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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

özv. Ternai Józsefné 
Nováki Erzsébet

temetésén megjelentek, lélekben imát 
mondtak, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, mély gyászunkban velünk 
együtt éreztek.

Külön mondunk köszönetet Dr. Hégető 
Sára háziorvosának, asszisztensének 

Évikének gyógyító munkájukért. 
Mindig és mindenkor igyekeztek idős 
napjait szebbé, elviselhetőbbé tenni.

Köszönjük Plébános úrnak a 
búcsúztatást, kántor úrnak a szép 
énekeket. Köszönjük továbbá a 

temetésben közreműködők igen nehéz 
lelkiismeretes munkáját.

Gyászoló család

Köszönet
A Furioso Művészeti Alapítvány ezúton is 

köszöni a 2014. évben kapott szja 1%-ából be-
folyt 27.099 Ft összeget, melyet a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
2014. évi karácsonyi ünnepségének megszer-
vezésére fordított.

Dr. Vigh-Molnár Henriett
kuratóriumi elnök

TÓFESZTIVÁL
Az idén is megszervezzük a Tófesztivált a 

Kórógy parton 2015. július 25-én

Délelőtt 
- Főzőverseny – Várjuk a baráti társaságokat!

- Horgászverseny a Kórógy csatornán

Délután 
- 15 órától gyermekprogramok

- Kispál Rita és Szabó Maja énekel
- Fellép a nagymágocsi Népdalkör
- Jetsky bemutató a Kórógy tavon

- Zenél a Music Café zenekar

Kirakodóvásár, ingyenes ugrálóvár!
Gyenes büfé!

Egyéb programok még szervezés alatt!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata,  
Polgármesteri Kabinet

Lukács Istvánné

Családi események
2015. május
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: nem volt
Házasságkötés: Magyar Zoltán Rozmaring u. 
18 szám alatti lakos és Szűcs Edina Régiposta 
u. 27. szám alatti lakos.
Halálesetek: Vigh Lászlóné Csatordai Fran-
ciska Deák F. u. 16. (62 éves); Ternai Józsefné 
Nováki Erzsébet Ady E. u. 16. (88 éves)

Képviselő-testületi tagok az alábbi 
időpontokban fogadóórán várják a 
lakosságot a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Július 7-én kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Puskásné Halál Ágnes
Június 10-én szerdán 17-18 óra, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Július 1-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Július 2-án csütörtökön 17-18 óráig, majd min-
den hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Tóth Péter
Június 17-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2015. június 27. (péntek) 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

Meghívó
„Nem lehet azt parancsolni senkinek”

Szenes Andor

A Szegvári Magyar Nóta Klub
szeretettel meghívja Önöket

2015. június 20-án
14 órai kezdettel megrendezendő

Kurca Parti Dalos találkozójára.
Helyszín: Művelődési Ház
Szegvár, Régiposta u. 1.

A Dalos találkozót megnyitja: 
Gyömbér Ferencné

Szegvár Nagyközség jegyzőasszonya

Konferál:
Lukács Istvánné 

Szegvár Nagyközség  
alpolgármester asszonya

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.

KÖSZÖNTŐ 
90 ÉV 

Mihály Andrásné Obrátka Piroska május 
22.-én ünnepelte 90. születésnapját.

Két gyermek édesanyja, 3 unoka nagyma-
mája, 4 dédunoka dédmamája.

Anyukánk 90 éves lettél – de a lelkedben 
örökifjú maradtál, pedig ért sok bánat, sze-
rencsére megannyi öröm is életed során. Tu-
dod, nincs fontosabb az életben, mint az, hogy 
körülvegyenek azok, akik szeretnek, örülnek 
egészségednek, mindig jó kedvednek, történe-
teidnek.

Ezzel a pár sorral kívánunk boldog születés-
napot, jó egészséget, sok szeretetet, örömet: 

„Nem az a lényeg, hogy múlnak az évek, ha-
nem, hogy szeretve szép az élet.

Vannak álmaink, hittel telt az élet, és még so-
káig mondhassuk: Isten éltessen Téged!...”

Szerető Családod
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Tájékoztató a belterületi 
ingatlanokon keletkező 
avar és kerti hulladék 

égetésének szabályairól
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott 
a nagyközség belterületi ingatlanjain keletkező 
avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének sza-
bályairól, mely rendelet 2015. június 1. napján 
lépett hatályba. Az alábbiakban közöljük a ren-
deletet, kérjük a lakosságot annak fokozott be-
tartására. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri 
égetésének szabályairól

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § 
(4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 11. és 19. pontjában meghatá-
rozott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya Szegvár Nagyközség bel-

területi ingatlanain keletkező avar és kerti hul-
ladék nyílt téri égetésére (továbbiakban égetés) 
terjed ki.

2. §
(1) Égetéssel az ingatlanban, valamint az azt 

határoló közterületen keletkezett avar és kerti 
hulladék semmisíthető meg.

(2) Az avart és a kerti hulladékot az égetés 
előtt előzetesen szikkasztani, szárítani kell.

(3) Égetéssel tilos megsemmisíteni
a) kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes 

hulladékot,
b) lábon álló növényzetet,
c) tarlót.

3. §
(1) Az égetést keddi és szombati napokon 

7-20 óra közötti időben lehet végezni.
(2) Országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom 

ideje alatt avar és kerti hulladék égetése tilos.
4. §

(1) Az avart és a kerti hulladékot csak kialakí-
tott tűzrakó helyen és telken (ingatlanon) belül 
szabad égetni.

(2) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető 
anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy 
az égetés azokra veszélyt ne jelentsen.

(3) Közterületen az avar és a kerti hulladék 
égetése tilos.

(4) Erősen párás, ködös időben, valamint 15 
km/óra sebességet meghaladó szélmozgás ese-
tén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak szélcsen-
des időben szabad.

(5) Tilos az égetés olyan időszakban, amelyre 
vízkorlátozás van elrendelve, vagy ha a vízszol-
gáltatás bármely okból szünetel. 

5. §
(1) Az égetést úgy kell végezni, hogy az az 

emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.
(2) Az égetés során az égetés folyamatának 

gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.
(3) A nyílt téri tüzet őrizetlenül hagyni nem 

szabad. A tűz továbbterjedésének veszélye, il-
letve egyéb veszély esetén a tüzet azonnal el 
kell oltani.

(4) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illet-
ve a tűz eloltható.

(5) Az égetés befejezésével az égetést vég-
ző köteles a tüzet vízzel vagy földtakarással 
eloltani, a parázslást megszüntetni, a helyszínt 
és annak környezetét tűzvédelmi szempontból 
átvizsgálni és minden olyan körülményt meg-
szüntetni, ami tüzet okozhat. 

6.§
Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép ha-

tályba.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

a külterületi irányított égetés szabályairól az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet rendelkezik.

A külterületi égetéshez a tűzvédelmi hatóság 
engedélyét kell beszerezni. A tűzvédelmi ha-
tóság a Csongrád megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltsége. Az engedély beszerzéséért szívesked-
jenek a Kirendeltség munkatársaihoz fordulni.

Tájékoztató a piac  
nyitvatartási idejéről

A képviselő-testület döntése értelmében a 
helyi piac 2015. május 1. napjától az alábbiak 
szerint tart nyitva:

Hétfőn 6.30–18.00 óráig,
szerdán és pénteken 6.30–12.00 óráig.
más napokon a piac zárva tart, az árusítás ti-

los!

Kérjük a fentiek betartását.

Gyömbér Ferencné, jegyző

Cserék a szegvári  
szövetkezet élén

Egy nap alatt menesztették a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezet három vezetőjét. A fel-
ügyeleti szerv szerint megsértették az integráci-
ós törvény egyes rendelkezéseit, de a befektetők 
pénze biztonságban van. 

Váratlanul, egy taggyűlésen közölték a Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet vezetésével, 
hogy azonnali hatállyal megszűnik a pozíci-
ójuk – értesültünk olvasóinktól. A községben 
változatos információk láttak napvilágot, van, 

aki politikai döntést, más a további biztonságos 
működés érdekében meghozott lépést sejt.

A takarékszövetkezetek működését két szerv, 
a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szer-
vezete (SZHISZ) és a takarékszövetkezeti in-
tegráció – amely bizonyos vélekedések szerint 
biztonságos védőernyő, mások szerint közön-
séges lenyúlás, durva beavatkozás – központi 
bankja, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
Zrt. (Takarékbank) figyeli. A mostani ügyről 
helyben senki nem jogosult nyilatkozni, mind-
össze az előbbi testület szóvivőjéhez intézhet-
tünk kérdéseket. A váltásra azért volt szükség, 
mert a takarékszövetkezet vezetése megsértet-
te az integrációs törvény egyes rendelkezéseit, 
valamint a Takarékbank kötelező érvényű sza-
bályzatait, közölte Pulay Kristóf, az SZHISZ 
szóvivője. 

– Az integrációs szervezet és a Takarékbank 
azért döntött az igazgatóság elnöke és két ügy-
vezető igazgató menesztése mellett, mert a jog-
szabálysértés huzamosabb ideje fennállt, és a 
takarékszövetkezet vezetése nem orvosolta azt. 
A részletek nem nyilvánosak – válaszolta érdek-
lődésünkre. A befektetők megnyugtatására kije-
lentette: mindez nem befolyásolja az intézmény 
működését, az ott elhelyezett megtakarítások 
teljes biztonságban vannak. – A Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezet ugyanis 2014 decem-
bere óta tagja a Takarékok Garanciaközösségé-
nek, így a takarékszövetkezetben elhelyezett 
megtakarításokat kettős védelmi rendszer: az 
Országos Betétbiztosítási Alap mellett a takaré-
kok saját Tőkefedezeti Alapja is védi. 

A garanciaközösség révén a takarékszövet-
kezetek, így a Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, illetve az integráció egésze mögött is 
egységesen közel 300 milliárd forintnyi kon-
szolidált tőke áll – részletezte. Az ideiglenesen 
kinevezett új vezetés a jogszabálysértést meg-
szüntette. A Takarékbank a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet operatív vezetésével 180 
napra két – információink szerint egy fővárosi 
és egy szentesi – ideiglenes ügyvezetőt bízott 
meg. Az új vezetőséget a közgyűlés választja 
meg. 

Egyszer már

A takarékszövetkezet neve három éve a 
Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet be-
dőlése kapcsán hangzott el a sajtóban, pontos 
részletek akkor nem kerültek a közvélemény elé. 
Azt mondták egy Bács-Kiskun megyei sajtótájé-
koztatón: hat takarékszövetkezet ellen, amelyek 
közül az egyik a szegvári, a nyomozó főhatóság 
vizsgálatot folytat.

Pár hónapja olyat lehetett hallani, hogy a 
szegvári pénzintézet beolvad egy szarvasiba. 
Most egy szentesi központú szövetkezettel boro-
nálta össze a szóbeszéd, hogy ennek van-e való-
ságalapja, egyelőre nem tudni biztosan.

Forrás: Králik Emese - Délmagyarország 
napilap - 2015.05.15.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre áll-
nak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 
óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók 
háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-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: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomá-
son
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 teendő, 
tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felkeres-
hető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. 
alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt bete-
geket 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 Gyermekosz-
tálya 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
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
június 8-12. hétfőtől péntekig 7.30-11.30
június 15-19. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-11.30 
június 22-26. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
június 29-július 3. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 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 Hivatalban 
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 telefon-
száma:
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 hónap 
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 tartá-
sa, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

FUSZULYKA KLUB  
ALAKULT

Örömmel tudatjuk, hogy létrejött Szegvár 
legújabb közössége! Nevünk: FUSZULYKA 
Természetet és Kultúrát Kedvelő Nyugdíjasok 
KLUBJA.

A Fuszulyka klub 20 fővel 2015. május 26-
án alakult meg a Művelődési házban, hogy le-
hetőséget adjon társas összejárásra, tartalmas 
és mozgalmas programokon való részvételre a 
fiatalabb nyugdíjasoknak is.

Választott vezetői:
elnök: Vígh Károlyné Magdi
elnök helyettes: Menyhárt Józsefné Klárika
gazdasági felelős: Gémes Lászlóné Marika

A lelkesedést és tenni akarást jellemzi, hogy 
már a második összejövetel keretét kerékpáros 
kirándulás adja, de eláruljuk, hogy a téli hó-
napokban felújítani szándékozunk a pár évvel 
ezelőtt sikeresen futó Szegvári Népfőiskolát is.

Szívesen vesszük újabb fiatal-nyugdíjasok 
jelentkezését!

A vezetőség



5. oldal2015. június

A Szegvári Református Templomban Pün-
kösd vasárnap ökomenikus hangversenyt tar-
tott a gyülekezet, ahol a csend és a különböző 
hangok váltakozásai keltettek harmóniát.

A rendezvényt hosszas készülődés és ter-
vezgetés előzte meg. A szegvári református 
gyülekezet asszonyai már tavaly december-
ben elindították az esemény előkészületeinek 
folyamát. Megkeresték a katolikus gyülekezet 
képviselőit, akik nagy örömmel fogadták a 
kezdeményezést.

Az újév elején az előadók felkeresésére is 
sor került, így szolgált Pünkösd vasárnapján 
az ökomenikus gyülekezetnek Forrai Gabriella 
furulyaszóval, Kovács Gabriella C-dúr szoná-
tával, Kovács Margit szavalattal, és Vigh Márk 
szólóénekkel. 

Mégis májusban vette kezdetét az igazi 
„munka”, amikor is sor került a meghívók 
szerkesztésére és nyomtatására, a média és a 
helyi hívők bevonására, valamint a templom 
kicsinosítására. A gyülekezeti tagok kertjük és 
a templom kertjének ékeivel, a Dekor Mánia 
pedig egy letisztult, fehér fényben pompázó 
asztaldísszel járul hozzá a dekorációhoz. A 
protestáns hithez illő, egyszerű mégis szemet 
gyönyörködtető látvány fogadta az érdeklődő-
ket. A padok szélén jázmin, a Pünkösd egyik 
hírvivője csalogatta közelebb az embereket, 
míg az Úr asztala körüli vázákban kála nyújto-
gatta nyakát. Mindent beborított a fényesség és 
a tisztaság, ami a Szentlélek eljövetelét hirdeti.

A vendégek egyre csak jöttek és jöttek a ki-
csit borongós idő és a csalogató más szórako-
zási lehetőségek ellenére is megtelt a templom 
lelki táplálékra vágyó hívekkel. Nagy Zoltán 
Imre református lelkész megnyitó beszéde 
után Kovács Margit előadásában, Puszta Sán-
dor: A Szentlélek himnusza című versével 
kezdetét vette az ökomenikus hangverseny. A 
míves szavalat után Vigh Márk musical válo-
gatásával szólt a szívekhez, felkészítve a gyü-
lekeztet a Zsadányi József atya által kihirdetett 
ige befogadására.

Az Úr szavainak magyarázata után Forrai 
Gabriella, a Bethlen Gábor Református 
Gimnázium öregdiákja elevenítette meg a 
számára legkedvesebb, református hitvalló 
énekeket furulyaszóval. A fa szálkás, eres 
üregéből kiszabaduló hangok betöltötték a 
teret, kiszorítva kicsit a csendet a templom-
ból, belekergetve azt a szívekbe, lelkekbe. A 
további belső épülést Kovács Gabriella gitár-
jának pendülései segítették. A húrok moraja 
ringatta kebelén a benső gondolataikba me-
rülő embereket. 

Az ima közös elmondását és az áldás vételt 
követően az ajtóban mindenki vehetett egy-
egy falat pogácsát, vagy kalácsot. A református 
gyülekezet ily módon köszönte meg mindenki 
részvételét.

A fellépőket s családtagjaikat egy további 
közös elmélkedésre invitálták a rendezők a 
templommal szomszédos gyülekezeti terembe. 
A fejedelmi étkekkel roskadásig megpakolt 
asztal mellett, két falat pogácsa között Forrai 
Gabriellát, a legmesszebbről érkező előadót 
faggattam:

„Meglepetéssel és örömmel fogadtam, ami-
kor felkértek, hogy játsszak el néhány dalt a 
pünkösdi hangversenyen. Az előadók mind 
fantasztikusak voltak. Az istentisztelet kelle-
mes hangulatban telt, sokan vettek részt rajta. 
Az én ízlésemnek is megfelelt, jól éreztem ma-
gam. Ha lenne folytatása, szívesen részt ven-
nék rajta a jövőben is.”

Bottyán Edina, a mindszenti katolikus gyü-
lekezet egyik tagja is elmondta véleményét a 
rendezvényről.

„Sajnos nagyon ritkán jutok el templomba, 
de Pünkösdvasárnap alkalmam nyílt egy hang-
versennyel egybekötött istentiszteleten részt 
venni. Az előadók ügyesek voltak, színvona-
lasak voltak a produkciók. Nagyon élveztem.”

Simon Gabriella
Fotó: Panyik – Tóth János

CSEND, IMÁK, SZENTLÉLEK
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Gémes László polgármester tisztelettel kö-
szöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön 
köszöntötte a meghívott vendégeket, így Juhász 
Lejlát, belső ellenőrzési vezetőt; Csurgó Ferencet, 
a Felügyelő Bizottság elnökét; Gila Antalnét, a Fel-
ügyelő Bizottság tagját; Bárány Józsefné könyve-
lőt; Kálmán Rajmund tűzoltó parancsnokot, Kajtár 
István kirendeltség vezetőt, Gyömbér Ferenc ügy-
vezetőt. 

Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével 
a képviselő-testületi ülés határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 

Napirend előtt tárgyalandó ügyek: A polgármes-
ter tájékoztatója a két ülés között történt esemé-
nyekről, a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester előterjesztette a két 
ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló 
tájékoztatót (2. sz. melléklet). Az írásos anyagot az 
alábbiakkal egészítette ki. Helyszíni ellenőrzést vé-
geztek az ifjúsági szálláshelyen a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal munkatársai. Az ellenőrzés 
alkalmával mindent rendben találtak, hiányosságot 
nem állapítottak meg. A jegyzőkönyvet a következő 
munkanapon fogják lezárni. 

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése a polgár-
mesteri tájékoztatóval kapcsolatban?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogyan fér el az óvoda előtt mintegy 180 
m2 területen parkoló kialakítása? Megkérdezte, 
mekkora területen fog működni a mezőgazdasági 
növénytermesztés? Lesz-e olyan szakember, aki 
irányítani fogja ezt a tevékenységet? Biztosított-e 
az öntözési lehetőség?

Gémes László polgármester elmondta, a gondo-
zási központ és az óvoda parkolójának összekötésé-
vel alakítható ki nagyobb méretű parkoló. Elmond-
ta, a mezőgazdasági tevékenység a vasútállomással 
szemben lévő 2,3 ha. területen folyik majd. Az 
önkormányzat idén csatlakozott a mezőgazdasági 
közmunka programhoz. A Falufejlesztő Kft. ügy-
vezető igazgatója környezetgazdálkodási agrármér-
nök, saját személye mezőgazdasági technikusi vég-
zettséggel rendelkezik, így szakmai szempontból 
kézben tudják tartani a tevékenységet. A növény-
védelemmel kapcsolatban kérni fogják a megfelelő 
szakember segítségét. Az öntözés biztosított. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete két ülés közötti időszak fontosabb esemé-
nyeiről szóló polgármesteri tájékoztatót a szóbeli 
kiegészítéssel együtt tudomásul vette.  

Beszámoló a szentesi hivatásos tűzoltó-parancs-
nokság 2014. évben végzett munkájáról

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. 
évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót (3. sz. 
melléklet). Átadta a szót Kálmán Rajmund tűzoltó 
parancsnoknak.

Kálmán Rajmund tűzoltó parancsnok tisztelet-
tel köszöntötte a polgármester urat és képviselő-
testületet. Elmondta, a parancsnokság 2012. április 
1-jével működik a jelenlegi szervezeti felépítésben. 
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez a 
Szentes járási, Hódmezővásárhely járási és Csong-
rád járási települések tartoznak. A tűzvédelmi tör-
vényben előírtaknak eleget téve készítették el írásos 
beszámolójukat a tisztelt képviselő-testület részére. 
2012. óta jelentős változáson ment át a szervezet. 
A klasszikus hivatásos tűzoltóság csak a tűzvéde-
lemmel foglalkozott. Megszűntek az addig műkö-
dő polgárvédelmi kirendeltségek, és egy integrált 

katasztrófavédelmi szervezet jött létre, melybe 
beletartozik az iparbiztonsági tevékenység is. Fel-
adatrendszerük 3 lábon áll, polgárvédelem, iparbiz-
tonság és a tűzvédelem. Ismertette feladatrendsze-
rüket. A feladatot három járás vonatkozásában ösz-
szességében 188 fős hivatásos szervezeti egységgel 
látják el. Az elmúlt időszakban személyi változások 
történtek, ismertette ezeket. 

Az anyaggal kapcsolatban elmondta, a tűzoltó-
ság munkájának szakmai értékelése megtörtént. 
Elmondta, a szentesi tűzoltóság kiemelkedő tevé-
kenységet folytatott 2014. évben. A célkitűzések-
ben meghatározott szakmai feladatokat teljesítették. 
Szegvár vonatkozásában elmondta, nyugodt életű a 
település, nagyobb tűzesemény nem volt. A Kórógy 
toroknál volt egy nagyobb kárt okozó tűzeset, me-
lyet a vihar okozott. Itt mondott köszönetet polgár-
mester úrnak az út rendbetételéért. Tiszteletre méltó 
azon állampolgárok munkája, akik a Szegvári Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületben tevékenységet végez-
nek. Jól működő egyesületről van szó, köszönetet 
mondott az önkormányzatnak a támogatásért. To-
vábbra is kéri, hogy segítsék az egyesület tevékeny-
ségét, egyrészt pályázati szempontból, másrészt, 
hogy mielőbb fedett szertárhoz jusson az egyesület. 
Köszönetet mondott az önkormányzat együttműkö-
déséért és támogatásáért. 

Gémes László polgármester megköszönte Kál-
mán Rajmund ismertetését. Megkérdezte Kajtár 
István kirendeltség vezetőt, van-e kiegészítése az 
írásos anyaggal kapcsolatban? 

Kálmán Rajmund tűzoltó parancsnok elmondta, 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2015. március 
5-ével hatályos. A szabályzat jelentős mértékben 
megváltoztatta a kül- és belterületi égetésnek a sza-
bályozását. Szegvár nagyközségnek jelenleg nincs 
érvényes erre vonatkozó rendelete, ilyen esetben az 
országos szabályozás lép életbe. Jelenleg Szegvár 
belterületén nem lehet égetési tevékenységet foly-
tatni. Amennyiben égetés történik belterületen, ak-
kor az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak el kell járnia. 
Az önkormányzatoknak azt javasolja, hogy alkos-
sanak erre vonatkozó rendeletet. Jelenleg a külte-
rületi tűzgyújtáshoz engedélyt kell kérni, melynek 
illetéke 3000 Ft. A tűzoltóság 5 munkanap alatt adja 
ki tűzgyújtásra az engedélyt. Egy alkalommal 10 ha 
területet égetésére van lehetőség és felelős megje-
lölésével lehet a tevékenységet elvégezni. Külte-
rületi, engedély nélküli égetés alkalmával eljárást 
kell lefolytatniuk. Bízik benne, hogy kevés ilyen 
eseménnyel fognak találkozni.

Gémes László polgármester megköszönte a tá-
jékoztatást. A képviselő-testület át fogja gondolni 
a rendeletalkotás lehetőségét a lakosság védelme 
érdekében. 

Lukács Istvánné alpolgármester asszony kö-
szönetet mondott a tűzoltó parancsnokságnak a 
védelmi munkáért. Hozzátette, 2014-ben a Közös-
ségfejlesztők Egyesülete a Szegvári Önkéntes Tűz-
oltó Egyesülettel közösen dolgozott egy projekten, 
melyet meg is nyertek. Nyári táboroztatás alkalmá-
val a gyermekeknek lehetőségük volt ismerkedni 
a tűzoltóság munkájával. Köszönetét fejezte ki a 
lehetőségért.

Puskásné Halál Ágnes Bizottsági elnök el-
mondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Szen-
tesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyal-
ta. Elmondta, a bizottság külsős személye tagja a 
Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, így kér-
déseikre megkapták a szakszerű választ. A bizottság 
köszönetét és elismerését fejezte ki a hivatásos és 
önkéntes tűzoltók magas fokú munkájáért. Az írá-
sos tájékoztatót elfogadásra javasolta. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2014. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót, azt a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt elfogadta.  

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szen-
tesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a hivatásos 
tűzoltó parancsnokság vezetőinek és minden mun-
katársának, valamint a Szegvári Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület vezetőinek, és tagságának az áldozatos, 
eredményes munkájáért. 

L. Napirend: A szegvári falufejlesztő, üzemeltető 
és szolgáltató nonprofit kft. Mérleg beszámolójának 
elfogadása

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. mérleg beszámolóját (4. sz. mellék-
let). 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
Falufejlesztő Kft. munkájáról szóló beszámolót, 
melyet elfogadásra javasolt. A bizottság nevében 
köszönetét fejezte ki az ügyvezető és a kft. vala-
mennyi dolgozójának munkájáért. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság 2014. évi

- a magyar számviteli törvény szerint összeállí-
tott „Normál Egyszerűsített Éves Beszámoló”-ját,

- az eszközök és források 32.936 eFt-os egyező 
mérleg főösszeggel és

- 106 eFt-os érleg szerinti eredménnyel,
a „Közhasznúsági jelentéssel”, a „Kiegészítő 

melléklettel”, a „Felügyelő Bizottság beszámolója”-
val és a „Független könyvvizsgálói jelentés”-sel el-
fogadta.

A képviselő-testület elfogadta a továbbá a Kft. 
2014. évi munkájáról szóló szöveges beszámolót, 
továbbá a 2015. évi feladatokról, pénzügyi tervek-
ről szóló írásos előterjesztést.

Gémes László polgármester a település nevében 
köszönetet mondott a kft. ügyvezetőjének és va-
lamennyi dolgozójának az eredményes munkáért. 
Megköszönte a Felügyelő Bizottság tagjainak és 
Bárány Józsefné könyvelőnek munkáját és ülésen 
való megjelenését. 

Csurgó Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke 
megköszönte a dicsérő szavakat és az önkormány-
zat támogatását. Elmondta, a Falufejlesztő Kft. az 
évek során maximálisan teljesítette célkitűzéseit. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) 
Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (5. sz. mel-
léklet). Megkérdezte Márton Rozália gazdálkodási 
osztályvezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal kap-
csolatban?

Márton Rozália osztályvezető elmondta, nem 
kívánja a rendeletmódosítást kiegészíteni.

Gémes László polgármester kérte a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 2014. 
évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) Ör. módo-
sítására vonatkozó előterjesztést.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfogadásra 

Kivonat a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. április 23-án tartott nyílt üléséről
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javasolta a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. 
(II.06.) Ör. módosítására vonatkozó előterjesztést.

A képviselő-testület megalkotta az 5/2015. 
(IV.23.) Önkormányzati rendeletét az önkormányzat 
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) Ör. 
módosításáról. 

Gémes László polgármester előterjesztette az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének végre-
hajtásáról szóló beszámolót (6. sz. melléklet). Meg-
kérdezte Márton Rozália gazdálkodási osztályveze-
tőt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

Márton Rozália osztályvezető elmondta, nem 
kívánja a rendelet módosítást kiegészíteni.

dr. Vigh Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 
kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról szóló beszámolót. A bizottság megál-
lapította, hogy az anyag tartalmazza a kiegészítő 
mellékleteket, a számszaki és szöveges indoklást. A 
költségvetési beszámoló a megfelelő tartalommal, 
kellő alapossággal és magas szakmai színvonalon 
került összeállításra. Elkészítette írásos vélemé-
nyét, mely a jegyzőkönyv mellékletét fogja képez-
ni. Megköszönte a gazdálkodási osztály munkáját. 
A bizottság az anyagot elfogadásra javasolta. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, 
a gazdálkodási csoport új könyvelői rendszerrel 
dolgozik. Kiemelte a teljességi és jegyzői nyilat-
kozatot. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az 
adatközlések a jogszabályoknak megfelelően, tör-
téntek, azok valós tartalmúak. Köszönet illeti meg a 
gazdálkodási osztály munkáját. 

Juhász Lejla belső ellenőrzési vezető elmond-
ta, Gajdáné Szatmári Mária könyvvizsgáló írásban 
nyilatkozott arról, hogy az éves beszámoló a költ-
ségvetés teljesítéséről, az önkormányzat és intéz-
ményei 2014. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi helyzetéről megbízható képet ad. 

A képviselő-testület megalkotta a 6/2015. (IV.23.) 
Önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról. 

Gémes László polgármester előterjesztette 
Szegvár nagyközség 2014. évi belső ellenőrzéseiről 
szóló éves összefoglaló jelentést (7. sz. melléklet). 
Megkérdezte Juhász Lejlát, belső ellenőrzési veze-
tőt, van-e kiegészítése az írásos anyaggal kapcso-
latban? 

Juhász Lejla belső ellenőrzési vezető elmondta, 
az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni. Hozzá-
tette, a gazdálkodási osztálynak nehéz dolga volt az 
új könyvelési rendszerrel dolgozni. Ennek ellenére 
nagyon minimális az a hiányosság, melyet az ellen-
őrzés során tapasztalt. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta Szegvár nagyközség 2014. 
évi belső ellenőrzéseiről szóló éves összefoglaló 
jelentését.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képvi-

selő-testülete az ALÜR Számviteli Tanácsadó és 
Kereskedelmi Betéti Társaság Juhász Lejla okleve-
les pénzügyi revizor személyes közreműködésével 
2014. évben Szegvár nagyközség Önkormányzata 
intézményeinél és a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen 
határozat mellékletét képező éves összefoglaló je-
lentést elfogadja. 

3. Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester az intézményveze-

tőknek üzenetként tolmácsolta azt a kérését, ameny-
nyiben nem tud részt venni a bizottsági, illetve 
képviselő-testület ülésén, gondoskodjon arról, hogy 
helyette valaki képviseltesse magát. 

A polgármester előterjesztette Szegvár Nagyköz-
ségi Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programját (8. sz. melléklet). 

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése az előter-
jesztéssel kapcsolatban? 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkér-
dezte, hogy az anyagban megfogalmazott mondat-
ban „bölcsődei férőhely bővítése” szerepel, helyette 
„kialakításról” van-e szó?

Gémes László polgármester elmondta, a monda-
tot javítani kell úgy, hogy a 65. oldalon lévő mon-
datban a „bölcsődei férőhely kialakítása” megfo-
galmazás szerepeljen. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
mit jelent a kulturális célú beruházás?

Gémes László polgármester elmondta, a kul-
turális célú beruházás tág fogalom, pl. építhetnek 
majd kemencét a művelődési ház udvarán, vagy egy 
színpadot. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, kemence építését a falumúzeum udvarán tud el-
képzelni. Úgy gondolja, a lakosok annak örülnénk 
jobban, ha a kerékpárút Szentes irányába épülne. 
Tervbe lehetne venni a művelődési ház parkettájá-
nak rendbetételét. Megkérdezte, volt-e és mikor a 
Puszta Ötössel közös rendezvény? 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, 
decemberben volt a Puszta Ötös Térségfejlesztő 
Egyesülettel közös rendezvény. Minden alkalom-
mal más-más településen tartanak kihelyezett ülést, 
legutóbb Szegváron volt. Az ülésen települési kép-
viselők vesznek részt. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, a 
rendezvény célja az összeismerkedés volt. 

Gémes László polgármester elmondta, a múze-
umnál azért nem lenne jó a kemencét megépíteni, 
mert nem tudnak konyhát biztosítani. Ezért gondolt 
a művelődési házra. 

Elmondta, látszólag a kerékpárút építése Szentes 
irányába fontosabbnak tűnik. Viszont szem előtt 
kell tartani azt, hogy a Mindszenti utca vége és a 
MIO CONTO Kft. közötti szakaszon sokan járnak 
kerékpárral dolgozni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a közterületek 
rendbetételére. 

Gémes László polgármester elmondta, az utób-
bi évekre visszatekintve elmondható, hogy a tele-
pülés központja és arculata lényegesen megújult, 
a játszóterek felújításra kerültek. Úgy gondolja, a 
lakosságnak szemléletváltásra lenne szüksége. Kér-
te a képviselő-testület javaslatát arra vonatkozóan, 
hogyan tudnák a lakosokat arra ösztönözni, hogy 
tegyék rendbe a házuk környékét, ne pakoljanak ki 
az utcára különböző dolgokat. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, 
a lakosoknak kötelességük a házuk előtt levágni a 
füvet és rendben tartani a közterületet. Megjegyez-
te, a kerékpárút kiépítésével már csak kis területet 
kellene gondozni. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, mióta el-
készült a kerékpárút, nagyon kevesen takarítják le a 
házuk előtti járdát.  

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, la-
kosok kérdezték tőle, hogy az üresen álló újfalusi 
iskola épületét át lehetne-e alakítani úgy, hogy az 
idősek nappali ellátását szolgálná. Szintén lakossá-
gi kérés, hogy a jelenlegi gondozási központ lehet-
ne-e bentlakásos intézmény? Hozzátette, figyelem-
mel kell kísérni a pályázati lehetőségeket.

Gémes László polgármester elmondta, a bentla-
kással kapcsolatban már informálódott. Legalább 
30 fő szükséges ahhoz, hogy a bentlakást biztosí-

tani tudja az intézmény. Úgy véli, egy bentlakásos 
intézmény fenntartása, üzemeltetése nehezebb fel-
adat, mint az épület kialakítása. Egy meglévő épület 
kialakítása 180-200 millió forintba kerülne. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
támogatás összege támogatottanként évente 4-800 
eFt. A kormány viszont kapacitásbővítést nem ter-
vez. Hozzátette, az otthonközeli ellátást támogatják 
jobban. 

A képviselő-testület javasolja, hogy a bentlaká-
sos intézmény létrehozása szerepeljen a gazdasági 
programban. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolta az önkormányzat 2014-
2019. évekre szóló gazdasági programot. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a polgármester előterjesztésében meg-
tárgyalta Szegvár Nagyközség Önkormányzatának 
2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági program-
ját és azt – a jelen előterjesztés melléklete szerint 
elfogadta.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy a gazdasági programban foglaltak megvaló-
sítása érdekében a szükséges intézkedéseket folya-
matosan tegye meg.  

Gémes László polgármester előterjesztette a He-
lyi vásárok és piac rendjéről szóló önkormányzati 
rendeletet (9. sz. melléklet). Átadta a szót Puskásné 
Halál Ágnes bizottsági elnöknek.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
helyi vásárok és piac rendjéről szóló önkormányzat 
rendelet-tervezetet. A bizottság javasolta, hogy az 
utánfutóról történő árusítás 850 Ft/nap legyen, a 
piac hétfőn 6.30-tól 18.00 óráig, szerdán és pénte-
ken 6.30-tól 12.00 óráig legyen nyitva. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
véleménye szerint hétfői nyitvatartási időt is kor-
látozni kellene, mivel az üzemeltető nincs jelen a 
piactéren, pedig kötelessége lenne. A piacon nincs 
rend, az árusok mindenfelé pakolnak. Negyed 
8-kor még nem volt kint a helypénzt beszedő sze-
mély. Nincs kiírva a nyitvatartási idő, az asztalok 
nincsenek sorszámozva. A rendelet szerint elkülöní-
tett szeméttároló edényt kell kihelyezni a piactérre. 
Központi rendelet szerint térképet is ki kellene he-
lyezni. A használni kívánt terület díját egységesen 
kellene megállapítani. A 3. § /3/ c./ pontját kiegé-
szíteni azzal, hogy „a helypénzt készpénzben előre 
megfizette”. Véleménye szerint a rendelet betartá-
sával több bevétele lesz az önkormányzatnak. Java-
solta, hogy hétfőn 16.00 óráig legyen piac. Problé-
mát jelent az is, hogy az árusok beállnak autójukkal 
a piactérre. Vannak alkalmi árusok, akik szórólapon 
hirdetik, hogy szombat-vasárnap árusítanak a piac 
területén. 

Gémes László polgármester elmondta, hét-
fői napokon csak román kereskedők árusítanak a 
piactéren. A lakosok munkaidő után is ki tudtak 
menni, mivel este 18.00 óráig még van árusítás. 
Elégedetlenség lesz a lakosok körében, ha ezentúl 
csak 16.00 óráig lehetnek itt az árusok. Hozzátet-
te, függetlenül a nyitvatartási időtől, délután már 
nincs ember arra, hogy összetakarítson. Egyetért 
azzal, hogy a rendeletet tartsuk be, viszont kérdé-
ses az, hogy ki az a személy, akivel ez betartatjuk? 
A helypénzt az önkormányzat által megbízott sze-
mély szedi be, aki a Falufejlesztő Kft. munkatársa. 
A parkolással kapcsolatban elmondta, a helyi rend-
őröket meg fogja kérni, hogy a piaci árusok tartsák 
be a szabályokat. Hangsúlyozta, az önkormányzat 
nem tud arra forrást biztosítani, hogy piacfelügye-
lőt alkalmazzon. 
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AZ ELSŐ TALÁLKOZÁS

Május 17-én volt egyházközsé günkben az 
elsőáldozás. Ez évben 12 gyermek készült az 
első találkozásra a Szentségi Jézussal. A fel-
készülés  kicsit másként alakult, mint az előző 
években, mert a fiatal, új hitoktatóval, Kovács 

Ritával közösen végeztük. Én szerettem volna 
átadni a felkészítés sok-sok tapasztalatát, és Ő 
iparkodott átvenni, hogy a jövőben önállóan vé-

gezhesse. A gyerekek készülete már  korábban, 
szinte óvodás korban elkezdődött folyamatos-
nak is nevezhető. Megtanulták, hogyan lehet 
a bűntől megtisztítani lelküket, azaz miként 
kerülhetnek újra a megszentelő kegyelem ál-
lapotába. Felkészültsé gükről, tudásukról adtak 

számot május 10-én, többnyire örömmel tették 
ezt, hiszen ott volt a vágy a szívükben, a közel-
gő találkozásra. Május 14-én délután, először 
tapasztalhatták meg, a bűnből való szabadulás 

örömét, ragyogó szemeik tükrözték azt, hogy 
valóban átélték a megtisztulás örömét.

Az előző napok időjárása eléggé borús, esős 
volt, de azon a reggelen csodálatos napsütéses 
időre ébredtünk, „még az égbolt is örvendezett” 
a gyerekek, szülők örömének. Így zavar talanul 
ünnepelhettük gyerekek, szülők, hozzátarto-

zók, és egyházközösségünk minden tagja, aki 
megtisztelte a gyerekeket jelenlétével. Szent-
mise után jó étvággyal fogyasztották a nekik 
készített kakaót, teát, kalácsot, és a sok finom 
süteményt, mellyel a szülők ajándékozták meg 
őket. Az agapé után már minden család sietett 
haza, hogy tovább folytathassák családi-rokoni 
körben az ünneplést.

Ezúton szeretném megköszönni a szülők tá-
mogatását, odafigyelését, és segítségét, amit ké-
szület során nyújtottak.  

Minden gyermek Újszövetségi Szentírást 
kapott, erre szép borítót hímzett Dr. Agócs 
Lászlóné. Mielőtt kézbe kapták, Plébános úr 
megszentelte. Ezzel a Bibliával kézben készült 
csoportkép is. Hálásan köszönöm a szorgosko-
dását, melyet már évek óta végez, hogy a gyere-
keket megaján dékozza. Szeretném kérni, hogy 
minden gyermek a további években is hűsége-
sen járjon a hitoktatásra, hogy mind többet meg-
ismerjenek Jézus életéből, növeked hessenek Is-
ten szeretetében, és az élő hitre, a felnőtté válás 
szentségére a bérmálásra is eljuthassanak!

Rozgonyi Mária

LELKI-DÉLUTÁN 
A SZÜLŐK SZÁMÁRA

Május 16-án, az elsőáldozás előtti nap a Ka-
tolikus Körben lelki programot szerveztünk, el-
sősorban a szülők számára. Mivel a Szerzetesek 
éve van, egy Magyarországon működő tanító 
rendből hívtunk előadókat. A választás a Bol-
dogasszony Iskolanővérek rendjére esett. Talán 
nem is véletlenül, hiszen a mi „gyermekünk” 
volt – és maradt – a Szegvárról származó: Ku-
tas Szilvia Janka nővér, aki előadónk volt, egy 
házaspárral, akik lelki kapcsolatban vannak az 
Iskola nővérek rendjével. Szilvike Innen indult, 
itt járt általános iskolába, és amikor Szegedre 
került az Iskola nővérekhez, meglepetten vette 
tudomásul, hogy nagymamája is odajárt – szin-
te égi jelnek érkezett ezt a szívébe, hiszen már 
érlelődött a hivatás ekkor benne…

Igen megható volt bemutatkozása, és kapcso-
lata a jelen helyezettel. Kevesen voltunk ugyan, 
(mindössze 20-an) de nagyon jó, családias han-
gulatban telt ez a délután.

A Budapestről érkezett vendégek miután be-
mutatták a közösségüket, és bepillantást nyer-
tünk életükbe, egy szép kép és szentírási rész-
letből kiindulva elmélkedtünk a szent családról. 
Ebben volt gyermeknevelés, aggódó szülők 
lelki megrázkódtatása, és biztonsága, valamint 
a helyzetben mindannyian felismerhettük ön-
magunkat, családunkat, a kiscsoportos beszél-

getésben feltárhatta mindenki jelen nehézsége-
it, örömeit. A délután egy közös imával zárult, 
majd a szentmisével.

Hálásan köszönjük, hogy Buda pestről eljöttek 
hozzánk, és részesül hettünk e lelkiélményben. 
Aki nem jött el, sajnálhatja…

(PM)
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BÉRMÁLÁS SZENTLÉLEKHÍVÁS

Ebben az esztendőben öt nyolcadik osztályos 
tanuló készült a nagykorúság szentségének föl-
vételére. Éveken keresztül jártak hittanra, ahol 
készülhettek küldetésükre, hisz a bérmálásban 

megbízatást kapnak a tanúságtevésre. Az iskolai 
hitoktatást kiegészítve én a plébánosuk foglal-
koztam velük pár hónapig. Talán nem volt meg 
mindegyikben a teljes készség, a buzgóság a 
Szentlélekkel való talál kozásra. De elindultak 
és megkapták a segítő kegyelmet és a megszen-
telő kegyelmet, amellyel nekik kell most már 
együtt működni.

Kondé Lajos pasztorális helynök atya végezte 
a szentség kiszolgáltatást, szép, nyugodt, ünne-
pi hangulatban.

Azok tudnak előbb haladni a pünkösd megta-
pasztalásában, akik vágyakoznak és epekednek, 
hogy jöjjön a Lélek.

Hála Istennek volt, aki ilyen lelkülettel ké-
szült és megtapasztalta a pünkösdi tűz kiáradá-
sát. Nem is tudta álom-e vagy valóság, ami vele 
történik.

Így nyilatkozott: „bérmálás óta Istenkapcso-
latom mélyült. Imáim tudatosabbá váltak és 
buzgóbbá lettem. Óriási kegyelmeket kaptam.”

A változást én is látom, rajta és nem győzök 
elég hálát adni érte Istennek, és nagyon örülök 
ennek. XXIII. János pápa imáiból látom a kis 

szikrát, aki így imádkozott. „Újítsd meg csodái-
dat napjainkban, mintegy új Pünkösd által.

Erre van szükségünk. Hála Istennek a temp-
lomi közösségünkben is többen betöltekeztek a 
Szentlélek kiáradásával és beszélnek új nyelven 
– úgy ahogy a Lélek adja. Vannak, aki értelme-
zik a nyelveket, vannak akik, prófétálás adomá-
nyát kapták. Azért kapták, hogy használjanak 
vele, másoknak szolgáljanak. Vannak, akik a 
gyógyítás és a szabadítás adományát kapták. 
Isten gazdag az adományokban. Nyilván ezek 
a használat által növekednek és bontakoznak 
ki. A legfőbb ajándék a szeretet ajándéka erre 
törekedjünk leginkább, mert ez alapján ítél meg 
minket a mi mennyei Atyánk. 

(Zsadányi József)

HÍREK –ESEMÉNYEK

Június 7. Úrnapja, azaz Krisztus Testének 
és Vérének ünnepe. A Nagycsütörtök estén 
történteket ünnepeljük, mivel azt az estét már 
beárnyékolja a szenvedés is, így nem lehet 
méltóképp ünnepelni. Ezen a vasárnapon 
hajnalban szorgos kezek elkészítik a sátrakat a 
műút mentén, a szentségi Jézus fogadására, és a 
körmenetben megáldja az Úr Jézus községünk 
minden lakóját. Kérnénk, hogy virágszirmot 
iparkodjon mindenki gyűjteni, és vasárnap 

reggel elhozni, hogy legyen az elsőáldozó 
gyerekeknek bőségesen hinteni az Úr Jézus 
előtt.

Június 12. Jézus Szentséges Szívének ünnepe, 
szentmise este 18 órakor lesz ezen az ünnepen.

Tanévzáró szentmise: június 14-én reggel 
fél 9-kor. Adjunk együtt hálát Istennek a 
tanévben kapott kegyelmekért tanulók, szülők, 
pedagógusok, hitoktatók. Akik még nem hit- és 
erkölcstan oktatásban részesülnek, ekkor kapják 
meg a hittanos bizonyítványt. Természetesen 
a szentmisére járásban nincs vakáció, Jézus 
minden vasárnap várja a gyerekeket szentmisére. 
A nyári táborokkal kapcsolatos tájékoztatást is a 
hirdetésben hallhatják meg. 

(Rozgonyi Mária)

MEGHÍVÓ!

A VINCULUM CARITATIS 
KÖZÖSSÉG

lelkigyakorlatra hív!

Időpont, és helyszín:

2015. június 22–23–24-én,

Szegváron a Katolikus Körben.

Előadó:

Baranyi Zsuzsanna,

a Közösség általános felelőse.

Téma: Az evangéliumi öröm
Ferenc pápa apostoli buzdítása 

alapján

A lelkigyakorlat kezdete:

június 22-én délelőtt 9 órakor

Aki ebédet kér, jelezze,  
legkésőbb június 18-ig, az alábbi 

elérhetőségen!

Jelentkezni: Rozgonyi Máriánál 
személyesen, vagy a 30/570-2345 

számon.

MINDENKIT SZERETETTEL 
HÍVUNK, ÉS VÁRUNK!
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A 7. oldal folytatása

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nem tud 
kit kiküldeni hétvégén a piacra, hogy szedje össze a 
helypénzt, illetve hogy küldje el az árusokat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, valami megoldást találni kell.

Gémes László polgármester azt felelte, foglal-
koztatni kell egy embert, de akkor biztosítani kell 
hozzá a megfelelő forrást is. A másik lehetőség, 
hogy be kell zárni a piacot, amit egyáltalán nem 
javasol, hiszen a lakossági igény megvan. Kérte a 
képviselők erre vonatkozó javaslatát.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
polgárőrnek sincs hatásköre a piacon intézkedni. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a piactér 
egyben közösségi tér is, tehát bekeríteni sem lehet, 
a fiatalok kedvelik nagyon a helyet. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a bejáratokat 
betonoszlopokkal le lehetne zárni, így autóval nem 
tudnának bemenni az árusok. 

Gémes László polgármester elmondta, meg fog-
ja nézni ennek a lehetőségét. 4 oszlop elhelyezé-
sére fog kérni árajánlatot. Megjegyezte, az autós 
forgalmat azért nem lehet teljes mértékben megtil-
tani a piactérnél, mert vannak ott üzletek, akiknek 
biztosítani kell a bejárást. Nagyobb problémát lát 
abban, hogy a Kossuth térre behajtanak az autók, 
és ott pakolják áruikat az üzletekbe, illetve a fűre 
is beparkolnak. 

A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy 
a 3. § /3/ c./ pontja kiegészítésre kerüljön azzal, 
hogy a helypénzt „készpénzben előre megfizette”, 
valamint a díjtétellel megállapítása vonatkozásában 
azzal, hogy utánfutóról történő árusítás 850 Ft/nap 
összegben legyen meghatározva.

Gémes László polgármester elmondta, a piac 
nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: hétfő 6.30-
tól 18.00 óráig, kedd: szünnap, szerda, péntek 6.30-
tól 12.00 óráig. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltar-
tással jelezze.

A képviselő-testület megalkotta a 7/2015. 
(IV.23.) Önkormányzati rendeletét a helyi vásárok 
és piac rendjéről.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója sze-
mélyében változás átvezetésére vonatkozó írásos 
anyagot (10. sz. melléklet).

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

Határozat
I./ Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képvise-

lő-testülete, mint a Szegvári Falufejlesztő, Üzemel-
tető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítot-
ta:

Az Alapító Okirat VIII. fejezet 4. pontja helyé-
be - a könyvvizsgálatot végző Econo-Ráció Kft. 
ügyvezetőjének és a könyvvizsgálatot személyesen 
ellátó könyvvizsgáló személye változása miatt - az 
alábbiak lépnek:

„A társaság második könyvvizsgálójaként 
2016. november 03. napjáig az Econo-Ráció Gaz-
daságszervezési és Könyvvizsgáló Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság (rövidített név: Econo-Ráció 
Kft; cégjegyzékszám: 06-09-002594, székhely: 
6724 Szeged, Jakab Lajos u. 3. szám, kamarai 
nyilvántartási szám: 000906, vezető tisztségvise-
lő: Gajdánné Szatmári Mária ügyvezető) könyv-
vizsgálót választotta meg. A társaság nevében a 
könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: 

Gajdánné Szatmári Mária (kamarai tagsági szám: 
000501) 6723 Szeged, Tó utca 14/b. szám alatti 
lakos.”

II./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint egyedüli tag felhatalmazza 
és egyidejűleg kötelezi az ügyvezetőt, hogy a jelen 
módosítással érintetten az egységes szerkezetű ala-
pító okiratot elkészíttesse, illetve az alapító okirat 
módosításával kapcsolatos intézkedéseket megte-
gye.

Gémes László polgármester ismertette a Szeg-
vár fenntarthatósági tervének elfogadására vonat-
kozó írásos előterjesztést (11. sz. melléklet).

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

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a megismert tartalommal elfogadja Szeg-
vár Fenntarthatósági tervét. A fenntarthatósági ter-
vet 2 évente felül kell vizsgálni.

A fenntarthatósági terv elfogadása a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0030 azonosítószámú „Szegvár 
szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító 
telepének megvalósítása” című projekt esélyegyen-
lőségi és horizontális vállalásainak teljesüléséhez 
szükséges.

Gémes László polgármester ismertette a Szeg-
vár esélyegyenlőségi terv elfogadására vonatkozó 
írásos előterjesztést (12. sz. melléklet).

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

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a megismert tartalommal elfogadja Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat esélyegyenlőségi 
tervét. Az esélyegyenlőségi tervet 5 évente felül 
kell vizsgálni. 

Az esélyegyenlőségi terv elfogadása KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0030 azonosító számú „Szegvár 
szennyvízcsatorna hálózatának és szennyvíztisztító 
telepének megvalósítása” című projekt esélyegyen-
lőségi és horizontális vállalásainak teljesüléséhez 
szükséges.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2015. évi szolgáltatásfejlesztés – tanyagondnoki 
pályázatra vonatkozó írásos anyagot (13. sz. mel-
léklet). Ismertette a pályázat feltételeit. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a hatá-
rozatot ki kell egészíteni azzal, hogy az önerőt az 
önkormányzat biztosítja.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani. az 
Európai Mezőgazdasági, Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 
igénybe vehető támogatások részletes feltétele-
iről szóló miniszterelnökséget vezető miniszter 
21/2015. (IV.17.) MvM. rendeletére vonatkozóan. 

Megvizsgálva a tanyagondnoki szolgáltatás tár-
gyi feltételeit, a szolgáltatásfejlesztés érdekében a 
képviselő-testület szükségesnek tartja egy 8+1 sze-
mélyes kisbusz beszerzését.

A rendelet rendelkezései alapján 3 árajánlat ke-
rült beszerzésre, amelyből a képviselő-testület az 
alábbi árajánlatot fogadja el:

Hovány Kft. (Szeged, Algyői út 40.) 1 db Ford 
Transit Custom Titanium 2,2 TDCi 155 Le M6 tí-
pusú 9 személyes autó.

Tekintettel arra, hogy a fejlesztendő tanyagond-
noki szolgálatot a Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat, mint költségvetési szerv működteti az 

1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk /3/ bekez-
dés a) pontja alapján, a támogatás számításának 
alapja az összes nettó elszámolható kiadás. A támo-
gatási intenzitás: 100%.

Az új gépjármű beszerzéséhez a rendelet alap-
ján a támogatási kérelemben a beszerzési költség 
nettó összegére, vagyis 7.932.118 Ft, azaz: Hétmil-
lió-kilencszázharminckétezer-száztizennyolc forint 
összegre igényelhető vissza nem térítendő támoga-
tás, az új gépjármű Áfa-értékét, vagyis 2.091.722 
Ft-ot, azaz: Kettőmillió-kilencvenegyezer-hétszáz-
huszonkettő Ft-ot a Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat önrészként biztosítja felhalmozási hitel 
terhére.

A képviselő-testület vállalja, hogy 
- a beszerzésre kerülő gépjárműre vonatkozó 

üzemeltetési kötelezettségnek a kifizetési határo-
zat jogerőre emelkedésétől számított öt évig eleget 
tesz, azt fenntartja.

- a beszerzett gépjárműre CASCO biztosítást 
köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének idő-
szaka alatt fenntartja.

- a beszerzett gépjárművel a tanyagondnoki szol-
gáltatást és az egyéb szolgáltatást ingyenesen látja 
el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, továb-
bá a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén 
a kérelemben szereplő új gépjármű beszerzéséhez 
szükséges szerződés/ek/, dokumentum/ok/ aláírá-
sára.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések tá-
mogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló anya-
got, ismertette a pályázatot. 

Kérdés a képviselő-testület részéről nem hang-
zott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hozzájárul a Magyarország 2015. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet II.9. pont szerinti, a gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pá-
lyázat benyújtásához. 

A támogatás keretében a Szegvári Kurca-parti 
Óvoda (Szegvár, Hunyadi u. 25.) konyhájának fel-
újítása valósul meg. A beruházás célja az óvodai 
és szociális étkeztetést is ellátó közüzemi konyha 
felújítása és korszerűsítése, továbbá kapacitásbő-
vítése.

A támogatás formája:  vissza nem térítendő tá-
mogatás

Finanszírozása:   előfinanszírozott
A pályázat összes költsége: 26.655.259 Ft
 (ebből építési költség: 17.775.518 Ft,
 eszközbeszerzés: 8.879.741 Ft)
Igényelt támogatás (95%): 25.322.496 Ft
Vállalt önerő (5%) 1.332.763 Ft.
A képviselő-testület az önrészt felhalmozási hitel 

felvételével biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-

tert a pályázat benyújtásával.
A pályázat beadási határideje: 
elektronikus úton: 2015. május 29.
papír alapon: 2015. június 1.

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e 
valakinek szóbeli egyéb előterjesztése?

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
település fő utcáján lévő két digitális óra rosszul 
működik. Kérte megjavítását. 

Gémes László polgármester elmondta, intézked-
ni fog az órák megjavításáról.

Egyéb előterjesztés az ülésen nem hangzott el.
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Pedagógus nap – 2015
Szentes Város Önkormányzata és a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Szentesi Tankerülete 2015. május 29-én tartot-
ta a Városi Pedagógusnapi ünnepséget a Me-
gyeháza dísztermében.

Szirbik Imre polgármester úr és Molnárné 
Tóth Györgyi, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szentesi Tankerületének igaz-
gatónőjének köszöntője után az ünnepi műsor 
első számaként Purcell: Adagio és Allegro ze-
neszámát adta elő szaxofonon Gábor Bettina, 
a Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti 
Iskola növendéke és Pintér Borbála szaxofon-
művész. Ezután Keszthelyi Mangó Gabriella: 
Köszönöm című versét hallhattuk Szalay Ró-
bert Zsolt, Horváth Mihály Gimnázium 11. 
osztályos tanulójának előadásában.

A műsor végén került sor az elismerések át-
adására.

A 12/1998.(V.29.) Kt. számú rendelet alapján 
a 2015. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemel-
kedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben 
részesült: 

Szabóné Budai Katalin tanár
A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola 

pedagógusa, szegvári lakos. A hátrányos hely-
zetű tanulók fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. 
Évek óta részt vesz és IPR foglalkozásokat 
tart HHH-s tanulóknak, valamint az útravaló 
ösztöndíj programban. Osztályának tanulóit 
sikeresen felkészíti a középiskolára. Elsőként 
jelentkezett az életpálya modellbe és védte meg 
portfólióját. Pedagógusi munkája elismerése-
ként „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” 
kitüntetésben részesül.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Szentesi Tankerületének elismerésben részesí-
tett pedagógusai:

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolából

Bernáth Ildikó: intézményvezető. Több év-
tizedes, sokirányú tapasztalatával sikeresen, 
nagy lelkiismerettel koordinálja az intézmény 
működését. Intézménye e tanévben sikeres 
„Innovatív iskolák” pályázatot nyújtott be

Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó: tanító, évek 
óta az alsós munkaközösség vezetője. Tudatos 
értékközvetítő tevékenység jellemzi, szaktár-
gyához szükséges elméleti ismerete kimagasló. 
Tanítványai tanulmányi és kulturális versenye-
ken egyaránt eredményesen szerepelnek.

Lukács Istvánné: tanító. Iskolai rendezvé-
nyek állandó lebonyolítója, a diákönkormány-
zat hatékony segítője. Szaktárgyi, módszertani 
igényessége valamennyi kollégája számára pél-
daértékű. Innovativitása, pályázati tevékenysé-
ge mind az iskola, mind Szegvár nagyközség 
meghatározó személyiségévé teszi.

Forrás: Szentesi Mozaik, 2015. 05. 29.

Keszthelyi Mangó Gabriella:

Köszönöm 
Mikor az ég csak szürkét játszott 
te gyújtottál világot 
és árnyaltál színeket az égre
nyitottál kaput a tisztességre 

megtöltötted szívvel a zsebem 
napokban innen költekezem 
és ha karcot ejt a szó van rá ige 
s tapaszként ragasztom sebem szélire 

és amit elém őszintén tudtál tenni 
merni őszintének lenni 
meglátni az értéket, tartani a mértéket 
megragadni minden emberben az emberséget 

és merni hangolni a véleményünk 
és vállalni azt is amitől félünk 
és megtanítottál magamat is tisztelni 
magamban az embert is észre venni 

köszönöm Neked a Tanárnőmnek 
az eszközt mi belőlem nőhet 
és tükörbe nézve víztiszta vagyok 
mint a hegyekben a titkos zubogó patakok

„A tanítók kinyitják 
az ajtót, de bemenned 

neked kell”
(Kínai közmondás)

Június első vasárnapján a pedagógusokat kö-
szöntjük.

A közelmúlt egyik nagy feladata volt egyes 
pedagógusoknak a portfólió elkészítése.

Rozgonyiné Szabó Máriát a szegvári általá-
nos iskola tanárát kérdeztem ezzel kapcsolat-
ban.

Mi is tulajdonképpen a portfólió és kik készít-
hették el?

Köszönöm a Szegvári Napló kedves megke-
resését, szívesen válaszolok a feltett kérdéseire.

A Pedagógus Portfólióról sokat lehetett és le-
het hallani a médiákon keresztül. Ez a kihívás 
bennünket sem került el. A Pedagógus Életpá-
lyamodell egyik legfontosabb állomása, és első 
körben most azok jelentkezhettek egy évvel 
ezelőtt, akiknek 30 év szakmai tapasztalatuk, 
illetve szakvizsgájuk van.

Milyen anyagot kellett beadni?
Szóval egy évvel ezelőtt jelentkeztem én is, 

mivel bizony már lassan 33 éve a pályán va-
gyok. A jelentkezés elfogadása után kezdetét 
vehette a munka megírása, amely szigorú kri-
tériumok alapján készülhetett el, beleértve az 
eddigi munkáim feltöltését, bemutatkozásomat, 
betartva a formai követelmények előírásait. 
Így készült el folyamatos, fél éves munkával a 
véglegesítés időpontjára, vagyis 2014. novem-
ber 30-ra. A visszaigazolás szerint elfogadásra 
került, így várhattam azt az időpontot, amikor 
mindezt meg kellett védenem.

A szegvári pedagógusok közül neked volt 
lehetőséged elsőként megvédeni a beadott 
portfóliót. Mit jelentett ez a megvédés?

A védésre két tantárgyi bemutató órával, azok 
megvédésével, a bizottság kérdéseinek megvá-
laszolásával, valamint egy 15 perces prezentá-
cióval kellett készülnöm a szakmai életutam-
mal kapcsolatosan. A bizottság egy delegált 
elnökből, egy szaktárgyi szaktanácsadóból és 
az iskolánk képviselőjéből, (jelen esetben In-
tézményvezető Asszony) állt. Iskolánkból öten 
írtuk meg ezt a munkát, és hogy országosan és 
helyileg az első időpontban védhettem meg, 
bizonyára egy utólag már szerencsés, véletlen 
sorsolásnak, kiválasztásnak köszönhettem.

Így védhettem meg a Portfóliómat 2015. áp-
rilis 9-én, amely szinte egy egész napos proce-
dúra volt. Az iskola vezetősége és kollegáim 
is sokat segítettek biztatással, és abban, hogy 
minden zökkenőmentesen menjen ezen a na-
pon, nem beszélve a gyerekek igyekvését, ami 
szintén nem mellékes. Ezek után 20 napot kel-
lett várnom az eredmény megtekintéséhez az 
Oktatási Hivatal honlapján. A sikeres Portfólió 
75%-tól megfelelt, és én nagy örömmel vettem, 
amikor április 30-án megláthattam a 95%-os 
eredményem.

A sikeres védés után mi történik? Mi a jelen-
tősége, mi a haszna?

Hogy ennek mi a hozadéka? Elsősorban ne-
kem szakmai, erkölcsi és csak utána anyagi el-
ismerés a Pedagógus 2 fokozattal. Végig tekint-
hettem az eltelt bő 30 évemet, és összegeztem, 
megírtam, megfeleltem.

Összegezve sokat dolgoztam, de MEGÉRTE!

Kosztolányi Sándorné
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Hosszú-hosszú évek óta magyarok ezrei indulnak 
el Pünkösd táján a Csíksomlyói búcsúra. Van, aki már 
hetekkel korábban útra kel, hogy csatlakozzon egy 
gyalogos zarándokcsoporthoz, a zarándokvonat uta-
saihoz, vagy itt élő rokonaikkal együtt teszik meg az 
utat. Régen a búcsúi zarándoklat gyalogosan történt 
és böjtöléssel kötötték egybe, amely testet-lelket meg-
tisztító erővel töltötte el a résztvevőket.

Mi busszal indultunk a nagy útra, de már az indu-
lást megelőző napok lázas készületben teltek. Való-
színűleg amikor az ember fiatalabb, könnyebben vág 
bele egy ilyen „kalandba”. Az idő múlásával azonban 
már óvatosabb, egy sor kérdés merül fel: vajon bírni 
fogom? nem leszek a közösség terhére? a reggeli kávé 
– amitől felébred az ember – meglesz? Hol vagyunk 
már a gyaloglástól és a böjtöléstől? Félek túlzottan 
elkényelmesedtünk – vagy csak az idő járt el felet-
tünk, bár lélekben fiatalok, lelkesek maradtunk. Az 
biztos, hogy a cél maradt a régi, imádkozva-énekelve 
a Csíksomlyói Segítő Mária lába elé tenni hálánkat, 
örömünket, bánatunkat, bűneinket, kéréseinket, oda-
vinni szívünkben szeretteinket és mindenkit, aki fon-
tos számunkra. S ahogy a busz elindult, s haladtunk a 
csodálatos erdélyi tájon, úgy hatalmasodott el rajtunk 
az ünnep öröme, öltözött díszbe a szívünk – amint azt 
Exupéry Kishercegének rókájától tanultuk…

Királyhágói megállónknál már mindenki szorgal-
masan kattogtatta fényképezőgépét, hogy megörökít-
sen valamit az otthon maradottaknak, s aztán így volt 
ez az út végéig, haza akartuk vinni szeretteinknek a 
szépség egy-egy kockáját. 

Hosszú utazás (14 óra) után érkeztünk meg szállás-
helyünkre, a festői szépségű kis üdülőfaluba, amely 
távol esik a nagyvilág zajától, fenyvesekkel, kristály-
vizű hegyi patakokkal körülölelt kis völgyben találha-
tó. Mint utóbb megtudtuk, ezt a helyet forgatási hely-
színként használták, amikor megfilmesítették Tamási 
Áron „Ábel a rengetegben” című regényét. 

XXI. századi zarándokként szállásunk minden 
igényt kielégítő, kulturált környezetben helyezkedett 
el – megint csak eszembe jutott, hol van már a rég-
múlt idők gyalogos, átimádkozott, fészerben alvós 
zarándoklata… Gyönyörű, több szintes házakban, az 
erdélyi emberek gondos munkáját dicsérő mesterien 
megformált és kivitelezett épületekben kaptunk szál-
lást, mindezt hihetetlen kényelemben. 

A panzió tulajdonosa ott tartózkodásunk öt napja 
alatt szívét-lelkét kitette értünk, a vendégszeretet ma-
gasiskoláját mutatta be, munkatársaival a legmesz-
szebbmenőkig gondoskodtak ellátásunkról – tanulha-
tunk Tőlük. A fárasztó nap után jól esett az ízletes, 
változatos, bőséges meleg vacsora, amellyel minden 
este megörvendeztettek bennünket, érkezzünk bár-
milyen későn is. S reggel ugyanez, keljünk bármily 
korán, mindenféle földi jóval megterített asztal, a fe-
ledhetetlen erdélyi kenyérrel mindig ott várt bennün-
ket. A civilizációs ártalomnak is nevezett kávé sem 
maradhatott el sem az asztalról, sem a termoszból. 

Alvásra általában kevés idő jutott, de azt nagy-nagy 
kényelemben, jót pihenve tettük meg, hogy aztán az 
új nap új kihívásai várjanak ránk. Első nap a Gyil-
kos-tó és a Békás szoros volt az úti cél. A Gyilkos 
tó egy ún. torlasz-tó, amely 1837-ben keletkezett, 
amikor a Gyilkos hegy egy része leomlott a tartós 
esőzések következtében és a törmelékanyag eltor-
laszolta a völgyet, ahol több bővizű patak egyesült. 

Jellegzetessége, hogy vizéből még ma is kilátszanak a 
völgyet borító fenyőerdő maradványai. Itt alkalmunk 
volt megkóstolni a hamisítatlan erdélyi kürtőskalácsot 
is, majd séta-fotózás-pihenés után indultunk a Békás 
szoroshoz. 

A világhírű szaka-
dékvölgy védett terü-
let, a Békás folyó és 
sebes sodrású mel-
lékfolyói alakították 
ki az évezredek so-
rán ezt a csodálatos 
s z u r d o k v ö l g y e t . 
Hatalmas szikla-
falak között haladt 
utunk, mellettünk 
zúgó kispatak, ka-
vics- és kőrengeteg, 
így sétáltunk végig 
a szorosban. Meg-
csodáltuk az ottani 
emberek népművé-

szeti remekeit. Ki-ki igényei szerint vásárolhatott, itt 
is kellemes órákat töltöttünk, csodálva a természet e 
nagyszerű alkotását.

 Hazaérkezvén egy kellemes vacsora után ki-ki el-
vonult erőt gyűjteni a másnapi korai keléshez (itthoni 
idő szerint fél 5-kor volt ébresztő), vártuk ezt a napot, 
amiért tulajdonképpen útra keltünk. Időben indultunk 
Csíksomlyóra, s ahogy közeledtünk, egyre lassabban 
haladt a busz, hiszen érkeztek a zarándokcsoportok, 
az útszélen buszok, autók álltak már, az úton gyalo-
gosok haladtak. Leszállva a buszról felgyalogoltunk 
a kegytemplomhoz, ahol a Segítő Máriához minden-
ki be szeretett volna jutni. Ez nem volt könnyű fel-
adat, sokunknak nem is sikerült (ezért hát vissza kell 
majd mennünk…). 10 órakor indultunk fel a hegyre, 
a szentmise helyszínére. Akkor már hosszú sorokban 
vonultak a zarándokok, végtelenül fegyelmezetten, 
imádságos lelkülettel. Szállt az ének, szárnyalt a lel-
künk is, vitte imáinkat, fohászainkat az ég felé. Az 
egyre nehezedő lépések egyre mélyebb imára indítot-
tak bennünket. 

Ragyogó napsütéses időnk volt, a természet a leg-
szebb arcát mutatta mindenkinek. Felérkezve a „nye-
regbe” hihetetlen embertömeggel találkoztunk, és jó 
volt látni, mindenki békésen, türelmesen, imádsággal, 
egymásra figyeléssel töltötte a szentmiséig hátralévő 
mintegy másfél órát. A szervezők jól összefogták a 
több százezres hívő sereget, vezették az imát, éneket, 

elmélkedést, közben információk hangzottak el, hon-
nan, hány fős csoport érkezett. Nagy volt az ujjongás, 
amikor egy-egy iskolából többszáz diák gyalogosan 
érkezett, vagy pl. a Boldogasszony Zarándokvonat 
utasai jöttek. De voltak itt a világ minden részéből 
magyarok, és számunkra itt vált valósággá, hogy a 
Csíksomlyói Pünkösdi Búcsú valóban a világ magyar-
ságának találkozó helye. Szívünkben fölcsendült a 
dal: Volt valahol egy hely, hol jó volt magyarnak lenni. 

Jakubinyi György érsek úr szentbeszéde mindany-
nyiunk szívéhez szólt, az elhangzottak hosszú időre 
útravalót nyújtanak:

„Amit a Boldogságos Szűzanya ott mondott a kony-
hában – ’Tegyétek meg mindazt, amit Fiam mond’ – 
azt ismétli kétezer év óta minden jelenési helyen, és 
ez a mi kereszténységünknek is a lényege: megtenni 
azt, amire Szent Fia tanított bennünket. A Szentlel-
ket is ezért küldte el pünkösdkor az Úr Jézus: ’majd 
eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek’ (Jn 
14,26), és bevezet a teljes igazságba. A Boldogságos 
Szűzanya felhívása – ’Tegyetek meg mindent, amit 
Fiam mond’ – hangzik el a hiteles Mária-jelenésekkor 

is. Elhangzott Lourdes-ban, Fatimában, Banneux-
ban, Beauraingben, Guadalupéban, és szűkebb 
hazánkban, a Kárpát-medencében, Máriapócson 
és Mátraverebély-Szentkúton, Csíksomlyón és 
Máriaradnán is. Nem várhatunk valami szenzációt 
a Mária-jelenésektől, hiszen a kinyilatkoztatás lezá-
rult, mindent tudunk, ami szükséges az üdvösséghez. 
A Boldogságos Szűzanya, amikor magánjelenésekben 
üzen, elfelejtett igazságokat újít fel – ’Tartsatok bűn-
bánatot, imádkozzátok a rózsafűzért’ – megadja újra a 
böjt értékét, amit kezdünk elfeledni, és ismétli, amit a 
kánai menyegzőn mondott: ’Tegyétek meg mind, amit 
Fiam mond.’

OTT FENN A HEGYEN…
a Csíksomlyói búcsún jártunk
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A Szűzanyának ezt az üzenetét: ’Tegyetek meg min-
dent, amit Fiam mond’, ma a 21. században és most, 
a csíksomlyói Szűzanya kegyszobrának 500. évfordu-
lóján, a jubileumi Mária-évben így foglalhatjuk ösz-
sze: legyünk hűek őseink szent hitéhez és erényeihez, 
vagyis legyünk hűek katolikus keresztény szent hitünk-
höz, legyünk hűek nemzetünkhöz és szülőföldünkhöz, 
és legyünk hűek anyanyelvünkhöz és anyanyelvi kultú-
ránkhoz! Ez a három mind alapvető keresztény erény.”

A búcsúi szentmisét nehéz szavakkal leírni, azt 
egyszer mindenkinek át kellene élni. Felemelő, szí-
vet melengető, torokszorító, testet-lelket megújító él-
mény, s aki ott járt, bizonyosan soha nem felejti el a 
Napba Öltözött Asszonyt, Máriát, Égi Édesanyánkat, 
akihez bizalommal fordulhatunk örömünkben, bána-
tunkban. És már megértem, miért térnek újra és újra 
vissza, akiknek megadatott egyszer is részt venni a 
Csíksomlyói búcsún, mert „ott fenn a hegyen, van az 
a hely, ahol a szív békére lel”.

A szentmise végén a himnuszok könnyeket csal-
tak a legerősebbek szemébe is, a hegyek sokszorosan 
visszhangozták a csodaszép dallamokat. Nehéz volt 
elindulni, szívünk szerint ott maradtunk volna, ott 
fenn a hegyen… Talán majd egyszer megadatik még, 
hogy újra ott legyünk, egy csendes hétköznapon, s lé-
lekben újraéljük az ott megtapasztalt békét. 

A hegyről lefelé sem volt sokkal könnyebb a „gö-
röngyös út”, de egymásra figyelve, egymást segítve 
mindenki megérkezett a kegytemplomhoz. A buszhoz 
gyaloglásunk során fúvószenekar kísérte énekünket, 
a Boldogasszony anyánkat, vagy a Győzelemről éne-
keljen kezdetűt. Úgy gondolom egy kicsit mindenki 
legyőzte önmagát, ezért szólt talán az eddigieknél is 
nagyobb lelkesedéssel az ének. Fáradtan, de lélekben 
megújulva, boldogan érkeztünk haza.

Vasárnapra is volt 
még látnivaló, regge-
li után Tamási Áron 
sírjánál álltunk meg 
Farkaslakán, majd 
Parajd következett. 
Többen a Sóbányát 
néztük meg, míg a 
csoport egy része 
Szovátára látoga-
tott. Megálltunk még 
Szejkefürdőn, Orbán 
Balázs író, néprajzi 
gyűjtő sírjánál, ahova 
székelykapu-soron ke-

resztül jutottunk fel. A Szózat eléneklése után egy nem-
zeti színű szalagot elhelyezve emlékeztünk. 

A búcsúvacsorán – meglepetésként – élő zenével 
vártak vendéglátóink, és felcsendültek a legősibb, 
legszebb magyar népdalok, a Vén cigánytól a 
Marosmenti fenyveserdőig. Az Ott ahol zúg az a négy 
folyó kezdetű dalt már egységesen mindenki énekelte, 
s itt éreztük meg, hogy az utazás során közösséggé ko-
vácsolódtunk. Közben elfogyasztottuk a hihetetlenül 
finom vacsorát, befejezésként művészien megformált 
finom kis kürtőskalács volt a desszert. Elmondhatjuk, 
nagyon jó hangulatban telt az esténk.

Oda-vissza útitársunk volt egy kedves erdélyi há-
zaspár kislányukkal együtt, akikkel jókat beszélget-
tünk. Hajni sokat segített az erdélyi, búcsúi szokások 
megismertetésével. Kedves meglepetés volt részé-
ről, hogy a hazaúton megörvendeztetett bennünket 
egy erdélyi finomsággal: ordás süteményt készített 
mindannyiunknak, ami nagyon finom volt. Szűkre 
szabott otthoni idejéből arra is áldozott, hogy útitár-
sait megörvendeztesse, köszönet érte! 

A késő esti órákban érkeztünk haza, nagyon fárad-
tan, de élményekkel telve. Elmondhatjuk, egyszerűen 
minden úgy volt tökéletes, ahogy volt. Köszönjük, 
hogy együtt lehettünk! 

Szabó Irén

JAKSA JÁNOS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
2015. június 19.

18.00: kézműves foglalkozások: gyertyaöntés, 
halászháló kötés 

közben: tárlatvezetések a kiállításban
rajzkiállítás

19.00-20.00-ig: eszközbemutatóval 
egybekötött előadás a tiszai halászatról és a 
vízgazdálkodásról előadó: Tóth Gyula halász
20.00-tól: tűzgyújtás, szalonnasütés, tűztánc

22.00-tól gyertyafényes tárlatvezetés a 
Szegvári Szélmalomban 

2015. június 20.

9.00-kor: kirándulás a Tiszához

visszafelé: a Reichardt János Emlékverseny 
megtekintése a Kurcán

11.00-tól: halétel készítés és kóstoló a 
gyűjtemény udvarán

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS DÍJA 200 FT/FŐ.

A PROGRAMOKRA INGYENES A BELÉPÉS!

Diákvilág
Kedves Olvasók!
A májusi iskolai eseményekről szeretnék Önök-

nek beszámolni.
Az iskola a Gyermekjóléti Szolgálattal együtt-

működve közreműködik a gyermekek, tanulók ve-
szélyeztetettségének megelőzésében és megszün-
tetésében. A megelőzést szem előtt tartva a veszé-
lyeztetett gyermekek szabadidős programsorozatát 
szerveztük meg 2015 februárjától. A programok 
célja a DÖK tagjainak bevonásával a devianciák 
megelőzése. Közösségformáló foglalkozás volt a 
mozi délután, a játékdélután és a kerékpártúra is. 
Ezekre az eseményekre április és május hónapban 
került sor.

Szervezők: Bereczkiné Buza Anett, Rozgonyiné 
Szabó Mária, Pap János

Köszönet érte!

Környezetismeretből házi versenyt szerveztünk. 
Eredmények a következők:

2. osztály: 
1. hely: Szlapák Dániel Felk: Bereczkiné Buza 

Anett
2. hely: Vígh Dániel Felk: Papné Benkő Mónika
3. hely: Luli Áron Felk: Bereczkiné Buza Anett
3. osztály:
1. hely: Fuvó Olivér Felk: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
2. hely: Tamás Péter Felk: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
3. hely: Blaskovics Márk Felk: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
3. hely: Pap Marcell Felk: Lukács Istvánné
A területi versenyen 5. helyen végzett Fuvó Oli-

vér, Tamás Péter.
4. osztály:
1. hely: Süli Viktória Felk: Laskovicsné Ágos-

ton Sarolta
2. hely: Gila Ferenc Felk: Vassné Lucz Klára
3. hely: Szatmári Kamilla Felk: Laskovicsné 

Ágoston Sarolta
A területi versenyen Süli Viktória 6. helyezést 

ért el.
Gratulálunk!

Makón került megrendezésre a területi Kazinczy 
szép olvasó verseny megyei döntője, ahol Hegedűs 
Dániel 4.a oszt. tanuló eredményesen szerepelt.

Gratulálunk!
Az Olvasás születésnapját megünnepelte mind-

két első osztály. Sok szülő, óvónő vett részt ezeken 
a nyílt órákon. Bernáth Ildikó intézményvezető 
asszony tortával kedveskedett a gyermekeknek.

A Méhecske Fesztiválon szerepeltek iskolá-
saink. Az 1.b osztály népi játék bemutatót tartott 
Hegedűsné Ternai Ágnes vezetésével, kórusunk 
énekelt Kovács Ida vezénylésével.

Köszönet érte!

Osztálykirándulásokra került sor május hónap-
ban.

Rajzpályázatokon vettünk részt. A COOP ABC 
felkérte a 3.a osztályt rajzok készítésére, melyek a 
bolt polcait díszítették. A gyerekek édességet kap-
tak elismerésként. 

Köszönjük a lehetőséget és a csokit!
A Goods Market felhívására is sok tanulónk raj-

zolt, tőlük is csokoládét kaptak a gyerekek.
Köszönjük!

Május 15-én Társastánc vizsgabált szerveztünk 
a Művelődési Házban. A gyerekek megörvendez-
tettek bennünket a táncaikkal.

Köszönet érte!

Az országos kompetenciamérésre május 27-én 
került sor.

Május 28-án a néptánc és a zene tagozat záró 
vizsgája volt a Művelődési Házban. Nagyon szép 
zeneműveket hallottunk és táncokat láttunk.

Köszönet érte!

Iskolánk a TÁMOP-3.1.4. C-14 „Innovatív is-
kolák fejlesztése” c. pályázaton 12 millió Ft-ban 
részesült. Lehetőségünk lesz lovas tábort, kirándu-
lást, szüreti bált, angol nyelvi vetélkedőt szervezni 
gyermekeink számára. 

Mit kínálunk júniusban?
- 5-én Ki Mit Tud-ot szervezünk a Művelő-

dési Házban a DÖK vezetők (Lukács Istvánné, 
Rozgonyiné Szabó Mária) szervezésével

- Osztályozó értekezletekre kerül sor
- Angol nyelvi kompetenciamérés lesz 11-én a 6. 

osztályosoknak
- Ballagás 13-án délelőtt 9 órakor
- Mártélyra kirándul iskolánk valamennyi tanu-

lója 15-én
- Tanévzáró ünnepély 18-án 17 órakor

Szép bizonyítványt és vidám vakációt kívánunk 
minden iskolásnak!

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné
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Május havi matinék
A Madarak és Fák Napja alkalmából május 

9-én nemcsak múzeumi kézműves foglalkozás 
volt az érdeklődők részére, hanem a szép idő-
ben egy kis biciklis kirándulás keretében Vass 
László díszmadarait tekintettük meg. Hallhat-
tunk arról, hogy dióbelet, muharmagot, napra-
forgót és egyéb magokat fogyasztanak, mire 
kell odafigyelni, amikor közeledünk hozzájuk. 
Szép élmény volt mindannyiunk számára! Kö-
szönjük Vass Lászlónak a lehetőséget!

Május 19-én a Múzeumi Világnap alkalmá-
ból kora délután ötödik és hetedik osztályos 
napközisek vettek rész múzeumi órán, ahol 
a honfoglalók ruházatát vettük közelebbről 
szemügyre, majd korabeli minták alapján ruha-
díszeket, azaz vereteket készítettünk domborí-
tással. Késő délután Lőrinczy Gábor, szegedi 
régész tartott előadást az Oromdülő területén 
feltárt avar sírokról. Megtudhattuk, milyen 
sírtípusokat alkalmaztak az itt élők és hogyan 
készíthették ezeket, a csontvázakon kívül mi-
ket találtak még a régészek az objektumokban, 
valamint milyen egyedi jelenségeket figyeltek 
meg Oromdűlőn. Az érdeklődők színvonalas 
előadásnak lehettek fültanúi, de bízom benne, 
hogy legközelebb többen látogatják meg a helyi 
régészeti kultúránkat bemutató rendezvényt.

Május 23-án a régészeti leletekhez is kötő-
dő agyagozás foglalkozás volt a foglalkoztató 
teremben, ahol gyönggyel díszített edényt, va-
lamint különböző formájú karcolásos és gyön-
gyös díszeket készítettek a gyerekek.

Június hónap első szombatján csuhézással 
ismerkedünk meg, majd a Múzeumok Éjszaká-
ján június 19-én gyertyaöntésre, 20-án Tisza-
túrára, majd utána egy finom tiszai halászlére 
várom a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.

Purgel Nóra

Síremlék készítése 
kedvezményesen

Márvány Építőkő Kft
6760 Kistelek, Temető sor 1.

Gránitból, márványból, műkőből és mészkőből igényes, egyedi tervezésű, 
minőségi kivitelezéssel készítünk:

• Síremléket 
• Burkolatokat
• Lépcsőket
• Konyha-fürdőszoba pultok

Elérhetőségünk: info@marvanyepko.hu
Telefon: 06/30/967-6215

06/30/940-2181

Kézműves tábor
a Művelődési Házban

2015. június 22-26.
8:00-tól 16:30-ig

Kézműveskedés, játék, kerékpározás, 
akadályverseny, szalonnasütés, és 

egyéb foglalkozások általános iskolás 
fiúk és lányok számára.

Részvételi díj: 5500Ft/fő

Jelentkezés és részletes információ:
Bánfiné Sajtos Lolánál személyesen a 

Művelődési Házban, vagy
+36-30-694-4706-os 

telefonszámon

Kitüntetés
Kedves Sándor Erdei,

gratulálunk a
Mindszent Sportjáért

kitüntetésedért, amit nagyon 
megérdemeltél!

Osu!
Forrás: facebook

Szegvári Ízek Fesztiválja

FALUNAP
Szegvár legnagyobb rendezvényére a 

hagyományokhoz híven 
2015. augusztus 20-án kerül sor

Program előzetes:

Délelőtt
- Öregfiúk focimérkőzés
- íjászat, paintball
- Kutyasuli bemutató
- Baráti társaságok főzőversenye
- Szélmalomban kiállítás 

Délután
- Kiállítás – „Nemzetünk szegvári lovas 

hagyományai” címmel
- Hagyományőrző lovas kocsi, lovas 

felvonulás
- A szegvári óvodások fellépése
- Kelet Lányai hastánc bemutató
- Gyermekprogramok
- Ingyenes vércukor, vérnyomásmérés
- Fánk, kürtős kalácssütés
- Maminbaba-hordozós latin fitnesz 

bemutató
- Nótadélután, fellép a Bazsa Mári 

Népdalkör és a Magyar Nóta Klub
- Hunyadiak Örökében Történelmi 

Hagyományőrző Egyesület bemutatója
- Honkyokushin karate bemutató, Nippon 

Zengo
- Ünnepi műsor, kenyérszentelés, 

kitüntetések átadása
- Sztárvendég: Bebe 
- A Dobbantó Néptánccsoport bemutatója
- Nótás Jana énekel
- Ajándéksorsolás
- TŰZIJÁTÉK a Gyenes KFT 

szervezésében
- Sátorbuli a Twinners zenekarral

Kirakodóvásár, Gyenes büfé, ingyenes 
ugrálóvár, csúszda, kisvasutazás

Mindenkit szeretettel várunk!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, 
Polgármesteri Kabinet

Lukács Istvánné
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Atlétika Megyei  
Diákolimpia

Az röplabda diákolimpia országos 
elődöntőjének napján rendezték meg az atlétika 
megyei diákolimpia egyéni és váltószámainak 
döntőjét Szegeden, így a „Forray-s” csapat egy 
része nem tudott részt venni a versenyen. Az 
atlétika versenyen szereplő gyerekek helyettük 
is küzdöttek a pályán és nagyon szép szegvári 
sikerek születtek. Bottyán Klaudia a 60 méteres 
síkfutásban teljesítette az országos nevezési 
szintet, így jogosulttá vált, hogy részt vegyen 
a Budapesten rendezendő Országos Atlétika 
Diákolimpián. 

Dobogós helyezések:
Bottyán Klaudia: 2. hely 60 méteres 

síkfutásban, 2. hely távolugrásban
Bánfi Benedek: 2. hely 60 méteres síkfutásban 

és 3. hely távolugrásban. 
A dobogóra nem került, de a megyei versenyre 

továbbjutott szegvári gyerekek (Szabó Janka, 
Földi Bálint, Molnár Viktória, Pindzsulya 
Imola, Jánosi Krisztián, Ohratka Máté, Magyar 
Vazul) teljesítményét is dicséret illeti. 

Pólyáné Téli Éva és Vass Tibor

Röplabda Diákolimpia 
Országos Elődöntő

A Forray Máté Általános Iskola és AMI IV. 
korcsoportos fiú csapata a megyei röplabda 
diákolimpián szerzett megye bajnoki címével 
jogosulttá vált, hogy Csongrád Megyét az or-
szágos diákolimpiai elődöntőn képviselje. A 
Kecskeméten megrendezett versenyen a szeg-
vári fiúk nagyon szép, összeszedett játékkal 
ezüstérmet szereztek. Különösen értékes szá-
munkra ez az eredmény, mert amatőr csapat-
ként sikerült ezt a kiváló helyezést elérnünk. Az 
aranyérmet a tavalyi országos röplabda diák-
olimpia bajnoka, a kecskeméti Széchenyivárosi 
Óvoda és Általános Iskola csapata nyerte. 

Az ezüstérmes csapat tagjai: Mihály Pé-
ter, Halasi Zalán, Szilágyi Márk, Dudás Ven-
cel, Gila Dávid, Kupcsik Bence, Fejős Gábor, 
Csatordai Csaba, Fuvó Milán, Gojdár Csanád, 
Szanka Ádám

Pólyáné Téli Éva

Házi tornaverseny
A hagyományoknak megfelelően május 

közepén rendeztük meg házi tornaversenyünket. 
A rendezvényen ez alkalommal is nagyon 
sok szülő, nagyszülő, testvér és barát vett 
részt nézőként. A tornászok a verseny végén 
érmeket és ajándékokat vehettek át a Nemzeti 
Együttműködési Alap pályázatának és a szülők, 
támogatók jóvoltából. A verseny egyben 
felkészülési lehetőséget nyújtott az Arany Kupa 
Országos Tornaverseny előtt. 

Eredmények:
Lányok
I. korcsoport: 1. Gajda Sára, 2. Magyar Luca 

és Bölcskei-Molnár Zita, 4. Jaksa Edina, 5. 
Magyar Bianka, 6. Bozó Lili

II. Korcsoport: 1. Tóth Viktória, 2. Tulipán 
Petra, 3. Dancsik Fanni, 4. Mrena Kornélia, 
5. Ágoston Zita, 6. Sztanó Alexa, 7. Turiczki 
Gréta, 8. Süli Viktória, 9. Csík Dominika

III-IV. korcsoport: 1. Gráfik Vivien, 2. Szabó 
Janka, 3. Szabó Alexandra Boróka és Szabó 
Fanni, 5. Csapi Loréna, 6. Homlok Nikolett, 7. 
Apró Réka

Fiúk:
II. korcsoport: 1. Ajtai Róbert István, 2. 

Valkai Ferenc, 3. Szűcs Ábel Mózes, 4. Lakatos 
Adrián, 5. Gila Ferenc, 6. Pindzsulya Olivér, 7. 
Fábrik Martin

III-IV. korcsoport: 1. Hegedűs Imre, 2. Ajtai 
László, 3. Jánosi Krisztián

Pólyáné Téli Éva

Ping-pong házi  
verseny a Forrayban
Évek óta májusban ping-pong versenyt 

szerveztünk az iskola tanulói számára. A 
verseny időpontjához közeledve az udvaron 
felállított asztalokon, lelkesen gyakoroltak a 
leendő játékosok. 

Több kategóriát hirdettük, a 2015.05.19-i 
versenyre, 31 tanuló jelentkezett a 
megmérettetésre. Több mérkőzésen a 3. döntő 
szett döntött, ami a nagy küzdelemre utalt. 

Minden résztvevő emléklapot, és az első 
három helyezett érmet kapott a NEA pályázatnak 
köszönhetően.

Eredmények:
Alsó tagozat: 1. Farkas Dániel, 2. Gila Ferenc, 

3. Farkas Csaba
5-6. évfolyam: 1. Szanyi Máté, 2. Balog 

Marcell, 3. Kéri Richárd
7-8. évfolyam: 1. Kupcsik Bence, 2. Gojdár 

Csanád, 3. Gulicska Norbert
Lányok: 1. Puskás Kata, 2. Veres Iza, 3. 

Kanalas Ivett

Gratulálunk minden résztvevőnek, folytatás 
jövőre! 

Vass Tibor

Arany Kupa Országos 
Meghívásos Tornaverseny

Több mint 50 csapat vett részt az Arany DSE 
által rendezett országos meghívásos tornaverse-
nyen. A diákolimpiás gyakorlatok mellett más 
kategóriákban is mutattak be gyakorlatokat a 
tornászok. A legfiatalabbak óvodások voltak, de 
néhány középiskolás lány is szőnyegre lépett. A 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola I, II, és 
III-IV. korcsoportos lánycsapattal és három egyé-
ni versenyzőként induló fiúval vett részt a küzdel-
mekben. Nagyon szép siker született, csapatban 
és egyéni összetettben egyaránt a tanév utolsó 
tornaversenyén. 

I. KORCSOPORTOS LÁNYOK 
Kétszeres (talaj, ugrás) verseny 
2. hely Szegvár (Gajda Sára, Jaksa Edina, Turiczki 
Réka Magyar Luca, Bölcskei-Molnár Zita, Bozó 
Lili, Magyar Bianka) 
Egyéni összetettben 3. Gajda Sára
Háromszeres (talaj, ugrás, gerenda) verseny
4. hely Szegvár (Gajda Sára, Jaksa Edina, Turiczki 
Réka Magyar Luca, Bölcskei-Molnár Zita, Bozó 
Lili, Magyar Bianka) 
Egyéni összetettben 2. Gajda Sára, 3. Jaksa Edina

II. KORCSOPORTOS LÁNYOK
5. hely Szegvár (Tóth Viktória, Dancsik Fanni, 
Sztanó Alexa, Tulipán Petra, Mrena Kornélia, 
Ágoston Zita, Süli Viktória, Csík Dominika)

III-IV. KORCSOPORTOS LÁNYOK
4. hely Szegvár (Szabó Janka, Szabó Fanni, 
Gráfik Vivien, Homlok Nikolett, Csapi Loréna)
Egyéni összetettben 2. Gráfik Vivien

II. KORCSOPORTOS FIÚK
Egyéni összetettben 2. Ajtai Róbert

III-IV. KORCSOPORTOS FIÚK
Egyéni összetettben 4. Hegedűs Imre, 6. Ajtai 
László

Pólyáné Téli Éva



A fotókat Purgel Zoltán készítette


