert Francen 
Péterné a Kontra utcából.

Kosztolányi Sándorné
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AJÁNDÉK ISTENTŐL

Március elején a település-karbantartó tan-
folyam résztvevői a park-építő fenntartó szak-
ág gyakorlati óráinak egy részét a templom-
kertben tartották  templomgondnokunk és az 

oktató tanárnő vezetésével. Nagy örömünkre 
az őszi avart összegereblyézték, a rózsák tövét 
meglazították, ahol szükséges volt megmet-
szették, az elszáradt és lemetszett faágakat 

összeszedték és az avarral együtt a gyűjtőbe 
vitték. Köszönjük Mindnyájuknak, akik részt 
vettek ebben a munkában, Isten áldása legyen 
életükön.

/Nagy E./

TESZ-VESZ-TAVASZ

Az idén 8. alkalommal rendezte meg egy-
házmegyénk a környezetépítő, -szépítő progra-
mot. Nagy öröm számunkra, hogy évről-évre 
egyre többen csatlakoznak programunkhoz. 

Hála Istennek, sokan gondoljuk azt, hogy fele-
lősek vagyunk környezetünkért. 

Ilyenkor átéljük a közös tevékenység örö-
mét, a rend és tisztaság jó érzését, a jól végzett 
munka nyugalmát. A közös összefogásból sok-
kal több születik, mint amire egyedül képesek 
lennénk. 

Mi a templomkert rendbetételét tűztük ki 
célul és bár előtte dolgoztak már a terepen, 
munka így is bőven akadt. Közel húszan vet-
tünk részt - kicsik és nagyok - március 21-én 9 
órától 13 óráig, hogy szebbé varázsoljuk temp-
lomunk környékét. Kis csapatunkból volt, aki 
ásást vállalt, többen a virágoskertet kapálták, a 
másik csoport bokrokat metszett, ágakat, fale-
veleket gyűjtött és hordta össze. A közös tízó-
rai (11 órakor) keretében volt idő beszélgetésre 
is. A kis csapat kellemesen elfáradva, de lel-
kesen végezte el az e napra kitűzött feladatot. 
Valószínűleg akadna még tennivaló, reméljük 
tudjuk majd folytatni a megkezdett munkát. 

Meglátogatott bennünket az 
Ifjúságpasztorációs Iroda munkatársa, a  

TESZ-VESZ-TAVASZ szervezője, kis aján-
dékkal kedveskedett a részt vevőknek. Isten-
nek hála szép napunk volt, örömteli tevékeny-
séggel és jó kedvű együttléttel.

/Szabó Judit/

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉS - 
ALKALOM VOLT JÓT TENNI

Nagyböjti tartósélelmi-
szer-gyűjtést szerveztünk 
templomunkban március 8 
és 15 között. 

Hála Istennek nagyon sok 
jó érzésű ember a segítség-
nyújtást fontosnak tartja, 
és szívesen segített. Szé-
pen gyűltek az adományok, 
liszt, cukor, olaj, konzerv, 

margarin stb., összesen 254 kg élelmiszer érke-
zett templomunkba. 

Karitász csoportunk 30 nagycsaládnak és 
14 egyedülálló embertársunk számára juttatott 
csomagot, amit a helyi Polgárőrség segítségé-
vel szállíthattunk házhoz. Köszönjük a segít-
ségüket. Így lehetőségünk volt lakóhelyükön is 
találkozni és kicsit elbeszélgetni gondjaikról, 
nehézségeikről egy-egy támogatottunkkal, 
áldott Húsvétot kívánni mindenkinek. Meg-
beszéltük miben tudunk segítségükre lenni a 
továbbiakban. 

Egyúttal jó alkalom volt a „Katolikus 
Karitász az Öngondoskodó háztartásokért” 
program keretében kapott vetőmagok szétosz-
tására is. A támogatott vállalta, hogy a vető-
magot elveti, lelkiismeretesen gondozza a nö-
vényeket és beszámol a termés eredményeiről. 
Hála Istennek sokan akarnak dolgozni család-
jukért, hiszen 30 vetőmagcsomagot osztottunk 
ki. 

Jó érzés volt látni, hogy mindenki örült a ka-
pott adományoknak. 

Örömmel tölthet el mindenkit, bárki bármi-
lyen mértékben adakozott, hogy jót tett, segí-
tett, megnyitotta szívét. Istennek hála minden 
jó szándékú segítségért!

/Szabó Judit/

FALUJÁRÓ FÁKLYÁS KERESZTÚT

Hagyományteremtő céllal egyházközsé-
günk Ifjúsági csoportja szervezésében Falu-
járó Fáklyás Keresztutat tartottunk március 
25-én este a szentmise után. Ennek létre-
jöttét lázas szervező munka előzte meg: az 
állomások helyszíneinek kiválasztása, az út-
vonal megterve-
zése, a kellékek 
biztosítása, az 
állomások alat-
ti, közötti útvo-
nal imádsággal, 
énekkel megtöl-
tése volt a fel-
adat.

A keresztutat 
a szegvári csa-
ládokért imád-
koztuk végig, 
azokért, akik 
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nap mint nap mellettünk állnak, és akiknek 
a vállára sokszor a viselkedésünkkel, szere-
tetlenségünkkel kereszteket rakunk, és akik 
néha nekünk is szomorúságot okoznak. 

A keresztutat a templomban kezdtük, 
megálltunk a templomkerti keresztnél, 
elmentünk a Szent János szoborhoz, a 
Szentháromság szoborhoz, imádkoztunk a 

Kórógy-keresztnél, a Református templom 
előtt, a temetői keresztnél, a Szélmalom ke-
resztjénél, a Víztoronynál, a Polgármesteri 
Hivatal előtt, a Katolikus Körnél, az Óvo-

da előtt, a Múzeumnál, az Iskola előtt és a 
templomhoz visszatérve fejeztük be közös 
imával, énekléssel. 

Urunk Jézus, tekints családjainkra, Te 
meghaltál értünk, segíts nekünk érted és ér-
tük élni.

A keresztút hossza mindenkit próbára tett, 
mégis élmény volt látni a kicsik lelkesedését, 

az idősebbek fáradhatatlanságát, a fiatalok 
fárasztó munkanap után is lendületes közös 
imáit, énekeit. 

Mindenki örült, hogy végigjárta az utat, 
igazán felemelő élmény volt együtt lenni a 
krisztusi úton. Köszönjük mindazoknak, 
akik vállalták a fáradságos utat. Reméljük, 
találkozunk jövőre is!

/Kovács Rita-Szabó Judit/

HÚSVÉT RÉSZESEI LESZÜNK

A virágvasárnapi dráma elevenen belénk 
markol és megmozgatja a fantáziánkat. Lát-
juk Jézus mennyi jót tett, meggyógyítja a be-
tegeket, megsokasítja a kenyeret, feltámaszt-
ja Lázárt, a négynapos halottat. Diadalittas 
ünneplés és feldobottság után bevonul Je-
ruzsálembe. Megkülönböztetett tisztelettel 
és szeretettel veszik körül Jézust, ruháikat 
teszik le a földre, zöld ágakat törnek le és te-
szik a lábai elé, mint egy hőst, egy győztest 
ünneplik és vonul be a fővárosba. Most ami-
kor mi is kezünkbe vesszük a tavasz első vi-
rágját, a barkát, éljenezve kísérjük az Urat a 
templomba. Útközben megdöbbenünk, mert 
tudjuk, hogy az éljenző tömeg pár nap múlva 
ellene fordul, és a halálát akarja. 

Túl erős és közeli ez a dráma. Velem is 
megtörténhet, de ezt nem akarom. Mi is a 
bűneink miatt áldozatot mutatnánk be, de ezt 
nem várod tőlünk. „Inkább a dicséret áldoza-
tát ajánljuk fel Istennek mennyei oltáron az 
égiek kórusával. S hogy még többet mond-
jak, áldozzuk fel magunkat Istennek: sőt, 
minden áldott nap önmagunkat és minden 
cselekedetünket áldozzuk fel.” 

Ha cirenei Simon vagy, fogd a kereszt-
jét, és kövesd! Ha gonosztevő vagy, és vele 
együtt keresztre lettél szögezve, akkor be-
csületes emberként ismerd el őt Istenednek, 
ha őt, helyetted és bűneidért, a bűnösök közé 
számították, te őmiatta válsz igazzá. Imádd 
azt, akit miattad feszítettek meg; és keresz-
ten függve a meggyaláztatásokból is gyűjts 
magadnak érdemet. Halálod által szerezd 
meg üdvösségedet; Jézussal együtt lépj be 
a paradicsomba. Így fogod majd megérteni, 
hogy milyen értékeket tékozoltál el. Ezeken 
a szépségeken jártasd lelki szemedet; a csú-
folódót pedig hagyd odakint meghalni kár-
omló szavával együtt. 

Ha arimateai József vagy, kérd el a holt-
testet attól, aki keresztre szegeztette; és tiéd 
lesz az, aki a világ engesztelő áldozata. Ha 
Nikodémus vagy, Isten éjszakai tisztelője, 
kend meg Jézust a temetésre szánt kenetek-
kel.

Ha az a bizonyos Mária vagy, vagy a má-
sik Mária, vagy Szalóme, vagy Johanna, 
sirasd hajnalban könnyeiddel Krisztust. Tö-

rekedjél arra, hogy te lásd meg elsőnek az 
elmozdított követ, talán az angyalokat is, de 
inkább magát Jézust. 

/Zsadányi József/

HÍREK-ESEMÉNYEK

A március végi óra átállítással a szent-
misék időpontja nem változik!

Április 12. Az Isteni Irgalmasság vasár-
napja. II. János Pál pápa 2000-ben Szent 
Fausztina nővér közlései alapján, a húsvét 
utáni első vasárnapot nyilvánította azzá. 

Április 17-18-19-én Isten szeretete cím-
mel kurzus lesz a katolikus körben. Vezeti 
Beke Tünde Lídia bencés harmad rendi 
nővér. Részletes tájékoztatás, jelentkezés 
Gémes Anitánál. 

Április 18-án, és május 2-án (szombat) 
délután 4 órai kezdettel gyerekmise lesz 
templomunkban. Várjuk a kicsi gyerme-
keket, és az alsó tagozatos diákokat szüle-
ikkel együtt erre a szentmisékre.

Április 26-án (vasárnap) 16 órai kezdet-
tel a kórógyszentgyörgyi kápolna helyén 
álló kereszt előtt Szent György napi búcsúi 
szentmise lesz, majd könyörgés jó termé-
sért. Jöjjünk, vegyünk részt ezen a sza-
badtéri programon, könyörögjünk együtt 
alkalmas időjárásért, hogy munkánk meg-
hozza a gyümölcsét, a bőséges termést!

Ezen a vasárnapon este már nem lesz 
szentmise a templomban!

Május 1-én Munkás Szent József ünne-
pén, elkezdődik a májusi litánia, minden 
nap 17.40-kor. 

Május 3-án Anyák napja. A regge-
li szentmisén a hittanosok és a fiatalok, 
verssel énekkel köszöntik az édesanyá-
kat, nagymamákat, és égi édesanyánkat, a 
Szűzanyát.

Elsőáldozás ez évben május 17-én a 
reggeli szentmisén lesz. Imádkozzunk a 
szentség felvételére készülő gyerekekért, 
és szüleikért!

/Rozgonyi Mária/
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Csanád Béla:

Tavaszköszöntő

Nyílj ki tavasz, nyíljatok ibolyák,
csupa villámló vágy ma a világ!
Ágak suhognak, feslő rügyei
robbantják egünk szürkeségeit.

Ez kell most végre, ez a hajnali
élet, napfény! Ha csönd van, hallani,
hogy ropog lenn a földben a gyökér;
virágot nyitni indul benn a vér.

Dalokban fürdenek a madarak
a sima, ünnepélyes ég alatt,
s amelyik torkán nem születik dal,
ujjong feszülő, gyors szárnyaival.

Mert nem a téli, ez az igazi
béke: e szelíd, zsongó tavaszi,
amikor árad, játszik a patak,
de fegyelmezett, s medrében marad.

Így jár az ember haragjával is,
kisimul ökle, és már bánja is
mérgét. Vígan forgatja a kapát.
Látja, a szőlőt metszik már odább.

S ha ünnep jő, ilyenkor százszor az,
színeivel szépíti a tavasz.
Pihen a test, s a lélek szárnyra kel
húsvéti öröm énekeivel.

Grecsó Krisztián:  
Az író nem rocksztár

Bár három ak-
kord elsajátítása 
után zenekart alapí-
tott Grecsó Kriszti-
án csajozás céljából, 
pár napja Szabad 
Sajtó-díjjal ismer-
ték el. A szegvári 
író, költő szereti és 
meg is énekli azt a 
világot, ahonnan 
jött - hol dalba, hol 
regénybe szőve azt.

– Gratulálunk friss Szabad Sajtó-díjához! Mit 
gondol, többek között a Faludy- vagy a József At-
tila-díja után, az Élet és Irodalom vagy a Vasár-
napi Hírek publicistájaként miért ön kapta ezt az 
elismerést?

– Hagyomány, hogy minden évben díjaznak egy 
szociálisan érzékeny írót is, előttem Spiró György 
és Esterházy Péter kapta meg – ez külön öröm. 
Mindig arról a világról mesélek, ami nekem fon-
tos, mondjuk egy mai szegvári diák esélyeiről. Ez 
nem politika, hanem annak a világnak a szeretete, 
ahonnan jövök. 

– Emellett futnak a Cigányok és a Mellettem el-
férsz című darabjai a fővárosban, a Rájátszás nevű 
zenés-irodalmi projektben énekel és zenél is. Akkor 
ön most mi?

– A modern művészeti gondolkodásba bőven be-
lefér, ha egy író összművészetben gondolkodik. A 
Sebő együttes lemezein nőttem fel, hiszem, hogy 
ezek hiteles ügyek, és az emberek vágynak rá, hogy 
ne nézzék őket gyereknek vagy hülyének. 

– „Ha elhagynak a szavak, sokat pengetem a 
gitárt” – írja egy bemutatkozásában. Emlékszik, 
mikor ragadott először gitárt?

– Elsős gimisként lettem garázsrocker és alapí-
tottam zenekart, amikor megtanultam a harmadik 
akkordot. De a csongrádi gimiben működött vagy 
hat együttes. A zene mindenekelőtt azt a célt szol-
gálta, hogy legyen csajunk. Végül lett, de azt nem 
tudom, volt-e köze a gitározáshoz. 

– Hogy viseli a gitárt ragadó író, ha másvalaki, 
esetünkben Szabó Balázs és Bandája az ő szövege-
ivel (is) arat sikereket?

– Ezzel meg kell barátkozni, a darabjaimmal 
hasonló a helyzet: a taps óta a sikert a színész 
aratja le. De ő van ott, viszi a hátán a produkciót. 
Balázs pedig nagyon tehetséges énekes-dalszer-
ző, őt választottam 2012-ben Aegon művészeti 
társdíjasomnak. Büszke vagyok arra, hogy az Élet 
elvitelre című lemezére felkerültek a szövegeim, 
felemelő érzés, amikor az ezres létszámú kon-
certjén zúgja a közönség a verseimet. Az írónak 
meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy ő nem 
rocksztár, ha pedig rocksztár akar lenni, dolgoz-
zon meg érte. 

– Megyek utánad a legutóbbi regénye címe, ami 
József Attila Óda című versét idézi meg. Ha már 
a költőóriásunknál tartunk, rocksztár mellett akart 
tűzoltó, katona vagy vadakat terelő juhász lenni?

– Amit szerettem, azt csináltam is, néptáncoltam. 
Tehetségtelen voltam, de a táncházmozgalomnak 
nem az a lényege, hogy mindenki profi legyen, 

SZEGVÁR AZ ELEKTRONIKUS SAJTÓBAN
hanem hogy eljusson mindenkihez a gyönyörű ma-
gyar hagyomány. 

– Öccse, Grecsó Zoltán azonban táncművész és 
koreográfus. Páratlan páros című közös pódium-
est-sorozatuk második darabja a Szigorúan ellen-
őrzött vágyak, amelyet tavasszal Szegedre is elhoz-
nak. Mi a jó testvérkapcsolatuk titka?

– Sok érzékeny pont van, de a felnőtt testvérkap-
csolat akkor működik jól, ha nem dumálunk bele a 
másik életébe, mert nem vagyunk egyformák. 

Forrás: Kiss Tímea - Délmagyarország napilap

Civilben is a közösségért dolgoznak

Csongrád, Szeg-
vár - A Csongrádi 
és a Szentesi járás-
ban is elismerték 
két rendőr közösségi 
munkáját. A szeg-
vári törzszászlós 
szegény gyerekeket 
támogat, a csongrá-
di főhadnagy abban 
segít fiataloknak és 
időseknek: hogyan 
kerülhetik el az ál-
dozattá vagy elköve-
tővé válást. 

– Egy szegvári delegációval a testvértelepülé-
sünkön, az erdélyi Felsősófalván vendégeskedtünk 
2010-ben. Hazafelé maradt nálunk rengeteg kon-
zerv, primőráru. Hallottuk, hogy van a településen 
egy gyermekotthon, Böjte Csaba felügyeletével 
20-25 gyerek él ott. Elvittük nekik az élelmiszert, 
megismerkedtünk – idézte fel az öt éve történteket 
a szegvári rendőr, Kapás Tamás. A közelmúltban 
a karitatív munkája elismeréseként emléklapot és 
emlékérmet kapott a Magyar Rendvédelmi Kartól. 
Az indoklás szerint azért, mert kiemelkedő szak-
mai érdekképviseleti és közösségfejlesztési tevé-
kenységet folytat. Ruhákat, könyveket, kötelező ol-
vasmányokat, tartós élelmiszert gyűjtenek, évente 
két-három alkalommal bepakolnak a szegvári ön-
kormányzat autójába, és útra kelnek a határon túlra.

– Már híre ment a tevékenységünknek, nem 
csak helyiek adományoznak. Másokkal ellentétben 
nem csak karácsonyra gyűjtünk, hiszen a szegény 
gyerekek az év többi szakában is rászorulnak a se-
gítségre. Tavasszal, nyár végén és november körül 
megyünk, most már névre szóló ajándékokat tu-
dunk adni. Van, aki csak ilyenkor kap ajándékot 
– mesélte. Nem is olyan egyszerű megfogalmazni, 
hogy miért csinálja ezt, gondolkodott el kérdésünk 
kapcsán a törzszászlós. A rendőr, amikor felveszi 
az egyenruhát, az a dolga, hogy szolgáljon, segít-
sen. Úgy véli, a szolgálat nem csak ebből áll, ennek 
a hozzáállásnak civilben is folytatódni kell. Otthon, 
Szegváron is hasonlóan viszonyul az elesettekhez, 
segít a tűzifa vagy a gázpalack beszerzésében. – A 
felsősófalvi gyerekeket lassan személyesen ismer-
jük, tudjuk például, ki milyen könyvet szeret. Nem 
feledem annak a kislánynak az arcát, aki potyogó 
könnyekkel nézegette a lovakról szóló kiadványt – 
foglalta össze, hogy mi motiválja…

Forrás: Králik Emese - Délmagyarország napilap 

Fotó: Schmidt Andrea
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Elveszett értékeink 
pótlása szükséges

Gyermekkoromban, sőt koromnál fogva nyu-
godtam állíthatom, hogy még felnőtt koromban 
is igazi klasszikus cigányzenét játszó zeneka-
rok szórakoztatták az érdeklődőket falunkban. 
A vendéglőben, kocsmákban, lakodalmakban, 
banketteken sokszor másnap reggelig húzták a 
prímások az igazi magyar nótát. Sajnos ez már 
a múlté. Napjainkban nincs nálunk egy valódi, 
klasszikus hangszereken játszó zenekar, pedig 
igény biztosan lenne rá. Elég, ha csak egy párat 
említek: a Dobbantó Néptáncegyüttes, de itt 
van még mellette a SZÖTYKE Néptánccso-
port, a nótaénekesek, a népdalkörösök. Biztos 
vagyok benne, hogy ezeknek az egyesületek-
nek a munkáját is nagyban segítené. Hiszen 
évente többször is előfordul, hogy vidékről kell 
fogadni zenekart súlyos összegekért. Most nem 
akarom részletezni, hogy ez mekkora terhet je-
lent a dobbantósoknak (nyilván a táncosok szü-
leinek) ezeket viselni. 

Ezt az űrt, ami Szegvár kultúrájában tátong, 
néhány év alatt meg lehet szüntetni. Működik 
falunkban az Alapfokú Művészeti Iskola, ahol 
tudomásom szerint zeneoktatás is folyik. A 
Művészeti Iskola néhány éve a Forray Máté 
Általános Iskola keretein belül működik. A 
megoldás lehet az, hogy az oktatott hangsze-
rek arzenálját ki kell bővíteni a régi klasszi-
kus hangszerekkel, mint pl. hegedű, klarinét, 
cimbalom, stb. Az oktatást meg kell szervezni, 
meg kell hirdetni és jönni fognak a jelentkezők. 
Gondolok itt többek mellett a falunkba költö-
ző cigány családokra is. Köztudott, hogy ezen 
hangszerek kezelésében kiemelt tehetséggel ál-
dotta meg őket a teremtő. 

Emlékeim szerint kb. 18-20 éve indult újra 
Szegváron a zeneoktatás. Nézzük meg az 
eredményt. Azóta alakult 3-4 rock zenekar, 
amelyek még máig is a pályán vannak, lettek 
gitártanáraink, lettek énekeseink. Többen kö-
zülük életpályának választották a zenét. Nem 
szabad kihagyni a gondolatok közül, hogyha 
ez az álom megvalósulna, mekkora mértékben 
lendítene például Szegvár idegenforgalmán is. 

Kérem az illetékeseket, a képviselő-testületi 
és iskolai szinten is vizsgálják meg a lehetősé-
geket. Teremtsék meg a feltételeket! Biztos va-
gyok benne, hogy hamarosan látni és élvezni 
fogjuk a munka eredményét. 

Szarvas Ferenc

Márciusi múzeumi 
programok

Ez a hónap az ünnepek jegyében telt el, hi-
szen a március 15. és a húsvéti készülődés na-
gyon jó alkalmat adott a kézműveskedésre. 

A gyerekek egy része tanórán látogatott el 
a múzeumba: megnézték a Kossuth-tablót, a 

Kossuth-bankókat és egyéb 19. századi doku-
mentumokat. Az elsősökkel Kossuth-címeres 
zászlót készítettünk ragasztással és színezés-
sel. Majd a 4. osztályosok a lúdtollal írást pró-
bálhatták ki, ami nem bizonyult valami könnyű 
feladatnak, de kiállták a próbát az ügyes kezek. 
A húsvéti készülődést a másik 4. osztály mú-
zeumi keretek között kezdte meg: ők zsugorka 
technikával bőrszíjas nyakláncot készítettek, 
melyre az alkalomhoz illő mintákat rajzoltak.

Nemzeti ünnepünk előtt egy nappal, szom-
baton nemezből virágot készítettünk: termé-
szetesen piros, fehér és zöld színben pompáz-
tak a kis virágunk szirmai, melynek papírból 
és hurkapálcából készítettünk szárat. A marok-
nyi csapat bátran kezdett neki a nemez gyúrá-
sának, szappanozásának, melyből közel fél óra 
alatt virág született.

Következő héten, szombaton húsvéti üd-
vözlőlapot készíttettek a gyerekek. Egyikben 
egy tojás emelkedett ki a papírból, másikban 
nemez segítségével egy bárányt öltöztettünk 
fel. Saját elképzelésük szerint dolgozhattak a 
résztvevők, válogathattak a különböző színű, 
vékonyabb-vastagabb papírokban és a sablo-
nokban. Az elkészült lapokat néhányan postá-
zásra szánták, így még szebben dolgoztak.

28-án Húsvétváró zajlott a múzeum udvarán, 
ahol kisbárányt, kisnyuszikat és kiskecskéket 
lehetett simogatni. Nagyon kezesek voltak az 
állatok, amiket Bakó István és Halál Jánosné 
kölcsönzött délutánra. A tojásokban sem volt 
hiány, hiszen Nagybata Márta népi iparművész 
volt a vendégünk: gyönyörködhettünk munká-
iban és figyelhettük az pontosan dolgozó ke-

zeit. Menyhárt Józsefné 
kiscsibéket és a nagy 
érdeklődést kiváltó hun-
garocell alapú, textillel 
bevont díszes tojásokat 
készített a gyerekekkel. 
Jómagam papírtáskát dí-
szítettem a gyerekekkel, 
melynek az elején egy 
nyuszi ült. Mindenkinek 
nagyon köszönöm a köz-
reműködést!

Purgel Nóra

Áprilisi matinék  
a múzeumban

2015. április 18-án 

MŰEMLÉKI VILÁGNAP
parasztház készítés

április 25-én 
ANYÁK NAPI KÉSZÜLŐDÉS

NEMEZELÉSSEL
 

Mindenkit szeretettel várok!
Részvételi díj 200 Ft/fő.
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Diákvilág
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap. Szeretnék Önöknek 

beszámolni a márciusi rendezvényekről, ese-
ményekről.

Március 13-án megemlékeztünk iskolai 
szinten nemzeti ünnepünkről. A községi ün-
nepséget március 15-én rendeztük meg, ahol 
a műsort a felső tagozatosok adták elő Gila 
Györgyné vezetésével. Segítségére volt még 
Kovács Ida. A dekorációt Jeneiné Lucz Má-
ria és Tóth Péterné készítette. A hangosításért 
Szabó Ferenc rendszergazda felelt. Köszönjük 
a szép színvonalas műsort.

Március 13-án értékelték a Petőfi versilluszt-
rációs pályázat alkotásait Hódmezővásárhe-
lyen, a Művelődési Központban. A díjazott 
alkotások készítői között szerepelt, Pap Mar-
cell 3.a osztályos, Barát Dorina 3.b osztályos 
és Szabó Boróka 7. osztályos tanuló. Érté-
kes ajándékcsomaggal tértek haza tanulóink. 
Mindannyian a Jövőnkért Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói. Felkészítő tanáruk Jeneiné Lucz 
Mária. Gratulálunk!

Országos Francia versmondó versenyt szer-
veztek Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor 
Református Gimnáziumban, ahol Orosz Dalma 
és Süli Viktória a középmezőnyben végeztek. 
Derekasan helyt álltak, hiszen ők szakköri ke-
retben tanulják a francia nyelvet. Felkészítő-
jük: Vassné Lucz Klára. Gratulálunk!

Megrendeztük az iskolai szavalóversenyt is. 
Eredmények:

1-2. osztály: 1. Bölcskei-Molnár Zita – fel-
készítő: Papné Benkő Mónika, 2. Szlapák Dá-
niel – felk.: Bereczkiné Buza Anett, 3. Szabó 
Levente – felk.: Hegedűsné Ternai Ágnes, 4. 
Szabó Virág, Magyar Tibor – felk.: Bereczkiné 
Buza Anett, Magyar Luca – felk.: Papné Benkő 
Mónika, 5. Magyar Bianka – felk.: Hegedűsné 
Ternai Ágnes, Orosz Gábor – Felk.: Halász 
Ottóné, 6. Magyar Ágnes – felk.: Halász 
Ottóné, Gila Viktória – felk.: Hegedűsné Ternai 
Ágnes. A városi versenyen Bölcskei-Molnár 
Zita különdíjban részesült. Gratulálunk!

3-4. osztály: 1. Édelkraut Ádám – felk.: 
Lukács Istvánné, 2. Hegedűs Dániel – felk.: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta, 3. Sárközy Nim-
ród – felk.: Lukács Istvánné, 4. Fokk Inez – 
felk.: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó, 5. Szabó 
Dániel – felk.: Lukács Istvánné, 6. Váczi Zsófia 
– felk.: Vassné Lucz Klára. A városi versenyen 
Édelkraut Ádám képviselte az iskolánkat. Gra-
tulálunk!

5-6. osztály: 1. Orosz Dalma 6.b. – tanára: 
Papné Mészáros Réka, 2. Csillagkuti Jácint 5.b. 
– tanára: Rozgonyiné Szabó Mária, 3. Kovács 
Brigitta 6.a. – tanára: Papné Mészáros Réka

7-8. osztály: 1. Turiczki Réka 7.o., 2. Szabó 
Janka 8.a., 3. Szanyi Enikő 8.b. – tanáruk: Pap-
né Mészáros Réka. Ők képviselik iskolánkat 
Szentesen a területi versenyen április 9-én.

Mit kínálunk április hónapban?
Tanulmányi versenyek lesznek iskolai szin-

ten.

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné 
tanítónő

Március 21.  
Bábszínházi Világnap
A Budapest Bábszínház kezdeményezésére 

2014-ben a magyar nyelvű bábosok első alka-
lommal, bábjátékos napokat szerveztek, ha-
gyományteremtő szándékkal. 

Szegváron a Kurca-parti Óvoda is bábelő-
adásra hívta vasárnap délelőtt az érdeklődő 
gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket. 

Az alpolgármesterünk Lukács Istvánné és 
az óvoda vezetőjének, Csurka Zoltánnénak 
köszöntője után Kondacs Mihályné Klári óvó 
néni, ötletgazda sorolta fel a délelőtti progra-
mot.

Ezek a szavak a résztvevő felnőtteknek szól-
tak. Elhangzott, hogy milyen fontos szerepe 
lehet a bábjátéknak a gyermeki személyiség 
megismerésében, fejlesztésében, formálásá-
ban. E tevékenység segít a gyermekek egymás 
közötti és a felnőttekkel való kapcsolatterem-
tésben, a nevelési gondok megoldásában, a 
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésé-
ben.

A nehezen megnyíló, visszahúzódó gyerek a 
bábfigura mögé bújva, annak hangját utánoz-
va megszólal a közösség előtt, felszabadultan 
játszik.

Emlékeinkben a hagyományos, paraván mö-
götti bábszínház él. A mostani előadásokon a 
bábok mozgatása teljesen más módon történt.

Először A kiskakas gyémánt fél krajcárja 
című mesét láthattuk Kondacs Mihályné és 
Kecskeméti Jánosné, a mindszenti Vándorló 
Róka Bábcsoport vezetőinek előadásában. Az 
asztali bábjátékban díszletek között mozogtak 
a bábok.

Mese az eltévedt kisverébről című bábjátékot 
Perneki Jánosné bábszakértő, a Magyar Báb-
játékos Egyesület vezetőségi tagja játszotta el 
egyszemélyes bábszínházával. A kis asztalon 
elhelyezett forgatható díszlet segítségével az 
erdőben fáról-fára szálló kismadár történetét 
ismertük meg

Harmadikként Klári néni bábszínháza A há-
rom kívánság című bábjátékot adta elő. A kis-
gyereknyi nagyságú bábokat a díszlet között 
mozogva irányította a bábjátékos.

A nézőtéren ülő, járkáló ovisok saját életko-
ruknak megfelelően rácsodálkozva, egymás 
közt vagy szüleikkel megbeszélve élték át a 
mese történéseit. A nézőtéren ott ültek az 1997-
ben alakult Durbincs bábcsoport tagjai is, akik 
13 évig Kondacsné Klári vezetésével számos 
bábdarabot feldolgoztak, sok élményben volt 
részük táborokban, az együttlétek alkalmával 
és a szép eredményeket értek el bábos verse-
nyeken. 

Az előadás után Perneki Jánosné Ildikó, a 
szegvári óvónőknek rögtönzött kis tovább-
képzést tartott és kis ajándékkal kedveskedett, 
amelyet a mindennapi óvónői munkában hasz-
nosítani tudnak.

A szegvári Bábcsemeték és Bábmanók mun-
káit, és a csoportok életét bemutató fényképeit 
is megtekinthették az érdeklődők.

Ez a másfél órai szórakozás egy új színfolt 
volt a szegvári kulturális életben.

Kosztolányi Sándorné

Baráth Dorina rajza
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2015. március 08-án Nőnap, Zoltán névnap 
és karate diákolimpia! Komoly ünnep mindhá-
rom. Az első kettőről nem írnék, hiszen egy-
értelmű. De, hogy miért és mit ünnepelünk 
egy karateversenyen az már kevésbé az. Elő-
ször is mivel március van egy kicsit a tavaszt 
várva az első napsugarak melegében fürödve 
találkozhatnak Magyarország legjobb knock 
down karatét kedvelő versenyzői és kísérőik. 
Másodsorban pedig azt, hogy ezzel a verseny-
nyel elkezdődik az új verseny idény új kihívá-
sokkal és megmérettetésekkel. Ezek célokat és 
elvégzendő feladatokat róva ránk. A szegvári 
és mindszenti klubok történetében első alka-
lommal fordult elő, hogy a szegvári egyesület 
nevét viselő tábla után sorakozhatunk fel. Most 
még egy zászló alatt, de remélve, hogy az idén 
a mindszenti klub is különálló sport-egyesü-
let lesz. Bevezetőnek még annyit mondanék 
el, hogy ez a csapat képviselte legnagyobb 
létszámmal saját településeit, 22 fővel. Úgy 
érzem, hogy a két helységben karatézó gyere-
kek és szüleik is egyre jobb barátságot kötnek 
egymással. Kezd kialakulni egy nagyon erős, 
összetartó csapat. Eddig is érezhető volt, de ta-
lán ebben az évben bontakozik ki ez teljesen 
és bízom benne, hogy sokáig fog tartani. De 
térjünk rá a versenyre.

Ahogy azt már megszokhattuk öt küzdőté-
ren zajlottak az összecsapások, ezért segítségül 
hívtam Senpai Gojdár Jánost, Senpai Kurucsai 
Róbertet, Gojdár Kamillát és Beke Csabát, 
hogy együtt felügyeljük a felkészülést és a 
versenyzést. Ezúton szeretném megköszönni a 
segítségüket.

Kezdem a legkisebbekkel, de csak pár gon-
dolatban értékelve, hiszen hosszú a lista. Csak 
elmondások alapján tudom értékelni Őket, 
mert ennél a csoportnál Kamilla segédkezett. 
Gyermán Lili volt az első. Ő körmérkőzéses 
rendszerben egy nagyon erős, rutinos és egy 
pár kilóval nehezebb versenyzővel kezdett. 
Lili mindent úgy csinált, ahogy azt kértem 
tőle, de most ez kevésnek bizonyult. A máso-
dik ellenféllel teljesen azonosak voltak. Lili-
nek nem adtak meg két tiszta találatot, amivel 
megnyerhette volna a küzdelmet. A vereségek 
ellenére tanítványom nem sírt és én ezt nagy 
előre lépésnek tartom. Magyar Bianka és Suti 
Georgina szintén körmérkőzés szerint harcolt. 
Egymás elleni küzdelmükből Gina került ki 
győztesen, de mindkettőjüknek meggyűlt a 
baja egy ausztriai kislánnyal, aki harcias volt 
ráadásul nagyobb és nehezebb is. Mégis csak 
úgy tudta legyőzni tanítványaimat, hogy sza-
bálytalankodott folyamatosan. Sajnos a bírók 
ezt hagyták. Gila Gergely küzdelméről készült 
videó alapján, azt kell mondanom, hogy győ-
zött a rutin és a korkülönbség. Sajnos Gergő 
az egyenes kieséses rendszerben nem jutott 
tovább. Csillagkuti Ervin első versenye szintén 
kieséses rendszerben zajlott. Csak a rutin és a 
rendszeres edzésre járás hiánya miatt veszített. 
Nem jutottunk tovább. Gyenes Maximilián ki-
csit nehezen kezdett, de aztán belemelegedett 
és első mérkőzését megnyerve várta a folyta-
tást. Következő ellenfelével is remekül har-
colt, de egy pontrúgás, ami nálunk csattant a 
vereséget eredményezte. Maxi így nem jutott 

a legjobb négy közé. Luli Áron küzdelméről 
édesapjával beszélgettem, akinek véleményé-
vel egyetértek. Mindenkinek egyéni a fejlődési 
üteme. Van, aki hamarabb van, aki később érti 
vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy ismeri fel 
hogy mit kell tennie a küzdelemben a győze-
lemért. Áronnak nem ez volt az első versenye. 
Volt, hogy kellemes meglepetést okozott. Most 
sajnos nem tudott, de el kell mondanom, hogy 
talán a legnehezebb korcsoport az övé. Csak 
tőlünk öt versenyző indult és a következő két 
fiú tavaly szinte az összes versenyt megnyer-
te. Gémes Gergő elmondások és a fényképek 
alapján remekül harcolt. Ebben biztos vagyok, 
mert tudom, hogy Ő tudja, hogy hogyan kell 
küzdeni a céljaiért. Sajnos a képeken mutatott 
fölényünket az ellenfél egy villámgyors rúgás-
sal semmissé tette. Gergő is kiesett. Győri Csa-
nád jól kezdett. Szépen, magabiztosan mene-
telt a döntőig. A döntőben a Gergőt legyőző fiú 
várta. Korábbi versenyeken már felfigyeltem a 
srácra és tudtam, hogy sok fejtörést fog okozni 
még nekünk. Bírói segítséggel majdnem elve-
szítettük a döntőt, de Csanád nem pánikolt be. 
Még a menet vége előtt egyenlített. Hosszabbí-
tás következett. Fél perc izgalom, de csak úgy 
látszik a tatamin kívül. Csanád egyértelművé 
téve, hogy ki a jobb, megnyerte a versenyt. 

A 2005-2006-ban született lányok következ-
tek. Két tanítványom indult ebben a kategóri-
ában és az első összecsapásban egymás ellen 
kezdtek. Szabó Hédivel kezdeném. A körmér-
kőzéses rendszerben lebonyolított verseny 
négy győzelmet igényelt a végső sikerhez. Hédi 
ezt kiválóan teljesítette. Sokat segített a tapasz-
talat, de megmutatkozott az erő, a technika és 
legfőképp a győzni akarás. Érzésem szerint 
csak az önbizalom hiányzott, de ez most nem 
okozott hátrányt. Farkas Valéria első versenye 
volt a diákolimpia. Mivel Vali nem szegvári 
születésű egy pár szóval jellemezném, csak 
úgy, ahogy én megismertem. Vali szófogadó, 
tisztelettudó edzéseimen csendes és visszafo-
gott tanuló. Kifinomult mozgással rendelkezik. 
Megtalálható a mozgásában a lágyság és az erő 
egyaránt. Érdeklődése a sport, a karate sport 
iránt remélem sokáig kitart majd. Vali első 
küzdelmét Hédi ellen vívta. A külső hatások, 
az ellenfél ismerete és fölénye „lebénította” 
tanítványomat. Vesztesen és sírva jöttünk le 
a tatamiról. A sírás talán egy picit a fájdalom 
miatt volt. Következő küzdelemben nem volt 
testi fölény csak tapasztalatban volt különbség. 
Megint veszítettünk és sírtunk, de most már 
csak azért - elmondás alapján -, mert ügyetlen-
nek érzi magát, hogy mindig legyőzik. Ekkor 
jött a lelki „fröccs” szülők, barátok és az edző 
részéről, aminek hatására Vali egészen másho-
gyan harcolt az utolsó két küzdelmében. Nem 
nyertünk, vagyis nem abban az értelemben, 
hogy legyőztük az ellenfelünket, de nyertünk 
tapasztalatot és mivel tanítványom vesztett 
küzdelmek után is fellépett a tatamira legyőzve 
ezzel fáradtságát, fájdalmait és elkeseredettsé-
gét az akarat ereje tovább erősödött.

Újabb korcsoportot váltva két mindszenti 
tanítványom következett. Korom Lilitől egy 
villanást láttam. Győztes találat volt. Nekem ez 
a mozdulat elég volt, hogy tudjam Lili elszánt, 

erőben és technikailag jól felkészített és tudja 
mit, mikor kell csinálnia. Német Enikő követ-
kezett. Lassan, de tudatosan felőröltük ellenfe-
lünk erejét, ami a győzelemhez vezető út volt. 
Látván Enikő küzdelmét, éreztem, hogy nála is 
remekül sikerült a felkészítés. „Egyben van a 
lány” - mondanánk. Hozzá tenném azt a gon-
dolatom, remélve, hogy sok tanítványom elol-
vassa majd, hogy csak azokat a versenyzőket 
lehet jól felkészíteni, akik hajlandóak alávetni-
ük magukat a tapasztalásnak, a kihívásoknak 
és alázattal elfogadják az edzői utasításokat. 
Nem kételkednek és nem keresnek kifogáso-
kat. Visszatérve a két lányhoz a látottak alap-
ján reméltem, hogy a döntőben találkoznak 
majd. Hogy ez így legyen egy-egy küzdelmet 
kellett még nyerniük. Nem sikerült, de ismerve 
tanítványaimat tudom, hogy Enikő tanult Lili 
„hibájából” és Lili tanult, vagyis tovább erő-
södött kitartásban, ahogy Enikőt küzdeni látta 
egy rutinosabb és nagyobb favoritnak tartott 
ellenféllel szemben.

Súlycsoportot váltva érkeztünk el Vigh 
Dorishoz, aki harcosságával nagyon nagy 
meglepetést okozott. Nem nyertünk ugyan, de 
ez csak a technikai tudáson múlott. 

A lányok után a fiúk következtek. Gémes 
Dénest szólították. Nagyon jól és tudatosan 
kezdett, aminek eredménye is volt, de sajnos 
a bírók ezt nem látták. Dénes ennek követ-
keztében kedvetlen lett és elmaradtak az ötle-
tes megoldások. Az ellenfelet jobbnak látták 
a bírók és így nem jutottunk tovább. Kulcsár 
Gergőről azt gondolom, hogy jó képességek-
kel rendelkezik, de még nem is meri fel, hogy 
különböző erősségű ellenfelek ellen hogyan 
kell harcolni. A döntőbe szerettem volna látni, 
de kiestünk. Csillagkuti Jácint viszonylag rit-
kán indul versenyeken, de akkor mindig meg-
lepetést okoz. Most is a döntőig verekedte be 
magát, ahol egy pici figyelmetlenségen múlott 
a végső siker. Fodor Adrián a nehéz súlycso-
portot képviselte körmérkőzéses rendszerben. 
Olyan ellenfelei voltak Adriánnak, akik szinte 
minden versenyen ott vannak. Így nagyobb ru-
tinnal rendelkeztek. Tanítványom lassan mele-
gedett be és mire megmutathatta volna képes-
ségeit vége lett a küzdelemnek. 

Serdülőknél Erdei Daniella kezdett a későb-
bi győztessel. Daniella nem tudott mit kezdeni 
az erőteljes támadásokkal. Néha, amikor az 
elkeseredettsége miatt összeszorított fogakkal 
vissza-támadott és sikerült megvalósítani az 
elképzeléseit talán felismerte, hogy ezentúl 
így kell készülnie és versenyeznie. De ezt már 
csak a következő versenyen tudja megmutatni. 
Őt követte barátnője Beke Kata, Szentesről, aki 
tavaly óta edz a szegvári egyesületnél. Közel 
két éves kihagyás után kezdett újra a karatéval 
foglalkozni. A „szünetben” a kézilabda sport-
ágban jeleskedett. A versenyre való felkészü-
lését nagy elhatározások, de egy kicsit kisebb 
tettek jellemzik. Úgy gondolom, hogy még 
nem ismerte fel képességeit. Első küzdelmében 
nagyon elfáradva, de győzedelmeskedve jött le 
a tatamiról. Második ellenfele talán a legjobb 
(az eredményeit ismerve) ebben a csoportban. 
Kata, számomra is meglepő könnyedséggel 

Knock down karate diákolimpia Szentesen
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harcolt. Ez nem azt jelenti, hogy könnyelmű 
volt. Nagyon is érezte ellenfele minden moz-
dulatát és megelőzte vagy remekül lereagálta 
azokat. Egy vitatható találattal előnybe juttat-
ták vetélytársunkat. Katának egyértelműbb ta-
lálatait sorra figyelmen kívül hagyták. Sajnos 
így nem jutottunk a döntőbe. Úgy gondolom, 
hogy ezen a versenyen a második olyan küz-
delmet láthattuk, amelyben az esélyesebbnek 
tartott versenyzőt tanítványaim felülmúlták. A 
fiúknál Kurucsai Patrik lépett a küzdőtérre. Ő 
is közel két éve nem versenyzett, ráadásul pont 
azzal a fiúval kezdett, akivel annak idején egy 
döntő csatában alul maradt. Ez a fiú sorra nyeri 
a versenyeket saját és más küzdő stílusokban, 
hazai és nemzetközi megmérettetéseken. Ezt a 
küzdelmet az edzés mennyiségének hiánya, a 
magasság és súlybéli különbség ill. a verseny-
tapasztalat kopása döntötte el. Gojdár Csanád 
is ebben a kategóriában indult és két ippon 
győzelemmel az elődöntőig jutott. A döntőbe 
jutásért való küzdelem nagy harcot hozott, de 
itt a bírók az ellenfelünket látták jobbnak. Utol-
só harcosom Győri Dávid volt, aki sérülten is 
vállalta a küzdelmeket, amiből négyre is sor 
került. Az elsőt nagy fölénnyel nyerte. A máso-
dikban az amúgy is kitűnő ellenféllel szemben 
tovább növekedett a hátrányunk, mivel Dávid-
nak kificamodott a bokája. Visszaállt, küzdött 
(küszködött), de veszített. A harmadik össze-
csapásban a lehetőség felismerése hiányzott. 
Még néhány ilyen verseny és ez a probléma 
nem lesz többé probléma. Negyedik küzdel-
mére testben és lélekben is elkészült tanítvá-
nyom. Én bíztam az akaratában és biztattam 
egy különdíj reményében. A küzdelmet folya-
matos szabálytalanságok jellemezték mindkét 
versenyző részéről, de mindig csak Dávidot 
figyelmeztették. Felfokozott idegi állapotban 
a fájdalomtól és fáradságtól elcsigázott ver-
senyzőm egy váratlan technikai megoldáshoz 
folyamodott, ami szép volt és a padlóra küldte 
ellenfelét. A hiba csak az volt, hogy ebben a 
kategóriában ez a technika nem engedélyezett, 
így tovább súlyosbítva helyzetünk elvesztettük 
a küzdelmet. Sajnos a különdíjat sem Dávid-
nak ítélték. Dávid nagy tapsot kapva hagyta el 
a küzdőteret. A különdíjak kiosztásánál azért 
mégis csak örülhettünk. A bírók egyhangú 
döntése alapján Győri Csanád volt a gyerek 
kategória legharcosabb versenyzője. Végezetül 
eredményeink összefoglalva:

I. helyezettek: Szabó Hédi (Szegvár), Győ-
ri Csanád + legharcosabb versenyző különdíj 
(Mindszent)

II. helyezettek: Suti Georgina, Csillagkuti 
Jácint

III. helyezettek: Gojdár Csanád (Szegvár), 
Beke Kata (Szegvár), Magyar Bianka (Szeg-
vár), Német Enikő (Mindszent), Korom Lili 
(Mindszent), Gyermán Lili (Szegvár), Fodor 
Adrián (Szegvár), Győri Dávid (Mindszent).

Bár most nem sikerült olyan sok első helye-
zést gyűjtenünk, mint máskor, mégis elégedett 
vagyok a nyújtott teljesítményetekkel és a fejlő-
désetekkel. Bízom, hogy az elkövetett hibákból 
tanultatok. Remélve, hogy a tapasztalatokból, 
amiket a versenyen gyűjtöttetek az elkövetke-
ző versenyeken még többen fogtok ránk moso-
lyogni a dobogó legmagasabb fokáról.

Erdei Sándor

Forray Röplabda Kupa

December utolsó tanítási hetében rendeztük 
meg a kétnapos Forray Kupa Röplabda Tornát, 
melyen Csongrád, Szentes, Mindszent és Szeg-
vár iskoláiból összesen 5 fiú- és 12 lánycsapat 
vett részt két korcsoportban. Izgalmas mérkő-
zések zajlottak, gyakran csak a harmadik szet-
tekben dőlt el a helyezések sorsa. 

A verseny az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő Nemzeti Együttműködési Alap pályá-
zata támogatásával valósult meg. 

A szegvári csapatok eredményei
III. kcs. fiúk: 2. Forray (Hegedűs Imre, Vass 

Gábor Vígh Máté, Kozma Patrik, Magyar Va-
zul, Mrena László, Varga János, Kovács Kevin, 
Bánfi Benedek)

IV. kcs fiúk: 1. Forray „A” (Csatordai Csa-
ba, Kupcsik Bence, Gila Dávid, Szilágyi Márk, 
Gojdár Csanád, Dudás Vencel, Fuvó Milán); 3. 
Forray „B” (Fejős Gábor, Halasi Zalán, Szanka 
Ádám, Mihály Péter, Kútvölgyi Csanád, Szűcs 
Gergő, Vígh Gergely)

III. kcs. lányok: 2. Forray (Turiczki Réka, 
Bottyán Klaudia, Kupcsik Anna, Kispál Alíz, 
Katona Renáta, Fejős Kata, Csapi Loréna, 
Morvai Zsanett, Magyar Réka, Kanalas Ivett)

IV. kcs lányok: 5. Forray (Szabó Janka, Pus-
kás Kata, Lakatos Klaudia, Szabó Alexandra 
Boróka, Bottyán Klaudia, Gráfik Vivien, Szűcs 
Boglárka, Hevesi Réka, Szanyi Erika)

Mindszenti Röplabda Torna

Március 2-án és 4-én a megyei Diákolim-
piára készülő csapatok számára a Mindszenti 
Általános Iskola felkészülési Röplabda Tor-
nát hirdetett, melyen Szentesről, Csongrád-
ról, Szegvárról és Mindszentről 18 csapat vett 
részt. Nagyon szép mérkőzéseket vívtak ismét 
egymással a csapatok, a szokásos körbeverések 
mellett a hosszú labdamenetek is igazán izgal-
massá tették a játékot. A IV. korcsoportos fiúk 
mérkőzései már igazi röplabda élményt kínál-
tak a nézőknek. A szegvári fiúk nagyon szép 
technikás játékkal valamennyi mérkőzésüket 
megnyerve végeztek az első helyen. A torna 
nagyon jó felkészülési lehetőséget biztosított 
a Megyei Röplabda Diákolimpia előtt, melyet 
2015. 03. 11-én Szegeden rendeznek. 

Lányok: II. kcs. 2. Forray (Bottyán Klaudia, 
Csapi Loréna, Kanalas Ivett, Katona Renáta, 
Magyar Réka, Kispál Alíz, Morvai Zsanett, 
Kupcsik Anna, Takács Kata, Turiczki Réka)

IV. kcs. 4. Forray (Puskás Kata, Szabó Jan-
ka, Szabó Fanni, Szabó Alexandra Boróka, 
Lakatos Klaudia, Hevesi Réka, Gráfik Vivien, 
Turiczki Réka, Bottyán Klaudia, Molnár Vik-
tória, Szanyi Enikő)

Fiúk: III. kcs 2. Forray (Fuvó Milán, Bánfi 
Benedek, Kéri Richárd, Szép Endre, Vígh 
Máté, Vass Gábor, Mrena László, Varga János, 
Kovács Kevin)

RÖPLABDA KUPÁK
IV. kcs 1. Forray (Szilágyi Márk, Dudás 

Vencel, Fuvó Milán, Csatordai Csaba, Kupcsik 
Bence, Gila Dávid, Gojdár Csanád, Halasi Za-
lán, Mihály Péter, Fejős Gábor, Szanka Ádám)

Pólyáné Téli Éva

MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA

A megyei röplabda diákolimpián március 11-
én az utóbbi évek legnépesebb mezőnye gyűlt 
össze. Örömteli élmény volt, hogy a vidéki csa-
patok egyre nagyobb létszámban voltak jelen, s 
még fokozta az örömöt, hogy egyre jobb játék-
erőt képviseltek. 

Kellemes meglepetést okoztak a IV. korcso-
portos fiúk, akik nagyon fegyelmezett, szép 
játékkal végeztek az első helyen, s így tovább-
jutottak az országos elődöntőbe, melyet május 
elején rendeznek. 

Lányok: 
III. kcs.: 4. Forray (Bottyán Klaudia, Katona 

Renáta, Kispál Alíz, Kupcsik Anna, Magyar 
Réka, Morvai Zsanett, Takács Kata, Turiczki 
Réka, Veres Izabella, Kanalas Ivett)

IV. kcs: 4. Forray (Molnár Viktória, Szabó 
Janka, Szabó Alexandra Boróka, Lakatos Kla-
udia, Puskás Kata, Szabó Fanni, Gráfik Vivien, 
Turiczki Réka, Hevesi Réka, Szanyi Enikő)

Fiúk:
III. kcs.: 2. Forray (Fuvó Milán, Bánfi Bene-

dek, Hegedűs Imre, Ohratka Máté, Szép Endre, 
Vígh Máté, Kéri Richárd, Kovács Kevin, Vass 
Gábor)

IV. kcs: 1. Forray (Csatordai Csaba, Dudás 
Vencel, Szilágyi Márk, Gila Dávid, Gojdár 
Csanád, Halasi Zalán, Mihály Péter, Fejős Gá-
bor, Szanka Ádám, Fuvó Milán)

Pólyáné Téli Éva
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Házi mezei  
futóverseny

A területi diákolimpia előtt ragyogó napsü-
tésben 86 tanuló részvételével tartottuk meg 
az év első futóversenyét. Az első három ver-
senyző az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatának 
segítségével érmet vehetett át. A Forray Máté 
Általános Iskolát a következő tanulók képvisel-
hetik a diákolimpián. 

I. kcs (2006-ban és utána születettek):
Lányok: 1. Gila Viktória, 2. Szabó Virág, 3. 

Magyar Bianka, 4. Sztojka Hanna
Fiúk: 1. Csurgó Máté, 2. Szabó Kevin, 3. 

Csillagkuti Ervin, 4. Varga Szabolcs, 5. Ko-
vács Ákos

II. kcs. (2004-2005-ben születettek): 
Lányok: 1. Mrena Kornélia, 2. Takács Sára, 

3. Bihari Regina, 4. Dancsik Fanni, 5. Süli Vik-
tória

Fiúk: 1. Valkai Ferenc, 2. Gila Ferenc, 3. 
Szabó Dániel, 5. Jószai Péter, 8. Szűcs Ábel

III. kcs. (2002-2003-ban születettek): 
Lányok: 1. Mester Éva, 2. Turiczki Réka, 3. 

Ágoston Zita, 4. Rácz Lea, 5. Pindzsulya Bar-
bara, 6. Rohály Linda, 7. Bottyán Klaudia

Fiúk: 1. Szanyi Máté, 2. Bánfi Benedek, 3. 
Hegedűs Imre, 4. Szilvási Martin, 5. Kovács 
Dániel, 6. Jánosi Krisztián

IV. kcs. (2000-2001-ben születettek):
Lányok: 1. Pindzsulya Imola, 2. Szabó Bo-

róka, 3. Szabó Fanni, 4. Gajda Lotti, 5. Szanyi 
Erika, 6. Apró Réka

Fiúk: 1. Szilágyi Márk, 2. Dudás Vencel, 4. 
Homlok Krisztofer, 5. Földi Bálint, 6. Fejős 
Gábor

Pólyáné Téli Éva

Rendezvénynaptár 
2015

Május 1. Kulturális és sport délután a Műve-
lődési Házban. Főszervező: Egyesített Közmű-
velődési és Muzeális Intézmény

Május 16. Szegvári Házi Kupa – Kutyaisko-
lák és egyéni versenyzők számára – sportpá-
lya. Főszervező: Farkas Zoltán

Május 16. Múzeumi Világnap. Főszervező: 
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény

Május 24. Méhecske Fesztivál – A Takarék-
szövetkezet előtti téren. Főszervező: Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet

Május 30. Néptánc Gála – Művelődési Ház – 
18 óra. Főszervező: Dobbantó Néptáncegyüttes

Június 4. Trianoni megemlékezés. Főszer-
vező: Egyesített Közművelődési és Muzeális 
Intézmény

Június 13. 8. osztályosok ballagása – Köz-
ponti Iskola – 9 óra. Főszervező: Forray Máté 
Általános Iskola és AMI

Június 16. Összevont névnapok megünnep-
lése – Civil Ház. Főszervező: Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete 

Június 20. Kurca-parti dalos találkozó a 
Művelődési Házban – 14 órától. Főszervező: 
Ifj. Ternai József 

Június 20. Múzeumok Éjszakája. Jaksa Já-
nos Helytörténeti Gyűjtemény. Főszervező: 
Purgel Nóra

Június 22-26. Kézműves tábor. Főszervező: 
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény

Június 27. Civil Nap. Főszervező: Szegvári 
Közösségfejlesztők Egyesülete 

Június végétől augusztus végéig: Kézmű-
ves foglalkozás heti egy alkalommal a Községi 
Könyvtárban és a Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjteményben. Főszervező: Purgel Nóra

Július 1-5. Nyári tábor – Balatonszárszón. 
Főszervező: Lukács Istvánné 

Július 6-10. Hagyományőrző kézműves tá-
bor – Civil ház. Főszervező: Határné Bottyán 
Erika

Július közepe: Ász Fesztivál – Piactér. Fő-
szervező: Molnárné Kvakk Zsuzsanna

július 13-20. Szegvári gyerekek táboroz-
tatása Lengyelországban, Lewin-Brzeskiben. 
Főszervező: Gyömbér Ferencné, Rozgonyiné 
Szabó Mária

Július 25. Tófesztivál – Kórógy-tó, szabad-
idő park. Főszervező: Polgármesteri Kabinet

Augusztus első hete: Kézműves tábor – Ka-
tolikus Kör. Főszervező: hitoktatók

Augusztus 20. Szegvári Ízek Fesztiválja 
– Falunap – sportpálya. Főszervező: Lukács 
Istvánné

Szeptember 26. Szent Mihály-napi Szüreti 
bál. Főszervező: Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény

Október 13. Éves beszámoló közgyűlés – 
Művelődési ház. Főszervező: Mozgáskorláto-
zottak Egyesülete

Október – november: Múzeumok Őszi 
Fesztiválja.  Főszervező: Jaksa János Helytör-
téneti Gyűjtemény

November közepe: 25 éves a Szép Öregkor 
Nyugdíjas Egyesület – baráti találkozó. Fő-
szervező: Bacsa Józsefné

November 29. Adventi ünnepélyes gyertya-
gyújtás a szökőkútnál. További gyertyagyúj-
tások december 6. 13. 20. Főszervező: Vajda 
Gabriella, Bucsányi László

December 18. Karácsonyváró ünnepség a 
Művelődési Házban. Főszervező: Forray Máté 
Általános Iskola és AMI

A programokról tájékoztatást adunk a Kurca 
TV adásaiban, a www.szegvar.hu weboldalon, 
valamint a Szegvári Naplóban.

Szeretettel várjuk Önöket a programjainkon! 
Hívják el ismerőseiket, rokonaikat is!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata 

Mezei futás – körzeti diákolimpia
Kilenc iskola vett részt a Honvéd Rákóczi Sport-

egyesület és a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
által megrendezett mezei diákolimpia körzeti verse-
nyén. A versenyen a legkisebbek is bemutatkoztak, 
elsős és másodikos csapataink is rajthoz álltak. A táv 
teljesítése komoly állóképességet igényelt különösen 
a nagyobbaktól.  A legjobban a IV. korcsoportos lá-
nyok szerepeltek, kellemes meglepetést szerezve. 

I. kcs lányok: 5. Forray (Gila Viktória, Szabó 
Virág, Magyar Luca, Magyar Bianka, Gajda Sára, 
Sztojka Hanna), Egyéniben: 6. Gila Viktória

I. kcs. fiúk: 6. Forray (Csurgó Máté, Varga Sza-
bolcs, Kovács Ákos, Csillagkuti Ervin, Gyermán 
Dávid), Egyéniben: 11. Csurgó Máté

II. kcs. lányok: 4. Forray (Mrena Kornélia, Takács 
Sára, Mester Éva, Bihari Regina, Dancsik Fanni, 
Süli Viktória), Egyéniben: 11. Mrena Kornélia

II. kcs fiúk: 5. Forray (Valkai Ferenc, Szabó Dá-
niel, Gila Ferenc, Jószai Péter, Szűcs Ábel), Egyéni-
ben: 9. Valkai Ferenc

III. kcs lányok: 7. Forray (Ágoston Zita, Turiczki 
Réka, Rácz Lea, Pindzsulya Barbara, Rohály Linda)

III. kcs. fiúk: 4. Forray (Bánfi Benedek, Hege-
dűs Imre, Jánosi Krisztián, Kovács Dániel, Szilvási 
Martin, Bacsa Gábor, Garabuczi Martin), Egyéni-
ben: 10. Bánfi Benedek, 13. Hegedűs Imre

IV. kcs lányok: 3. Forray (Pindzsulya Imola, Sza-
bó Alexandra Boróka, Szabó Fanni, Szanyi Erika, 
Gajda Loretta, Apró Réka), Egyéniben: 7. Pindzsulya 
Imola, 8. Szabó Alexandra Boróka

IV. kcs fiúk: 5. Forray (Szilágyi Márk, Dudás Ven-
cel, Garabuczi Patrik, Homlok Krisztofer, Földi Bá-
lint, Fejős Gábor)

Pólyáné Téli Éva

Ilyen még nem volt…
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 

II. korcsoportos fiú tornacsapata 2015. március 21-én 
Országos Diákolimpiai Döntőn vett részt Budapesten. 

Azt kértem tőlük, hogy próbálják a legjobb tel-
jesítményüket nyújtani, hogy ez mire lesz elég, az 
eredményhirdetésnél kiderül.

Nagy hátrány volt, hogy a sorsolás miatt az utol-
só fordulóba mutatták be a fiúk a gyakorlataikat. A 
regisztráció miatt ¾10 óta a helyszínen voltunk, a 
tornagyakorlatok bemutatása fél 3-kor történt. Nem-
csak a versenyzők, de a bírók is fáradtak voltak már. 

A fiúk méltón képviselték az iskolát, hiszen remek 
szerepléssel az országos döntőn a 15. helyezést érték 
el, a nagyvárosok csapatai között kistelepülésként 
egyedül mi szerepeltünk. 

A hónapokon keresztüli sok-sok edzésnek meg lett 
az eredménye. Az egyéni versenyben Ajtai Robi a 32., 
Hegedűs Dani az 51. A csapat további tagjai: Gila Fe-
renc, Lakatos Adrián, Szűcs Ábel és Valkai Ferenc.

Köszönettel tartozunk a szülők áldozatos segítsé-
géért.

Szép volt fiúk!
Vass Tibor
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