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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A HAZALÁTOGATÓ ELSZÁRMAZOTTAINKAT!

Több mint ötven éve gyönyörködhetnek a szegváriak és a Szegvárra 
látogatók a kastély előkertjét díszítő két hatalmas liliomfa elegáns vi-
rágfelhőjében.

A liliomfa (Magnolia) a tavasz egyik legszebb virágzó fája. Meleg 
égövi növény, ezért ritka adottság, hogy nálunk is megél.

A környező településeken nincs hasonló látványosság. Ilyen méretű 
fák legközelebb Szegeden találhatók. 

Legyünk büszkék rá, hogy nemcsak épített, de nevelt, élő örökségünk 
is van.

Antal Péter

Mindent látott ez a magnólia
Villognak a vakuk a szegedi Széchenyi té-

ren, amikor készülnek a tavaszi szelfik a mag-
nólia-, vagy más néven a liliomfánál. 

A szegvári példány talán nem olyan népsze-
rű, mint a szegedi, sőt talán csak az utcabeli 
nyugdíjasok járnak a csodájára, és azok, akik 
az orvosi rendelőbe vagy a patikába igyekez-
nek. A szegedinél is nagyobb magnólia fánál 
nem készítenek magukról fotót a gondosan 
dauerolt frizurájú helybeli hölgyek.

A Károlyi-kastély kertjében terebélyesedő 
liliomfa méltóságteljesen őrzi a régi idők em-
lékeit, hiszen a falusi legenda szerint már a Ká-
rolyiak idejében is itt állt. A vármegyeháznak 
készült barokk épület falai ma is állnak a falu 
szívében. Ilyenkor tavasszal pedig szinte a fél 

épületet eltakarják a járókelők szeme elől a ha-
talmas virágok.

A Károlyi Sándor-féle kastély – miután a me-
gyeszékhely Szentesre költözött – számos gyer-
meknek adott otthont, hiszen a Gróf Károlyi 
Kornis Alapítvány 1902-től leánynevelő intéze-
tet és óvodát működtetett az irgalmasnővérekkel.

A szegvarinaplo.hu szerint 1919-től az 
orsolyita nővérek vették át az intézményt, akik 
polgári leányiskolát is indítottak. 1928-ban a 

Szociális Testvérek Társasága és Testvérképző 
Intézete működött itt. Ha hihetünk a szóbe-
szédnek, a magnólia minden változásnak tanú-
ja volt, és ma is olyan pompásan virágba borul 
minden tavasszal, mint 100 évvel ezelőtt. 

Salánki Zsófia - Délmagyarország 

A szegvári Károlyi-kastély kertjében a magnólia hirdeti a tavaszt. Fotó: Salánki Zsófia

Rajki Miklós: 
Anyaföldünk

Mint gyökere az elültetett fának,
Növekedvén, a földben,
Egyre mélyebbre nyúlik,
Úgy kötődik az ember
az anyaföldhöz, ahogy az élete múlik.
Minél jobban érti, egyre jobban érzi,
Ez az a föld, amihez ezer szál köti,
Ez az az ég, ami feszül fölénk, ez a miénk.
Itt a gyökerünk, s ahonnan eredünk.
Innen indulunk és ide érkezünk.
Égen, földön sehol sincs más olyan hely,
Ahol a szó, ahol a szív, ahol az anya,
Helyettük bármit is lelsz, a tiéd lehet.
Akire dobbansz, akire lobbansz,
aki vár, aki gondol csakis tereád.
Ahol a nóta így csendül fel
Szívből, mélyről, örök idők óta.
Meg az ablak alatt, rigófüttyös hajnalének,
Ilyen dalra sehol máshol nem ébredhetsz.
Ahol terem az erdőben ezerszám hóvirág,
hol érezheted az ibolya, a gyöngyvirág,
S az orgona mindenen átható illatát.
Ahol a templom, ahol a harang,
Ahol oly szépen búg a vadgalamb.
Ahol az ősök, a régmúlt hősök,
Ahol a bölcsők, ahol a temetők.
Ahova a fecskék is mindig
Minden tavaszon visszatérnek,
Ahova, és soha sehova máshova,
Te is mindig hazatérhetsz.

Szegvár nevezetessége ismét látható
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Megemlékezés
„Gondolatban a sírodnál 

suttogom a neved,
gondolatban a sírodnál 

megfogom a kezed,
gondolatban azt kívánom, 

hogy te légy itt velem,
És te itt vagy, mert érzem, 

hogy szorítod a kezem.
És ha egyszer én is 

becsukom a szemem.
Nem fáj más semmi 
csak te légy velem.”

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezem drága férjem

Nagy András
kőfaragó

halálának 14. évfordulójára.

Szerető felesége

Személyes  
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai személye-
sen elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, csü-
törtökön 16-18 óra között a művelődési ház-
ban. 

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.

Gondozást,  
takarítást,  

gyermekfelügyeletet  
vállalok. 

Telefon: 
0670/645-6783

Családi események
2016. március

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde anya-
könyvvezető)

Születés: Horváth Gábornak és Kozma Ma-
riannak (Táncsics u. 17.) DÓRA, Pölös Nor-
bertnek és Tóth Krisztinának (Bem u. 28.) 
RÉKA

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Gila Pálné Üveges Erzsébet 

Klapka u. 20. (86 éves), Pataki József Galamb 
u. 16. (79 éves), Vajda József Mindszenti u. 62. 
(66 éves), Otáva György Zoltán Kontra u. 40. 
(56 éves), Deák Andor József Kossuth u. 2. (63 
éves)

Képviselő-testületi tagok  
az alábbi időpontokban  

fogadóórán várják  
a lakosságot 

a művelődési házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Május 3-án kedden 17-18 óráig, majd minden 

hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Május 4-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Május 5-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Puskásné Halál Ágnes
Április 13-án és május 11-én 17-18 óra, majd 

minden hónap második szerdáján 17-18 óráig

Tóth Péter
Április 20-án szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. április 29-én (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

Villanyszerelést 
vállalok 

Kondacs Mihály vállalkozó

Szegvár, Klapka u. 31.

63/365-099

20/325-1755

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz 

szállítás!
szerda 8-18 óráig

a hét többi hétköznapján
7-8-ig, 17-18-ig

szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron.

Mindig a piros autóról!

Telefon: 
06-20/252-6142
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Díszpolgári címre 
és Szegvárért 

Emlékéremre javaslat 
kérése

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan is-
mét kérjük a falu lakosságát, tegyenek javas-
latot azon személyekre, akiket méltónak tar-
tanak a Szegvár Nagyközség Díszpolgára cím 
elnyerésére, illetve a Szegvárért Emlékéremre. 
Az önkormányzati rendelet szellemében Dísz-
polgári cím annak a köztiszteletben álló állam-
polgárnak adományozható, aki kiemelkedő 
munkájával, egész életművével olyan elisme-
rést szerzett (községünkön belül, országosan), 
mely hozzájárult a nagyközség hírnevének 
öregbítéséhez. 

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

Tisztelettel felkérjük a Lakosságot, hogy a 
2016. évben adományozható községi kitünteté-
sekre tegyenek javaslatot – indoklással ellátva 
- egy lezárt borítékban 2016. május 20-ig.

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

Előre is köszönjük segítő együttműködésü-
ket!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

HOZZÁJÁRULÁS-GYŰJTÉS
Marton Attila és családja részére

Szegvár Nagyközségben a Rákóczi F. u. 16. 
szám alatt a Marton Attila és családja tulajdo-
nában lévő családi házban 2016. január 25-én 
éjszaka tűz keletkezett, melynek következtében 
annak belseje teljes egészében kiégett, a beren-
dezési, felszerelési tárgyak megsemmisültek. 
A lakóházra a családnak nem volt biztosítása.

A rokkantnyugdíjas, de részfoglalkoztatás-
ban munkát vállaló férj, a közfoglalkoztatott 
feleség és a sportsérülés következtében reha-
bilitációban résztvevő gyermek önerőből nem 
tudja a lakást lakhatóvá tenni. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete együtt érez a családdal, erejéhez 
mérten segítséget nyújt számukra. Azonnali 
segélyt utaltunk ki részükre, önkormányzati 
bérlakást biztosítottunk lakhatásuk átmeneti 
megoldására, a sürgős, azonnali állagmegóvó 
munkákhoz munkaerőt, szállítási kapacitást 
biztosítottunk.

A lakás helyreállítható, a család szeretne 
minél hamarabb visszaköltözni abba. A jó idő 
beálltával szeretnék elkezdeni a munkákat.   

A képviselő-testület felhívással fordul a la-
kossághoz, gazdálkodó szervezetekhez, intéz-
ményekhez, civil szervezetekhez, egyházakhoz, 
hogy önkéntes hozzájárulásaikkal (pénzbeli és 
természetbeni) támogassák a családot a Rákó-
czi F. u. 16. szám alatti lakóházuk felújításában, 
majd ezt követően berendezésében. 

A pénzbeli adományok fogadására az önkor-
mányzat a Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezetnél alszámlát nyitott. 

A „Marton Attila lakóház felújításhoz ön-
kéntes felajánlás” elnevezésű alszámla-száma: 
57200062-10037036.

Természetbeni adományként homokra, 
mészre, cementre, gipszkartonra, nyílászárók-
ra, faanyagra, festékre, víz- és villanyszerelési 
anyagokra van szükség. 

A lakóház felújítása után lakás felszerelési és 
berendezési tárgyakat is elfogadunk.

Kérjük Önt/és szervezetét, hogy erejéhez 
mérten segítsen a bajbajutott családon. Akár-
milyen kis összeg is segítséget jelenthet, ha so-
kan összefogunk. 

Az önkéntes hozzájárulások a fenti számla-
számra utalhatók, illetve a Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet kirendeltségein fizethetők be. 

A természetbeni adományokat Szegvár 
nagyközség jegyzőjénél kérjük bejelenteni a 
63-364-817, vagy a 06-30/269-2859 telefonszá-
mon.

Az önzetlen segítségeket előre is köszönjük.
„Az ember dolga, hogy a nála gyöngébben, 

szerencsétlenebb helyzetben lévőn segítsen!”

Köszönettel: 
Gémes László 
polgármester

 

TÁJÉKOZTATÓ A TANYÁK FELMÉRÉSÉRŐL 
 

A Kormány kiemelt célkitűzésként határozta meg a magyarországi tanyák 
2020. évig villamos energiával történő ellátását. A tervezett fejlesztéseket 
egy egységes és teljes körű felmérés alapozza meg. 
 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal munkatársai  
 

a tanyák felmérését 2016. április 1. és 30. között 
 
a helyszínen végzik el egy fényképfelvételekkel kiegészített adatlap 
kitöltésével. 
 
Az adatlap kérdései alapvetően a tanyák energiaellátásának és 
energiaszükségletének felmérésére, az épületek és az infrastruktúra 
állapotára, valamint a tanyagazdaságokra vonatkoznak. 
 
Az országos felmérés sikere érdekében számítunk valamennyi érintett lakos 
segítő közreműködésére. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a felmérést végző 
munkatársak minden esetben fényképes megbízólevéllel igazolják 
magukat. Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a kormányhivatal 
kéri a felméréssel érintetteket, hogy magát igazolni nem tudó, 
megbízólevéllel nem rendelkező személyeket a fenti felmérés elkészítése 
céljából ingatlanuk területére ne engedjenek be, kérdéseikre ne 
válaszoljanak. 
 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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Csongrád Megyei Kormányhivatal 
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén, 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-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 ügye-
leti 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 segélyhívó-
szám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

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

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
április 11-15. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
április 18-22. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 óráig
április 25-29. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
május 2-6. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 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.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
Gyovai Tibor (30/436-7401)

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 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 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
hétfő  8-16-ig
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
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:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgálta-
tó Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének 
telefonszáma:
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. T
elefon: 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 Szegvári Csoportjának 
fogadóórája minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtö-
kén 8-12 és 13-17óráig nyitva.

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

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

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

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig



5. oldal2016. április

Megmentette az életét a fafaragás
Kulbert György szegvári faszobrász a ka-

tolikus templommal szemben él és dolgozik, 
minden napját a munkájának és a vallásnak 
szenteli. Mesélt lapunknak drogproblémáiról, 
infarktusáról és arról, hogyan menekült meg 
attól, hogy az élete végleg tönkremenjen.

– Már gyermekkoromban is rajzoltam, agya-
goztam, aztán Kulcsár Tibor tanár úr vezetésé-
vel modelleztem az általános iskolában. Sokat 
jártam ki a természetbe, hiszen a szüleim nem 
nagyon értették egymást. Ezek sokat segítenek 
abban, amit ma csinálok – mesélte lapunknak 
Kulbert György, aki nemcsak dolgozik szegvá-
ri műhelyében, hanem ott is él. Mint mondta: 
rokkantnyugdíjából nem telik túl sok minden-
re, így gyertyával világít, a kivágott fák ágaival 
fűt. Másfél évvel az infarktusa előtt belefaragta 
egyik szobrába a majdnem halálos kimenetelű 
tragédiát.

Eddigi élete során 17 munkahelye volt, úgy 
fogalmazott: nem tudta, mi az ő útja. – De a 
faragás mindenütt ott volt. Ez és Jézus Krisztus 
mentették meg az életemet – mondta.

– Szegeden tanultam a kárpitos szakmát, 
amikor a Kárász utcán sétálva a hangszerbolt 
kirakatában megláttam egy gitárt. Ezután már 
egyenes út vezetett ahhoz, hogy egy vendég-
látó-zenekarban játsszak. Bejártuk az egész 
országot, agyament, fiatal, lendületes zenekar 
voltunk. Énekeltem és gitároztam. Nagyon be-
lementem az éjszakázásba, aláírtam egy ötéves 
szerződést az egyik lemezcégnél is. A család-
ra kellett volna koncentrálnom, de drogprob-
lémáim adódtak – mesélte történetét Kulbert 
György. Hozzátette: ma már hálát ad Istennek, 
hogy megmentette az életét.

Amikor végleg elpártolt a zenei pályától, 
vállalkozóként kezdett faragással foglalkozni. 
Szentesen lakott, műhelye pedig Szegvár má-
sik végén volt, egy nagyon pici helyiségben. 
– Egyik nap, amikor leszálltam a buszról, még-
sem arra vettem az irányt, hanem ide, a temp-

lomhoz. Bementem, és attól kezdve megválto-
zott az életem. Később az egyik barátom szólt, 
hogy a szemben lévő épület pont jó lenne ne-
kem műhelynek, azóta itt dolgozom, a válásom 
óta pedig itt is élek – fogalmazott a művész.

Eddigi legnagyobb szobrát először a falu-
nak szerette volna adományozni, de nem talál-
tak neki megfelelő helyet. – Egy misén jutott 
eszembe, hogy inkább felajánlom az egyház-
nak. Így is történt, a polgármester pedig vállal-
ta, hogy talapzatot és lugast épít neki – mutatta 
a faszobrász a templom kertjében álló Szenthá-
romság-szobrot, amelyet lenolajjal, majd viasz-
szal kent le, hogy fényes és időtálló legyen. – 
Ezután jött életem egyik legnagyobb kísértése, 
ugyanis egy férfi több millió forintot ajánlott 
nekem a szoborért. Nagyon nehéz volt nemet 
mondanom, de ma már tudom, hogy ennek itt 
van a helye, a kertben – tette hozzá.

Salánki Zsófia - Délmagyarország 

Fotók: Karnok Csaba

Már februárban az udvaron alkot,  
mellette kinyitva fekszik a Bibliája

Húsvéti ajándék
Sajnálattal olvasták a hírt a Hunor Coop 

vezetői, hogy Szegváron Marton Attila és 
családja nehéz helyzetbe került, mert egy 
éjszaka leégett a házuk. 

Megkapták az önkormányzat által kül-
dött felhívást, miszerint mindenféle ado-
mányt is szívesen fogad a család. Rögtön 
cselekedtek.

Húsvét előtt több mint 10.000 Ft érté-
kű, a húsvéti asztalra való élelmiszer-
csomagot állított össze a 213. számú 
bolt vezetője Szarvasné Salánki Julian-
na. 

Majd a vállalat kereskedelmi igazgatója 
Csatordai Lajos a boltban átadta Marton 
Attiláné Julikának az adományt, aki nagy 
örömmel vette azt át. 

Nagy segítség ez ünnepek előtt köszönte 
meg meghatódva a csomagot.

Kosztolányi Sándorné
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének,  
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  

2016. február 25-én du 16.15 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
Gémes László polgármester szeretettel kö-

szöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön 
köszöntötte Gajdánné Szatmári Mária könyv-
vizsgálót. Elmondta, hogy Tóth Péter képviselő 
jelezte távolmaradását. Megállapította, az ülésen 
6 képviselő-testületi tag megjelent, az ülés hatá-
rozatképes, az ülést megnyitotta. 

1./ Napirend: Az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetése

Gémes László polgármester előterjesztet-
te Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2016. 
évi költségvetését (2. sz. melléklet). Felkérte dr. 
Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnököt ismer-
tesse az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság véleményét. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetését.

Gémes László polgármester kérte Puskás-
né Halál Ágnes bizottsági elnököt, ismertesse a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
Szegvár Nagyközség Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének írásos véleményezése elkészült 
és rendelkezésre bocsátotta, a jegyzőkönyv mel-
lékletét képezi. A Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az ön-
kormányzat 2016. évi költségvetését. 

Gémes László polgármester megkérdezte, 
van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a költségvetés tervezet 6. oldalán szerepel, „A 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatalnál a 
megnövekedett törvényi gazdálkodási adatszol-
gáltatási kötelezettségek, valamint a szenny-
víz-csatorna hálózat kialakításával kapcsolatos 
talajterhelési díj bevezetéséből adódó feladatok 
ellátására egy álláshely került kialakításra július 
1-től.” A megfogalmazás múlt idejű. Nem emlék-
szik arra, hogy a képviselőtestület döntést hozott 
volna álláshely betöltésére. Nincs feltüntetve, 
hogy milyen jellegű a személyi kiadás és milyen 
szintű végzettség szükséges az állás betöltéséhez? 
Az Oktatási, Kulturális és Szociális bizottság 
ülésén szó volt arról, hogy az önkormányzatunk-
nak EU-s forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programja, projektje jelenleg nincs. 
Ebből arra következtetett csatornázási projekt is 
lezárult. A bizottsági ülésen azt a választ kapta, 
hogy a projekt lezárult. Bizottsági ülésen kérte, 
hogy a képviselő-testület kapjon tájékoztatást 
arra vonatkozóan, hogy mennyibe került a pro-
jekt. Tudni szeretné összegszerűen, százalékosan, 
mennyi volt az EU-s támogatás, valamint meny-
nyi volt az önrész. Elmondta, a lakosok szeretnék 
tudni, mikor kapják vissza a pénzüket. 

A 17. oldalon szerepel a SZEESZI költség-
vetése, melyben a 2016. évi átlagos statisztikai 
állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő. A 27. 
oldalon található 8. számú mellékletben a 2015. 
évi főfoglalkozású és részfoglalkozású létszám-
adatoknál a főfoglalkozású 9, részfoglalkoztatás-

ban 2 fő szerepel, ez összesen 11 fő. A 2016. évi 
tervben 9 a főfoglalkozású, 3 fő részfoglalkozású 
szerepel.

A testület arról döntött, hogy egy főfoglalko-
zású közalkalmazott jogviszonyát megszünteti és 
egy fő részfoglalkozású közalkalmazottal bővül 
a szakmai létszám. A mellékletben miért maradt 
mégis 9 fő főfoglalkoztatású közalkalmazott? 

Gémes László polgármester elmondta, azért 
került betervezése 1 fő létszám, mert szeretné a 
pénzügyi gazdálkodást a 2. félévtől erősíteni. Az 
önkormányzat gazdálkodási osztálya túlterhelt, a 
feladatok egyre nőnek, szükség lehet júliustól egy 
új álláshely kialakítására, ezért szerepel a terve-
zetben. Az álláshely betöltéséhez egyelőre közép-
fokú végzettség elég. Hozzátette, nem a képvise-
lő-testület hatásköre a végzettségek megítélése. A 
munkáltató fogja előírni, hogy az adott feladathoz 
milyen végzettség szükséges. 

Elmondta, a szennyvíz beruházásról már ko-
rábban is tájékoztatta a képviselő-testületet, majd 
részletesen ismertette a beruházás költségeit. Az 
önerőt a Lakáskassza előfinanszírozási hitelből 
tudtuk igénybe venni. Hozzátette, az önkormány-
zatnak semmi köze nincs a lakosok pénzéhez. La-
kossági kérdésre képviselő-testületi tag nem tud 
érdemi választ adni, mivel az önkormányzat nem 
kezeli a lakosok pénzét. Ha pénzügyi kérdése van 
valakinek, forduljon a viziközmű társulathoz. A 
pénzügyi elszámolást nem az önkormányzat fog-
ja végezni, hanem a társulat. Egyelőre a lakosok 
irányába való visszatérítések összege ismeretlen. 

Hozzátette, a képviselők fals információkat ad-
nak a lakosságnak a beruházással kapcsolatban, 
így nem csoda, hogy káosz alakul ki az emberek 
fejében. A viziközmű társulat sem tudja még most 
megmondani, hogy a lakosok mennyit fognak 
visszakapni. A lakossági befizetések eltérőek, ez 
nehezíti és lassítja az elszámolást. Amikor lejár 
az utolsó lakáskassza szerződés és az összes pénz 
megérkezik a társulat számlájára, akkor végzik el 
az elszámolást. Bízik benne, hogy év végére ez 
megtörténik. Kérte a képviselő-testület és a lako-
sok türelmét és megértését.

Felhívta a képviselő-testületi tagok figyelmét, 
mielőtt válaszolnának egy lakossági kérdésre, in-
formálódjanak. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdez-
te, mennyi lesz július 1-től az új álláshely szemé-
lyi jellegű kiadása? Ezt be kellene építeni a költ-
ségvetésbe. 

Gémes László polgármester elmondta, azért 
nincs feltüntetve, mert a hivatal működési költ-
ségeiben szerepel az összes létszám bérterve. Ez 
a bér egyelőre középiskolai végzettségre van be-
tervezve. Személyi jogokat sértenénk, ha külön 
ismertetnénk a személyi jellegű kiadást. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, a 
SZEESZI 2016. évi létszámtervének ismertetését.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a rende-
let 12. oldalán a 6.§ foglalkozik a létszámkerettel. 
A létszám előirányzatot a 8. és a 8/1 számú mel-
léklet alapján kell megállapítani. A 8. melléklet 
tartalmazza a SZEESZI család- és gyermekjóléti 

szolgálat 2016. évi szakmai létszámnövekedését. 
1 fő részfoglalkozású közalkalmazottal 12 főre 
emelkedett a létszám. 

A 8/1. mellékletben látható 1 fő főfoglalkozású 
közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésé-
vel 11 főre csökken a szakmai létszám. 

A rendelet az átlagos statisztikai állományi 
létszámot 68 főben állapítja meg, melyet a 8/1. 
melléklet mutat. Egy táblázatban ezt nem tudtuk 
kimutatni a létszámnövekedést és a csökkentést. 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, a 2016. évi létszám leépítési pályázat-
ban ki kell mutatni és alá kell támasztani a lét-
számváltozást. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdez-
te, a 34. oldalon szereplő 14. melléklet Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat összesített felhal-
mozási kiadásai 2016. évi adósságot keletkeztető 
ügyletek számításának végösszegét lehetne-e va-
lamennyivel csökkenteni? 

Gémes László polgármester elmondta, ezek 
azok a felhalmozási várható kiadások, melyek a 
jövőbeli terveinket mutatják be. Az önkormány-
zat és intézményei fejlesztési tervei ezek, melyek-
re, ha lesz keret megvalósítjuk, ha nem lesz miből 
finanszírozni, a megvalósítás elmarad. Hitelt nem 
veszünk fel a megvalósításhoz csak a képviselő-
testület döntése alapján.

A polgármester átadta a szót Gajdánné Szatmá-
ri Mária könyvvizsgálónak. 

Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
köszöntötte az ülés résztvevőit. Elismerését fe-
jezte ki a költségvetési-tervezet elkészítőinek. A 
jogszabályok folyamatosan változnak, nehéz fel-
adat egy költségvetés összeállítása. Megjegyezte, 
hogy nagy változás előtt áll az egész államháztar-
tási szféra, és ez már érezhető. A könyvvizsgálói 
véleményezésnél alátámasztást nyert az összes 
jogszabályi előírás, melyet kötelező volt betarta-
ni kiemelt, meghatározott pontjaira hivatkozva a 
táblázat szerkezetében, tartalmában való összeál-
lítása és egységes szerkezetbe foglalása, a mér-
legegyensúly megtartásával. 

Pozitív, hogy a pénzügy a költségvetés tervezésnél 
a rendelet-tervezetben számszaki adatok összeállí-
tásánál nem nyúlt a 2015. évi pénzmaradványhoz. 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának és intéz-
ményeinek a 2016. évi költségvetése 744.473eFt ösz-
szeggel elfogadásra javasolható. A 2015. évi költség-
vetéshez képest emelkedést állapíthatunk meg.

Elmondta, a költségvetés tervezésekor a pri-
oritást betartották, a kötelező és nem kötelező, 
önként vállalt feladatok külön lettek bontva, be-
mutatás tárgyát képezték. A költségvetési intéz-
ményekkel előegyeztetés történt, jegyzőkönyvbe 
foglalva alátámasztja az anyagi költségvetést. 
Szabályszerű, minőségi, szakmai munka került a 
képviselő-testület elé. 

A 2016. évi költségvetési tervezet összhangban 
van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel 
olyan lényeges információ, amely a bevételi és 
kiadási előirányzatok megalapozottságát érinte-
né. A Tisztelt Képviselőtestület elé beterjesztett 
rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 
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Gémes László polgármester megköszönte 
Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló véle-
ményét. 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megal-
kotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 3/2016. (II.25.) Önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségve-
téséről. 

2./ Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester ismertette az ön-

kormányzat rendkívüli önkormányzati támoga-
tásra pályázat benyújtásáról szóló írásos anyagot 
(3. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részé-
ről nem hangzott el.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Magyar Köztársaság 2016. évi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. szá-
mú melléklet III. pontja Önkormányzati fejezeti 
tartalék (a továbbiakban: 3. számú melléklet) tá-
mogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2016. évi 
kiegészítő támogatásra.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteket 
bemutató 2016-2019. évre vonatkozó táblázatot 
(4. sz. melléklet). 

Az anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el.

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29. § /3/ bekezdése szerint a helyi önkor-
mányzat évente, legkésőbb a költségvetési ren-
delet elfogadásáig határozatban állapítja meg az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hoz-
zájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) kormányrendeletben meghatározottak 
szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyar-
ország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 3. § /1/ bekezdése szerinti adós-
ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegét.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzata az aláb-
biak szerint határoz az adóságot keletkeztető ügy-
leteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulásá-
ról a költségvetést követő három évben.

Megnevezés 2016. 
év

2017.
év

2018. 
év  

2019.
év

Kiadások

Felhalm. hitel 
törlesztés 0 0 0 0

Kiadások 
összesen: 0 0 0 0

Bevételek

Helyi adók 76500 76500 76500 76500

Bírság, pótlék 500 500 500 500

Bevételek 
összesen: 77000 77000 77000 77000

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építse be 
a 2016. évre vonatkozó adatokat.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
támogatási szerződés megkötése az Ovi-foci mű-
füves focipálya építésére vonatkozó írásos anya-
got (5. sz. melléklet). Kérte a bizottságok elnökeit, 
mondják el a bizottságok javaslatát. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatását 
fejezte ki az anyaggal kapcsolatban, az előterjesz-
tést elfogadásra javasolta. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
az Ovi-foci műfüves focipálya építésére vonatko-
zóan 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodással szavazott.

Gémes László polgármester fontosnak tartotta 
az előterjesztésből kiragadni az alábbi gondola-
tot: „3 és 6 éves korban a szakszerű mozgáskultú-
ra fejlesztés nagymértékben elősegíti a gyerme-
kek fizikai és szellemi képességének fejlődését, 
serkenti a tanulási folyamatokat, nagyobb lesz a 
koncentráló képességük, jobb eredményeket ér-
hetnek el az óvodában, iskolában. Az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvány célkitűzése, hogy támo-
gatást nyújtson ahhoz, hogy az óvodás korú gyer-
mekek megismerjék, megszeressék a sportot, és 
ez által gátat lehessen vetni annak a riasztó ten-
denciának, amely szerint hatalmasra nő az elhí-
zott gyermekek száma.”

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
vannak aggályai a tervezettel kapcsolatban. Első-
sorban az, hogy budapesti alapítványról van szó. 

Gémes László polgármester elmondta, Buda-
pesten bejegyzett, de országos hatókörű alapít-
ványról van szó.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
aggályai vannak a megvalósítás és üzemeltetés 
egyes szabályaira vonatkozóan. Idézett az elő-
terjesztésből: „A program részét képező pálya az 
alapítvány tulajdonában marad, az önkormányzat 
vállalja, hogy a pályát a használatba vétel napjá-
tól számított 15 évig az alapítvány programjának 
megfelelően használja, fenntartja. Az Alapítvány 
külön, írásbeli engedélye nélkül az Alapítvány 
által meghatározott és összeállított szakmai-ok-
tatási program és a közvetlenül hozzá kapcsolódó 
egyéb programokon kívül a Pálya semmilyen más 
célra nem használható. Felek rögzítik, hogy a Pá-
lya el nem bontható, át nem helyezhető, át nem 
alakítható kivéve, ha a felek ahhoz előzetesen és 
együttesen, külön megállapodás formájában kö-
zösen hozzájárulnak.”

Elmondta, hogy tájékozódott a témában, egy 
kis pálya fenntartása éves szinten 6-700.000 fo-
rint. Le van írva, hogy a karbantartáshoz milyen 
eszközöket kell beszerezni. Az önkormányzatnak 
erre 15 évig lesz kerete? Tudomására jutott más 
hasonló pályázat benyújtása egy másik alapít-
vánnyal és ott nincs szükség az önkormányzat 
támogatására.

Gémes László polgármester elmondta, ez egy 
országos konstrukció, meglepi a 600eFt-os fenn-
tartási díj. Hozzátette, a nagy focipálya karban-
tartása akkor ennek többszöröse lehet. Nem tudja 
elképzelni, hogy egy kispályának ilyen összegű 
karbantartási költsége lenne. Úgy gondolja, saját 
hatáskörben meg lehet oldani a pálya karbantar-
tását. Igazából nem tudja, mit foglalt magában a 
600 eFt.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, ki kell vágni egy tükröt, abba kerül homokágy 
réteg, arra egy gumi granulátum réteg, amely te-
herautók és gépjárművek gumijából készül spe-

ciális festékkel bevonva. Erre kerül rá a műfű. 
A gumi granulátumot rendszeresen pótolni kell, 
7 évente nagygenerál kell, 15 év alatt minimum 
kétszer a műfüvet, 3-4 évente a gumi granulátu-
mot is ki kell cserélni. Heti illetve havi szinten 
különböző karbantartási feladatokat kell elvé-
gezni ahhoz, hogy a szerződésben foglaltaknak 
megfeleljen. A műfű eleinte csomósodik, azt el 
kell távolítani, tisztán kell tartani. Falevél nem 
potyoghat rá, gyom mentesíteni, tehát permetezni 
kell. A gumi granulátum mohásodik. 

Gémes László polgármester kérdezte, egy nor-
málméretű műfüves pályáról beszélünk? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, ez egy kisméretű pályára értendő. Az előter-
jesztésben kevés az információ, nagyon hiányos. 
Megjegyezte, az egy dolog, hogy 2014-ben szüle-
tett egy testületi döntés. Ebből az anyagból nem 
lehet tudni mekkora a tervezett műfüves pálya 
mérete. Gondolatai szerint ez a tervezet a kismé-
retű kategóriába sorolható, amely 12x24 méteres 
vagy 14x26 méteres lehet. Az előterjesztésben 
nem szerepel a teljes beruházás költsége, csak 
annyi, hogy az önkormányzat 2.850eFt támoga-
tást ad. Nincs információja a pályázati kiírás fel-
tételeiről. Nincs feltüntetve a fenntartás költsége. 
Kijelentette, felelősségteljes döntést ebben a té-
mában nem tud hozni, nem támogatja a megvaló-
sítást. Hozzátette, a támogatási szerződésben na-
gyon sok kötelezettség van rögzítve. Reklámcélra 
is felhasználhatja az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány a palánkot. Mekkora palánkról van szó? Az 
eszközkészlet és a pálya az Alapítvány tulajdo-
nában marad. Milyen eszközkészlet ez? Csurka 
Zoltánné óvodavezetőt kérdezte, milyen jellegű 
reklámot lehet elhelyezni az Óvoda területén? 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, nem 
lehet reklámot elhelyezni az Óvoda területén.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, március 17-ig el kell utalni a pénzt az alapít-
vány számára. A 44. oldal V. fejezetében szerepel 
„legfeljebb bruttó 2.850eFt” ez, hogy értendő? A 
45. oldalon az Alapítvány kijelenti, „a számviteli 
törvény szerinti 2013. évi beszámolóját az OBH 
letétbe helyezte” ez már nem aktuális. A 47. ol-
dalon a XI. fejezetben szereplő az „önkormányzat 
a folyósítás felfüggesztéséről és annak indokáról 
írásbeli értesítést küld az Alapítványnak” miért 
szükséges? Az 50. oldalon XVI. fejezetben em-
lített mellékletek az előterjesztésben nem szere-
pelnek. 

Elmondta, az anyagot nem tartja előkészített-
nek, nem átlátható. Tisztázni kellene, hogy a 
2.850 eFt-ot miből kellene finanszírozni. 

Gémes László polgármester elmondta, ha egy 
adott előterjesztéssel kapcsolatban bármilyen 
információra szükség van a döntéshez, akkor az 
ülés előtti 8 napban lehetőség van ezek kikérésé-
re, begyűjtésére. Kérte képviselő társait, képvise-
lői munkájukat értékeljék át. Nézzenek utána an-
nak is, hogy egy képviselőnek mi a dolga, feladata 
és mire vállalt kötelezettséget. A hiányzó infor-
mációkat be lehet gyűjteni akár személyesen, de 
telefonon keresztül is. Hozzátette, a kérdésekre 
így is tud válaszolni. 

Elmondta, a képviselő-testület 2014. márciu-
si ülésén döntött a focipálya megépítéséről. Ha 
2014-ben kötöttünk volna a szerződést, megfelelő 
lett volna a 2013. évi beszámoló letétbe helyezése. 
Most már 2016-ot írunk, az évszámot ki fogják 

Folytatás a 10. oldalon
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A SÍR ÜRES!

Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, 
titokban megkérte Pilátust, hogy levehesse 
Jézus testét a keresztről. Pilátus megenged-
te. Jött Nikodémus is, fogták Jézus testét és 
a fűszerekkel együtt gyolcsruhákba göngyöl-
ték, ahogy a zsidóknál temetni szokás. Azon a 
helyen ahol felfeszítették őt, volt egy kert, és 
a kertben egy új sírbolt, amelyben még senki 
sem feküdt. Mivel a sír közel volt, a zsidók ké-
születnapja miatt oda helyezték Jézust. A sírt 
lepecsételték és katonák őrizték. Mária Mag-
dolna a hét első napján kora reggel, amikor 
még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy 
a kő el van mozdítva a sírtól. Elfutott Simon 
Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus 
szeretett, és azt mondta nekik: „Elvitték az 
Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették.” És 
ez a tény, hogy a sír üres futótűzként terjedt, 
hisz a sírba egy valóságos halottat temettek és 
a természet rendje szerint nem lenne szabad 
üresnek lennie!

Majd Mária Magdolna valószínűleg visz-
szamegy a sírhoz, miközben Jézus megjelenik 
neki. Ezt mondta neki: „Ne tartóztass fel en-
gem, mert még nem mentem fel az Atyához, 
hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg 
nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyá-
tokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.”

Az üres sír felébresztette az apostolok cso-
dálkozását, de a hitet a megjelenések adták. A 
megjelenések alkalmával az apostolok meg-
győződtek arról, hogy ugyanaz a személy áll 
előttük, mint akit halála előtt ismertek.

A hét első napján Jézus a zárt ajtón keresztül 
megjelent a tanítványoknak. Megállt középen 
és azt mondta nekik: „Békesség nektek!” Mi-
után ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és 
az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor 
meglátták az Urat. Aztán újra szólt: „Békesség 
nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy 
küldelek én is titeket.” 

Rájuk lehelt és azt mondta: Vegyétek a 
Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűnei-
ket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig meg-
tartjátok, azok bűnei megmaradnak.”

Jézus a föltámadása után adja át a bűnbo-

csájtó hatalmat az apostoloknak, azért hogy 
éljünk vele.

Az apostolok igehirdetésének középpontjá-
ban a Jézus feltámadásáról szóló híradás volt, 
vagyis tanúskodtak arról, amit láttak és hallot-
tak. De a Szentlékek megvilágosító kegyelme 
által megértették a Jézusról szóló ószövetségi 
jövendöléseket is, és ezek értelmét megmagya-
rázták hallgatóiknak.

Jézus Krisztus feltámadása volt a leghatal-
masabb esemény, ami valaha is megtörtént, 
úgy a fizikai világban, mint a szellemvilágban. 
A sátán legyőzetett, az új teremtés feje a győz-
tes. Krisztus feltámadt a teljes szellemi erejé-
ben az ellenség jelenlétében. Levetette magáról 
a fejedelemségeket és hatalmasságokat.

Amíg a földön járt, Ő volt a testben meg-
jelent Isten, most aki elszenvedi a bűnért 
járó büntetést, aki kifizeti a törvénytelen-
ség árát. 

Róm 4,25 „Ő a mi megigazulósunkért tá-
madt fel a halálból”. A feltámadásra emlékezve 
tudd, hogy mi Jézussal együtt feltámadtunk!

Jézus véget vetett a sátán uralmának, Ő hor-
dozta el Ádám bűnének gyümölcsét. Ő volt az 
emberiség helyettesítője.

Jel 1,18. „Halott voltam, és íme élek örökkön 
örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és 
a halálnak kulcsai” 

Jel 1,18. Jézus Krisztus kifizette az emberi-
ség bűnének büntetését; lerázta magáról a sö-
tétség erőit, akik fogságba tartották Őt. Meg-
fosztotta a hatalmuktól, és az ember feletti 
uralmuktól. Ő volt a halál ura és a sír legyőző-
je. Felöltötte a halhatatlanságot, és megjelent a 
tanítványok között; és az ajka két szót ejtett ki; 
„Békesség Nektek!  A megváltás reggele elér-
kezett. Az új teremtés most már valósággá vál-
hatott, Isten Fia, aki bárányként meghalt, íme, 
most feltámadt az Új Szövetség hatalmas Úr 
Főpapjaként. Jézus legyőzte a halált és a sírt. A 
mi nyelvünk és beszédünk nem megfelelő esz-
köz arra, hogy kifejezzük annak a szeretetét, 
aki bűnné lett értünk.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az 
egyszülött Fiát adta értünk, hogy senki el ne 
vesszen!”

Amikor Jézus köszönti apostolait: Békesség 
nektek. Ezzel jelezni akarja, hogy feltámadá-
sának egyik legnagyobb ajándéka a béke: béke 
Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal. 
Az Istennel való béke elnyerésének feltétele: 
a bűnbocsánatban való részesedés. Ezt teszi 
lehetővé az Úr a bűnbocsánat szentségének 
megalapításával. A bűnbocsánathoz azonban 
szükséges az igaz hitből fakadó bánat. Tamás 
apostol hitének megerősítése által az Úr re-
ményt ad nekünk is, hogy megkapjuk tőle a 
hithez szükséges megvilágosítást és lelkierőt.

Zs. J.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG

„Amelynek tiszteletét és terjesztését az Úr 
Jézus Faustyna nővértől kérte magán-kinyilat-
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koztatásban, a Szentírásban gyökerezik. Erre 
tanít bennünket II. János Pál pápa Dives in 
Misercordia Enciklikája.

Idézem: „Jézus prédikációinak fő témájá-
vá az irgalmat tette, hogy bemutassa a jelen-
való Istent, aki Atya, szeretet és irgalom. Az 
irgalomról is példabeszédben szól, mivel ez a 
kifejezési forma jobban felfedi az elmondott 
dolgok természetét. Elegendő emlékeznünk a 
tékozló fiú (Lk 15,11-32), az irgalmas szamari-
tánus (Lk 10,25-37) vagy a gonosz szolga (Mt 
18,21-35) példabeszédre. Gondoljunk csak a jó 
pásztorra, aki elmegy, hogy megkeresse az el-
tévedt bárányt (Mt 18,12-14) vagy az asszony-
ra, aki felforgatja a házat, hogy megtalálja el-
veszett drachmáját (Lk 15, 8-10).

Segítségül hívjuk Istent, aki teremtménye-
inek egyikét sem gyűlölheti. Azt az Istent, 
aki hűséges saját atyaságához és szeretetéhez. 
Ezzel a szeretettel akarjuk a kereszten lévő 
Krisztussal együtt kiáltani: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” 
(Lk 23,34)” – Katona István püspök ezekkel a 
szavakkal indította útjára azt a kis imafüzetet, 
amiben megtalálhatjuk az Irgalmasság imáit: 
Kilenced az ünnepre, az irgalmasság-rózsafű-
zére, az irgalmasság litániája, és könyörgések, 
elmélkedések.

Ezt az évet Ferenc pápa az Irgalmasság szent 
évének szentelte. A nagyobb bazilikákban, bú-
csújáró helyeken „Szent-kapu”-t nyitottak meg, 
hogy aki imádságos lélekkel, tisztaszívvel át-
megy ezen, búcsút nyerjen.

Minden pénteken du. 3 óra az irgalmasság 
órája. Aki ebben az időben imádkozik, külön-
leges kegyelmeket nyerhet. Sok bűnösnek meg-
bocsátatnak bűnei, ha ezeket a lehetőségeket 
felismerjük, felhasználjuk.

Itt a mi templomunkban is a nagyböjt során 
minden pénteken délután imádkoztuk az irgal-
masság imáit, a bűnösök megtéréséért, a bete-
geink gyógyulásáért.

A Húsvétot követő vasárnapot II. János Pál 
pápa ennek az ünnepnek szentelte. Ezen a na-
pon, aki elvégzi szentgyónását, szentáldozás-
hoz járul, különleges kegyelmekben részesül, 
bűnei ideig-tartó büntetését is elengedik. Ezen 
túl, olyan jó együtt imádkozni, amit semmiért 
nem cserélnénk el.

Szeretettel biztatok mindenkit, aki erre indí-
tást érez, hogy kezdje el naponta elmondani az 
irgalmasság rózsafüzérét saját magáért, vagy 
szeretteiért, főleg a bűnben élőkért.

(Piti M.)

KARITÁSZ-HÍREK

„Tartós szeretet” a csa-
ládoknak

Március 6. és 13. között 
rendezték meg hazánk 
templomaiban a nagy-
böjti élelmiszergyűjtést. 
Szegváron a beérkezett 
adományokból Karitász 
csoportunk készített cso-
magokat, amelyeket még 

húsvét előtt eljuttattunk a rászorulók számára. 
Az idei nagyböjti akció során mintegy 70 kg 
adomány gyűlt össze, amelyből 14 család ré-
szesült.

Hálásan köszönjük az adományokat!

Hatékony segítség a Bérestől
A Béres Alapítvány elnöke Béres Csepp 

adományt juttatott el a karitatív tevékenységet 
végző országos szervezeteknek. Ebből a helyi 
Karitász Csoportunk 10 üveg Béres Cseppet 
kapott, amellyel idős és beteg embertársainkon 
segítünk, egészségük erősítésében.

Öt éve együtt a babákért
Ötödik éve szervezi meg a DM (Drogerie 

Markt) és a Katolikus Karitász „Együtt a babá-
kért” elnevezésű közös kampányát a kisgyer-
mekes családok támogatására. A támogatottak 
számára nagy segítséget jelent a fél évre ele-
gendő pelenka, hiszen a legtöbb esetben több-
gyermekes családok kerülnek be a programba. 

A családok így a pelenkára szánt pénzt a többi 
gyermekre vagy egyéb szükségleteikre tudják 
fordítani. Szegváron ebben az évben először, 
Karitász Csoportunk szervezésében 5 család 
kicsi gyermeke jutott fél évre elegendő pelen-
kához.

Öngondoskodó családok
Az Öngondoskodó családok program kere-

tében az elmúlt napokban vetőmagokat kaptak 
a kerttel vagy művelhető földdel rendelkező 
rászoruló családok. Karitász Csoportunk 20 
családnak osztott vetőmagot segítve őket, hogy 
kertjeikben megtermelhessék a mindennapi 

élethez szükséges zöldségeket. A csomagokban 
sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó, szárazbab, 
dughagyma, uborka, spárgatök, kukorica, ka-
ralábé, spenót, saláta, sütőtök, cékla, bokorbab 
és retek volt. 

Istennek hála, ha segíthetünk.

(Szabó Judit)

HÍREK-ESEMÉNYEK
A március végi óra előre állítással, a szent-

misék időpontja változatlan marad!
Április 3. Az Isteni Irgalmasság vasárnapja. 

II. János Pál pápa 2000-ben Szent Fausztina 
nővér közlései alapján, a húsvét utáni első va-
sárnapot nyilvánította azzá.

Április 9-én szombaton délután 4 órai kez-
dettel gyerekmise lesz templomunkban. Vár-
juk a kicsi gyermekeket, és az alsó tagozatos 
diákokat szüleikkel együtt erre a szentmisék-
re.

Április 24-én 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 szabad-
téri programon, könyörögjünk együtt alkal-
mas időjárásért, hogy munkánk meghozza 
a gyümölcsét, a bőséges termést! Ezen a 
vasárnapon este már nem lesz szentmise a 
templomban!

Május 1-én Anyák napja. A reggeli szentmi-
sén a hittanosok és a fiatalok, verssel, énekkel 
köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, és 
égi édesanyánkat a Szűzanyát.

Ezzel a nappal elkezdődnek a májusi litániák 
a szentmise előtt 17.40-kor. 

Pünkösdvasárnap május 15-én, ekkor ünne-
peljük a Szentlélek kiáradásának ünnepét, az 
Egyház születésnapját.

Elsőáldozás május 22-én a reggeli szentmi-
sén lesz. Imádkozzunk a szentség felvételére 
készülő gyerekekért, és szüleikért!

Bérmálás június 4-én szombaton 16 órai 
kezdettel lesz. Imádkozzunk fiataljainkért, 
hogy méltóképpen felkészülve járulhassanak a 
szentség felvételéhez. Több felnőtt is készül a 
nagykorúság szentségének felvételére. Remél-
jük, a pünkösdi eseményekben megtapasztal-
ják a Szentlélek kiáradását, aki megváltoztatja 
eddigi életüket. 

(Rozgonyi Mária)
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javítani. Jelen esetben egy mini pályáról van szó 
óvodás felhasználókkal, nem lehet összehason-
lítani a kispályás futballpályák költségeivel. A 
TAO-s támogatásokat sportegyesületeken, alapít-
ványokon keresztül lehet elérni, ezért marad az 
Alapítvány tulajdonában a pálya. Ez minden te-
lepülésen így működik. A reklámok kihelyezésé-
vel nem fogunk élni. Úgy gondolja, ez egy nemes 
cél, amit támogatni kell. A március 17-ig történő 
utalás időpontját az önkormányzat határozta meg. 
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében sze-
repel a 2.850eFt, mint felhalmozási kiadás. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő hangsú-
lyozta, az a probléma, hogy nincs elég informá-
ció az adott előterjesztéssel kapcsolatban. Hiába 
nézte volna meg a 2014. évi döntést, abban nem 
szerepel, hogy pl. milyen kötelezettséget kell vál-
lalni a pálya karbantartására vonatkozóan. Újra 
elmondta, felelősségteljes döntést csak úgy lehet 
hozni, ha az ember tisztán lát. 

Gémes László polgármester elmondta, 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő felvetésére már 
korábban megadta a választ. Hozzátette, nem lehet 
összegszerűen kidolgozni azt, hogy 15 év alatt meny-
nyibe kerül a pálya karbantartása. A képviselő-testü-
letnek nincs arról tudomása, hogy az önkormányzati 
cég mennyi mindent megold kevés pénzből. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, valószínű, hogy kevesebb pénzből is meg lehet 
oldani a pálya karbantartását.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
az anyagban nincs feltüntetve, hogy a projekt 
mennyibe került?

Gémes László polgármester elmondta, a pá-
lyázatban minden adat szerepel. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, a 
pályázati anyagot nem látta. Nem tudja, mennyi a 
TAO teljes összege. Úgy gondolja, az anyag mellé 
kellett volna tenni. Egyetért Döbrőssyné dr. Seres 
Ilona képviselővel.

Gémes László polgármester elmondta, egy pá-
lyázati anyagot nem kell pluszként az anyaghoz 
csatolni. Amennyiben a képviselő tudni szeretné 
az előzményeket, azt ülés előtt megteheti. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő kérte, a 
hozzászólások tekintetében mindenki tartsa ma-
gát az SZMSZ-ben foglaltakhoz. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazattal 

meghozta alábbi határozatát. A döntéshozatalban 
6 fő vett részt. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Támogatási szerződés 
megkötése az Ovi-foci műfüves focipálya építésé-
re tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, 
hogy az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal tá-
mogatási szerződést köt.

A képviselő-testület a Kurca-parti Óvodában 
létrehozandó műfüves focipálya építéséhez és a 
hozzá kapcsolódó program megvalósításához az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak fejlesztési 
támogatást biztosít, mely bruttó 2.850.000 Ft, 
azaz: Kettőmillió-nyolcszázötvenezer forint. 

A Képviselő-testület hozzájárul a 2016. évi 
önkormányzati költségvetés céltartalékában lévő 
2.850.000 Ft-nak az Ovi-Foci Közhasznú Alapít-
vány részére történő folyósításához.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a támogatási szerződés aláírására.

Gémes László polgármester ismertette a 
Csongrád Megyei Kis- és Hátrányos Helyzetű 
Térségekért Egyesület megalapozása és csatlako-
zás tárgyú előterjesztést (6. sz. melléklet). Átadta 
a szót a képviselőknek.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdez-
te, milyen gyakorlati szerepe lenne az egyesület-
nek? Kik lesznek a tagok? Véleménye szerint 15 
évre nem lehet tervezni, mivel a jogszabályokat 
állandóan módosítják. Egy helybeli egyesület ülé-
seit helyben kellene tartani, legalábbis a megyén 
belül, nem Budapesten. 

Ellentmondásos, hogy az elnökség az elnökét 
maga választja tagjai közül. Ezzel szemben a kö-
vetkező oldalon a polgármester már benne szere-
pel, mint elnök. Feleslegesnek tartja, hogy külön 
legyen felügyelő bizottság és külön számvizsgáló 
bizottság. Nem tudja, hogy lehet egyesületnek 
alapító tagja egy önkormányzat úgy, hogy nem 
tudja, kikkel együtt alapít egyesületet. A létre-
hozandó szervezetet titkosnak látja. Nem hiszi, 
hogy jó az, ha egy közgyűlés nem nyílt ülést tart. 
Egy ilyen egyesületnél, ahol a tájékoztatás fontos, 
nem szerencsés, ha nem nyílt az ülés. Magasnak 
tartja a tagdíjat.

Megkérdezte, mely települések tartoznak 
Csongrád-megyében a kis- és hátrányos helyzetű 
települések közé?

Gémes László polgármester elmondta, kor-
mányrendelet szabályozza, hogy kik tartoznak a 
kis- és hátrányos helyzetű települések közé.

Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, 
Szegvár miért nem tartozik a kis- és hátrányos 
helyzetű települések közé? Szegvár miért nem pá-
lyázik a védőnői tanácsadó felújítására?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a pá-
lyázatot az nyújthatja be, aki korábban hátrányos 
helyzetű település volt. 

Gémes László polgármester elmondta, Szegvár 
nem pályázhat az orvosi rendelő felújítására, de 
energetikai korszerűsítésre az egész épületben igen.

Az alapítvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy 
nem a képviselő társai lesznek az alapítvány tag-
jai, hanem az önkormányzat. Elsősorban az egye-
sület céljával kell egyetértenie a leendő tagnak, 
vagy annak a közösségnek. Az egyesület a kép-
ző központ fenntartó szerepét tölti be. Az összes 
programot, pályázatot az egyesületen keresztül 
szeretnénk a térségbe hozni, ezért nem lesznek 
nyilvánosak az ülések, az információk kiáramlá-
sát akadályozzuk meg ezzel. Jelenleg hat önkor-
mányzati tag van: Derekegyház, Árpádhalom, 
Szegvár, Mindszent, Mártély és Székkutas. A 
Minisztérium részéről is lesznek delegálva tagok. 
Elképzelhető, hogy helybeli személyek, vállalko-
zások is lehetnek tagok a Minisztérium beleegye-
zésével. Azt szeretnék, hogy ahol a közösségi 
központ van, ott legyen az egyesület székhelye, 
helybeli vezetővel. Az írásos anyag javítását ja-
vasolni fogja. 

15 éves működtetési kötelezettséget vállalt az 
Állam erre a központra, a működéshez szükséges 
költséget biztosítani fogják. Reméli, hogy ez mű-
ködni fog. Örül annak, hogy helyi irányítás alá 
kerül a kastély – természetesen a helyi települé-
sekkel együttműködve. Hozzátette, ez nem zárja 
ki, hogy más település is tudjon csatlakozni, de 
ennek nem feltétele, hogy az egyesületnek tagja 
legyen. 

Március 16-ára van tervezve az ülés, áprilistól 
már indulhatnának a projektek előkészületei. 

Határozat 
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-tes-
tület) elhatározza, hogy a Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat alapító tagként belép a Csongrád 
Megyei Kis- és Hátrányos Helyzetű Térségekért 
Egyesületbe, elfogadja és magára nézve kötelező-
nek tekinti annak A1apszabá1yát.

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, 
hogy a Csongrád Megyei Kis- és Hátrányos Hely-
zetű Térségekért Egyesület székhelyeként a Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában 
álló (Cím: 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. szám 
alatti) ingatlant haszná1hassa, illetve jegyeztesse 
be a bírósági nyilvántartásba.

3.  A képviselő-testület az Alapszabályra figye-
lemmel dönt arról, hogy a Csongrád Megyei Kis- 
és Hátrányos Helyzetű Térségekért Egyesületben 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat, mint jogi 
személy az elnökségi tagi tisztségét elfogadja az-
zal, hogy kijelöli Gémes László polgármestert, 
hogy személyében az elnökségi tagi tisztséget 
lássa el. Az elnökségi tagi tisztséggel összefüg-
gésben a jogi személy taggal szemben a Ptk-ban 
írt, vagy a Ctv-ben rögzített kizáró, összeférhetet-
lenségi okok nem állnak fenn.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Gémes 
László polgármestert a Csongrád Megyei Kis- 
és Hátrányos Helyzetű Térségekért Egyesülettel 
kapcsolatos dokumentumok aláírására, az Egye-
sületben az Önkormányzat képviseletére. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény alapító okiratának módosításáról szóló 
írásos anyagot (7. sz. melléklet). 

Határozat 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szegvári Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának 
módosítását az 1. sz. melléklet szerinti Módosító 
okirattal jóváhagyja.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a jegy-
zőt az egységes szerkezetű Alapító Okirat elké-
szítésével.

3./ A képviselő-testület felkéri a Szegvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a 
módosító és az egységes szerkezetű Alapító Ok-
iratot a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyil-
vántartása és az intézmény részére küldje meg.

4./ A képviselő-testület a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító 
Okiratának módosítása tárgyú, 10/2016. (II. 11.) 
KT. számú határozatát visszavonja.

Gémes László polgármester ismertette a gép-
járművásárlásra vonatkozó írásos anyagot (8. sz. 
melléklet). Elmondta, több mint egy éves szán-
dék az, hogy a Szegvári Falufejlesztő Kft-nek l 
db terepjárót és 1 db kisbuszt vásároljunk. Ön-
kormányzatok esetén a 10 millió forintot meg-
haladó hitel felvételéhez az adósságot keletkez-
tető ügyletekre vonatkozó kormányzati engedély 
szükséges, önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok esetében a hitel felvételéhez szüksé-
ges a kormányzati engedély beszerzése. Terveink 
szerint eddig a Kft. igényelte volna a hitelt. A 
tapasztalat az, hogy az önkormányzat tulajdoná-

A 7. oldal folytatása
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ban lévő gazdasági társaságok hitelfelvételét nem 
támogatja a kormányzat. A Kurca-parti Óvo-
da TOP pályázatába be tudjuk építeni a kisbusz 
megvásárlását, a terepjáró megvásárlását pedig a 
Kft. bonyolítaná le úgy, hogy finanszírozására az 
önkormányzat venné fel a hitelt. A Kft. az áfát 
vissza tudja igényelni. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
a gépjármű vásárlásra vonatkozó előterjesztést, 
javasolta annak elfogadását.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a gépjármű vásárlásra 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat – mint 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Kft. egyedüli tulajdonosa 
– hozzájárul, hogy a Szegvári Falufejlesztő, Üze-
meltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
1 db Ford Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) M6 XL 
típusú terepjárót megvásároljon

2./ A képviselő-testület a gépjármű nettó vé-
telárának összegére, 5.233.000 Ft-ra a Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet hitelajánlata alapján 
24 hónap futamidőre hitelt vesz fel. Az ügyleti 
kamat mértéke: mindenkori JBA+1,65 kamatfel-
ár. Fizetési ütemezés: tőkefizetés – évente két-
szer, kamatfizetés: havonta. Egyszeri díj összege: 
60.000 Ft.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a hitelszerződés aláírásával.

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

5./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a gépjármű megvásárlásához 
szükséges forrást támogatásként a Szegvári Fa-
lufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek biztosítja. 

6./ A képviselő-testület a 142/2015. (XII.17.) KT. 
számú, a Gépjárművek vásárlása a Szegvári Fa-
lufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft-nek tárgyú határozatát visszavonja.

Gémes László polgármester elmondta, az Al-
só-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület azzal ke-
reste meg az önkormányzatot, hogy a LEADER 
Egyesületbe delegáljon a képviselő-testület egy 
tagot R. Nagy Mihály helyett. Delegált tagnak 
Lukács Istvánné alpolgármestert javasolja.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért 
Egyesületbe (LEADER) Lukács Istvánné alpol-
gármestert delegálja.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, tudomása szerint a TOP-os pályázatok megje-
lentek februárban. Megkérdezte, a Képviselő-tes-
tület mikor kap erről tájékoztatást? 

Gémes László polgármester elmondta, nem 
minden pályázat jelent meg. Legkésőbb március 
25-én kap a testület tájékoztatást a TOP-os pályá-
zatokról. Egyúttal meghívta a Képviselő-testüle-
tet a március 25-én, a kastélyban tartandó Megyei 
Közgyűlésre.

Jelenleg megjelent TOP-os pályázatot a Kurca-
parti Óvodában lévő bölcsődei férőhely kialakí-
tására, kapacitás bővítésére és a konyha felújí-
tására szeretnénk fordítani. Ennek előkészítése 
folyamatban van, április 25-től május 25-ig lehet 
benyújtani.

Várható az energetikai pályázat, melyet a védőnői 
szolgálat teljes épületének energetikai korszerűsíté-
sére szeretnénk felhasználni. Terveink között sze-
repel a központi iskola és a bérlakások energetikai 
korszerűsítése és a kerékpárút bővítése is.

A Kórógy-tó karbantartását a Vidékfejlesztési 
turisztikába tudjuk beépíteni. A főút és a Tiszára 
vezető út felújítása marad még hátra. Vidékfej-
lesztési programon belül várható külterületi útfel-
újításra pályázati kiírás. Felmérette a Szőlőkalja 
utca végét, a Jakó kövesutat és folyamatban van a 
Szegvárt Derekegyházzal összekötő út, mint fel-
javítandó út becslése is. A kiírások megérkezésé-
vel tudjuk majd, hogy pályázhatunk-e, mekkora a 
forrásösszetétel, mekkora a támogatás intenzitása 
mit tudunk vállalni? Az előkészületek folyamato-
san zajlanak.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a legutóbb benyújtott képviselői interpelláció-
ra a választ megkapta, azokat elfogadja. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javasolta pályá-
zat kiírását a civil szervezetek támogatására. A 
pályázat beadási határideje március 20. Javasolta 
ennek elfogadását.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, erre a célra szánt összeg 2.000eFt az egyesüle-
tek száma túl sok, nem tudunk érdemben segíteni.

Gémes László polgármester elmondta, jól jön 
minden segítség a szervezeteknek.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete úgy határozott, hogy 2016. évben 
pályázatot ír ki a helyi szervezetek támogatásá-
ra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a helyi szervezetek támogatásáról 
szóló 3/2008. (II. 14.) Önkormányzati rendelet 
alapján gondoskodjon a pályázati felhívás megje-
lentetéséről.

Csurka Zoltánné óvodavezető tájékoztatta a 
képviselő-testületet, Márton Attila és neje részére 
a gyűjtés fejleményeiről. A Legrand Zrt. támogat-
ja a családot, felmérést kell végezni villanyszere-
lő szakember segítségével az anyag szükségletek-
ről, ezt be kell a Legrand Zrt. részére nyújtani.

Gémes László polgármester megköszönte a 
tájékoztatást, hozzátette, egy nyílászáró cég is 
jelezte támogatási szándékát.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
bútorokkal is tudják támogatni a családot.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, elkészí-
tett egy felhívást a gyűjtésről. A felhívást közzé 
fogják tenni a Szegvári Naplóban, elküldik vál-
lalkozásoknak, civil szervezeteknek, cégeknek. 
Hozzátette, bármilyen kis összegű támogatás 
segítséget nyújt a család számára, mert szeret-
nének visszaköltözni a családi házba. Beszélt a 
könyvvizsgáló asszonnyal is arról, hogy az ön-
kormányzat nyit egy alszámlát és erre gyűjtenénk 
a támogatásokat. 

Kedves ünnepség!
Nőnapi ünnepségre invitált egy színes plakát 

minden szegvári nőt a művelődési házba. 
A jó hangulatról a kunszentmártoni Szent 

Márton társulat gondoskodott. Az első rész-
ben régi Neoton slágereket hallhattunk. Az 
est hátralévő részében pedig ismert operet-
tekből hallhattunk részleteket. A meglepő-
en fiatal társulat nagy átéléssel énekelt, a 
szép hangok elbűvölték a közönséget, sokan 
dúdolták, énekelték a színpadon lévőkkel 
együtt a dalokat. 

Nagyközségünk polgármestere, Gémes 
László meglepetéssel várt bennünket. Minden-
ki egy cserép virággal gazdagabban tért haza. 
Ilyen szép nőnapi ünnepség nem volt még 
Szegváron. 

A szegvári hölgyek nevében köszönjük a 
szervezőknek az élményt.

Az ünnepeltek



12. oldal XXIX. évfolyam 4. szám

Bábszínházi világnap a Kurca-parti Óvodában
A bábjátékosok napját 13 éve ünneplik a 

világban. „A magyar bábosok határtalan ün-
nepe” mondat jól tükrözi, hogy nagynevű báb-
színházak, bábosok indulnak útra, vagy a saját 
helyükön tartanak rendhagyó előadásokat.

Hagyományteremtően, immár mi is második 
alkalommal rendeztünk az óvodánkban márci-
us 21.-én, a bábszínházi naphoz kötődően báb-
előadást.

Meghívott vendégünk Perneki Jánosné Ildi-
kó néni, aki bábos, és bábszakértő, aki szívesen 
jött el meghívásunkra újra Szegvárra. Megtisz-
telő, hogy játékában gyönyörködhettünk, és 
szakmai tudását újra elénk tárta, megmutatta 
féltett bábjait, és módszertani jó tanácsokkal 
látott el bennünket, óvónőket.

A világszép kecskebéka zenés bábelőadá-
sát nagyon élvezték a gyerekek, hiszen igazán 
kedvesek voltak a kis- és nagy békák egyaránt. 
A történet vidám, kedves hangulatú, amit para-
ván mögött adott elő Ildikó néni.

A szívtelen csiga története elgondolkoztatta 
a gyerekeket, és a szép bábjaim elnyerték tet-
szésüket. 

A kérkedő nyúl története már a húsvétot is 
előrevetítette, hiszen a nyúl veszített a sünnel 
szemben a versenyfutásban, és egy kosár hús-
véti tojás lett a sünié. Jót szórakoztak a gyere-
kek és felnőttek is egyaránt. A mesét nagyon 
szeretem játszani, hiszen igazi bábos kihívás a 
szereplők hangváltása miatt.

Az óvodások láthattak paravános bábjátékot, 
majd asztalon, és székek segítségével kialakí-
tott bábszínpadot. A csoportokban is könnyen 
kialakítható feltételeket a gyerekek bábozásá-
hoz.

Az Anyanyelvi-és bábmunkaközösség szép 
tavaszi programja volt ez a délelőtt, továbbra is 
örömmel készülhetünk a gyermeknapi megle-
petésre az ovisainknak.

 Kondacs Mihályné 
munkaközösség-vezető

Egy éve alakult a szegvári Fuszulyka klub, 
és máris rengeteg terve van. Most színpadra 
készülnek a nyugdíjasok, de a falu felvirágoz-
tatásából is kiveszik a részüket.

– Tavaly májusban alakultunk – mesélte 
a szegvári Fuszulyka Természetet és Kultú-
rát Kedvelő Nyugdíjasok Klubjának vezető-

je, Vígh Károlyné. – Van a községben másik 
hasonló társaság, mi azonban a saját utunkat 
próbáljuk járni. A fiatalabb, 65 év körüli nyug-
díjasokat szeretnénk összefogni. Többen is 

biztattak, nekem van tapasztalatom, el tudok 
irányítani egy közösséget. Így lettem a klub 
elnöke.

Egy éve húsz fő alapította a társaságot, ma 
32-en vannak. Hetente találkoznak, egy foglal-
kozás kétórás, de ennyi idő általában nem elég, 
nevetett a klubvezető. – Mostanában főleg nem, 
mert nagyon sok a dolgunk. Betanultunk egy 
színpadi darabot, egy lakodalmast. Egy szegedi 
nyugdíjas-találkozóra készülünk vele. Gyakran 
próbálni kell ahhoz, hogy jól menjen. A fellé-
péshez szükséges ruhákat is mi terveztük, sőt, 
magunk is varrtuk – árulta el Vígh Károlyné.

Bár még alig egyéves a társaság, máris sok 
közös élményük van. Igyekeznek minden szeg-
vári rendezvényen részt venni, de a térség ese-
ményein is lehet velük találkozni. Maguknak is 
szerveznek programot, ha éppen nincs közös-
ségi esemény. A tagok közösen vitatják meg, 
mit csináljanak, együtt döntenek a tevékenysé-
gekről. Szeretnek kirándulni, hamarosan ellá-
togatnak például a hódmezővásárhelyi Emlék-
pontba. Kedvelik a testmozgást a szabadban, 
így a közös kerékpározást is. Tavaszra komoly 
faluszépítő terveik vannak.

– Évelő virágmagokat gyűjtöttünk, azokat 
szeretnénk elvetni a falu központjában. Tá-
madt egy olyan ötletünk is, hogy szerzünk 
két kiselejtezett csónakot, azokba is virágokat 
ültetünk. De a Szentháromság-szobor, illet-

Színpadon is jól érzik magukat a Fuszulyka nyugdíjasai. Legközelebb lakodalmast adnak elő. 
Fotó: Kerekes Mátyás

Szegváriak vágya: sokan legyünk, mint az apróbab!
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ve a játszótér csinosításában is részt vennénk 
– hallottuk. A szegváriak lassan megismerik 
az új klubot, jók a falubeliek visszajelzései. A 
nevükről a klubvezető elmondta, hogy valami 
különlegeset akartak. – Annyi virágnevű tár-
saság van már, mi mást szerettünk volna. Igaz, 
sokszor magyarázni kell, mit jelent a fuszuly-
ka: fehér szemű apróbab. Azért választottuk 
ezt, hogy mi is sokan legyünk, mint a bab – 
mosolygott Vígh Károlyné.

Králik Emese - Délmagyarország 

Februári múzeumi 
matinék

A farsang időszaka igen hamar véget ért, 
azonban nem maradhatott ki az álarc készítés 
ebben az évben sem a matinék sorából. Idén 
egy új technikát próbáltunk ki: gipszpólyát fes-
tettünk, csillámoztunk, tollakkal díszítettünk. 
Mindenki a saját elképzelésének megfelelően 
alakította ki a színeket. Műanyag sablonra fél, 
az orrot eltakaró álarcot és egész arcot elfedő 
maszkot is készíthettek a résztvevők. A vállal-
kozó kedvű gyerekek a saját arcukat is felhasz-
nálták az elkészítéshez: arckrémmel kentem be 
az arcukat, ezután kisebb darab gipszcsíkokkal 
borítottam be azt, majd tíz perces száradás után 
levehették magukról az álarcot. Ezt a technikát 
február 13-án délután a tornaversenyen a ver-
senyzők és az iskolai farsangi bulin szórakozók 
is kipróbálhatták.

A következő foglalkozáson gyöngyöt fűz-
tünk. Segítségünkre volt Kosztolányiné Vera 
néni, egykori könyvtárosunk, aki annak ide-
jén sok-sok gyöngyfűzéses foglakozást tartott 
a könyvtárban. Ez alkalommal katicabogarat 
készíthettek az érdeklődők a nyakláncok és 
gyűrűk mellett. A délelőtt folyamán a művelő-
dési házba is ellátogatunk, ahol fánkot sütöttek 
a télbúcsúztatás alkalmából.

Purgel Nóra

Március a múzeumban
A múzeumban is megemlékeztünk március 

15-ről, nemzeti ünnepünkről. A Kossuth-tabló 
megtekintése, majd nemzeti színű nemezvirág 
készítés szerepelt a programban. Igazi türelem-
játék volt az alsó tagozatosok számára, mely-
ben szépen helytálltak a diákok. Elkészültek 
a színes virágok, a fotókon láthatják az olva-
sók. A harmadik osztályosokkal húsvét előtt 
kézműveskedtünk egy órát: zsugorka techniká-
val tojást ábrázoló medált készítettünk, melyet 
színes bőrszíjra fűztünk fel.

Bárány, tyúk és nyuszik, tehát a húsvét ün-
nepét jelképező állatok mindegyikét meg lehe-
tett találni a múzeum udvarán március 19-én 
a húsvétváró családi délután alkalmával. Kissé 

borús napra ébredtünk, néhány csepp eső is 
esett, de az érdeklődés töretlennek tűnt. Kiseb-
bek és nagyobbak szívesen látogattak el a mati-
néra, ahol a kézműveskedés mellett az udvaron 
játszani, szaladgálni és természetesen állatot 
simogatni is lehetett. Az első percekben bátor-
talanul közeledtek a gyerekek az izgő-mozgó 
állatokhoz, de pár perc múlva ölükbe vették a 
nyuszikat, becézve simogatták a bárányt és a 
tyúkocskát. Törött tojás alakú gipszformába 
krepp papírból vágtunk füvet és a tetejére már-
ványozott tojást készítettünk, ami új techniká-
nak számított a múzeumi kínálatban.

A húsvét tojás nélkül nem az igazi, így 
Nagybata Márta népi iparművészt kértem meg, 
hogy csatlakozzon hozzánk és mutassa meg 
milyen szép, díszes tojásokat tud festeni. Kö-
szönöm a közreműködését!

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap, szeretnék Önöknek 
beszámolni a márciusi iskolai eseményekről.

Március 7-én, hétfőn a szentesi sportcsar-
nokban a III. korcsoportos fiúk kategóriájában 
kispályás labdarúgó tornán vettek részt focis-
táink. Hét csapat közül a 4. helyezést érték el. 

Csapattagok: Deák László, Valkai Ferenc, 
Gila Ferenc, Pindzsulya Olivér, Szűcs Ábel 
Mózes, Szilvási Martin, Lakatos Adrián, Varga 
Richárd, Farkas Dániel, Farkas Csaba, Purgel 
Mátyás Norman, Fábrik Martin

Felkészítőjük: Rozgonyi Zoltán
Gratulálunk!

Március 10-én, Szegváron teremlabdarúgó 
kupát rendeztünk a 4. korcsoportos fiúk részé-
re. Négy csapat versengett, a szegváriak 4. he-
lyezettek lettek. 

Csapattagok: Deák László, Fuvó Milán, Gila 
Róbert, Bánfi Benedek, Szanka Ádám, Szilvá-
si Martin, Varga János, Balog Marcell, Dudás 
Vencel

Felkészítőjük: Rozgonyi Zoltán
Gratulálunk!

Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc 
Művelődési Központ Petőfi versillusztrációs 
pályázatán Szabó Boróka 8. osztályos tanuló 
díjat kapott. Munkáját a Jövőnkért AMI foglal-
kozásán készítette. Felkészítője: Jeneiné Lucz 
Mária.

Gratulálunk!

A Hevesy kémiaverseny területi fordulóján 
a Kanalas Ivett (7. oszt.) és Gyermán Előd (8. 
oszt.) képviselte iskolánkat. Szépen szerepel-
tek a tanulók.

Felkészítőjük: Rozgonyi Zoltán
Gratulálunk!

Hódmezővásárhelyen a József Attila kupa 
matematikaversenyen Süli Viktória 5. a osztá-
lyos tanuló egyéniben 6. helyezést ért el. Felké-
szítője: Rozgonyi Zoltán

Gratulálunk!

Március 11-én és 15-én nemzeti ünnepünk 
alkalmából az ünnepi műsort az iskolánkban 

Köszönöm, hogy Kovács Rita elszállította a 
bárányukat és Bihari Dánielnek, hogy felaján-
lotta a tyúkocskáját! Bakó Istvánnak is köszö-
nettel tartozom a nyuszik kölcsönzéséért! 

Április hónapban az édesanyáknak szeret-
nénk meglepetést készíteni anyák napjára. Vá-
rom mindazokat április 30-án, akik különleges 
ajándékot szeretnének adni anyukájuknak! A 
Műemlékvédelmi Világnap alkalmából április 
16-án tartunk múzeumi matinét.

Purgel Nóra

Folytatás a 14. oldalon
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és a községi rendezvényen a 4. osztályos tanu-
lók adták Csák Benedek tanár úr vezetésével. 
A színpadi dekorációt Jeneiné Lucz Mária és 
Tóthné Nóbik Mariann készítette, a hangosítá-
sért Szabó Ferenc rendszergazda volt a felelős.

Köszönjük a munkájukat!

Március 21-én az alsó tagozatban megren-
deztük a nyelvtan-helyesírás házi versenyt. A 
következő eredmények születtek:
2. osztály
1. Gajda Sára - felkészítője: Halász Ottóné
2. Pap Vera - felk. nevelő: Halász Ottóné
3. Dunás-Varga Noémi - felk. nevelő: Vassné 
Lucz Klára
4. Gila Viktória - felk. nevelő: Vassné Lucz 
Klára
5. Debreczeni Tibor - felk. nevelő: Halász Ot-
tóné
(Szépen szerepelt még: Kiss Enikő, Lakatos 
Vanessza, Labádi Milán, Szécsényi Zsófia)
3. osztály
1. Holozsai Leila
2. Szabó Virág
3. Kiss Hanna
Felkészítőjük Papné Benkő Mónika, Bereczki-
né Buza Anett
4. osztály
1. Pap Marcell - felk. nevelő: Lukács Istvánné
2. Farkas Nikolett - felk. nevelő: Dr. Lehoczky-
né Kehrer Anikó
3. Farkas Valéria - felk. nevelő: Dr. Lehoczky-
né Kehrer Anikó
4. Jószai Péter - felk. nevelő: Lukács Istvánné
5. Fock Inez - felk. nevelő: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó
(Szépen szerepelt még Baráth Dorina)
Gratulálunk!

Szentesen a városi versenyen az 1. és a 2. 
helyezettek képviselik iskolánkat. Sok sikert 
kívánunk nekik!

Az alsó tagozatban nyílt tanítási órákat tar-
tottak a nevelők. Sok szülő vett részt ezeken az 
órákon.

Fábiánsebestyénben népdaléneklési verse-
nyen vettek részt a felső tagozatos diákok. Gila 
Dalma, Szenczi Anna, Szabó Maja, Csík Do-
minika csoportos kategóriában a II. helyen vé-
geztek. Szépen szerepelt még Hegedűs Dániel 
is egyéni kategóriában. Gratulálunk az 5. osz-
tályos tanulóknak és felkészítőiknek Bernáth 
Ildikó intézményvezetőnek és Csák Benedek 
pedagógusnak.

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

A 13. oldal folytatása. Az első negyedév 
értékelése

A szegvári és mindszenti karate egyesület 
az év első negyedében két hazai versenyen vett 
részt. A februárban rendezett sátoraljaújhelyi 
versenyre egy kisebb létszámmal utaztunk. A 
több, mint 230 főt felsorakoztató eseményen 
versenyzőink két második és két harmadik he-
lyezést értek el. Formagyakorlat kategóriában 
a felnőttek között Rácz Marcsi szerzett bronz 
érmet. A küzdelemben Beke Kata és Szabó 
Hédi ezüst, míg Német Enikő bronzéremnek 
örülhetett.

Következő megmérettetése versenyzőimnek 
a Szentesen megrendezésre került diákolimpia 
volt knock down szabályrendszerben. A már-
cius 5-i versenyre a megszokott csapattal ké-
szültünk. Örömömre ez a team bővülni látszik 
ígéretes tanítványokkal. Sajnos a felkészülés 
utolsó szakaszában a karatésokat is elérte az 
influenzajárvány. Egy héttel a verseny előtt 
még nem tudtam, hogy ki tudja majd vállalni 
a harcot. Míg a betegek a gyógyulással foglal-
koztak addig az egészségesekkel igyekeztünk 
a technikák csiszolásával és az erőnlét további 
javításával készülni a versenyre. Végül is a ver-
senyre 15 versenyzőt neveztem, akik a nehéz-
ségek ellenére igen csak szépen szerepeltek. 

Ezen a megmérettetésen is több mint kétszá-
zan vettek részt. Igen csak népes mezőny jött 
létre egy-két kor- és súlycsoportnál. Ezért is 
kimagaslónak tartom a hat elsőséget, ami mel-
lé két második és három harmadik helyezés is 
társult. És hogy ne térjünk haza „üres kézzel”, 
még egy külön díjjal is büszkélkedhetünk. 

Úgy gondolom, hogy a versenyen látottak 
igazolják a felkészülés fontosságát és haté-
konyságát. Az országban van néhány meg-
határozó utánpótlás bázis. Szerénység nélkül 
mondhatom, hogy a legjobbak közé tartozik 
a szegvári és mindszenti egyesület. Ezeket az 
eredményeket jó előjelnek tekintem a júniu-
si világbajnokság előtt. Márciusban nem lesz 
több versenyünk, de áprilisban szinte minden 
hétvégén megmérettetnek majd fiataljaink és 
remélem akkorra már mindenki teljes erővel és 
egészségesen tud majd készülni és részt venni 
a viadalokon.

Köszönöm a diákolimpia lebonyolításában 
segédkezők munkáját és az edzők áldozatkész 

segítségét. Ugyancsak köszönöm a szülők hoz-
záállását, türelmét és kitartását, amivel példát 
mutatnak és lelkesedést öntenek gyermekeikbe 
és nem csak a sajátjaikba.

Jöjjenek végezetül a siker kovácsok.
Első helyezettek lettek: Suti Georgina, Győ-

ri Csanád, Kulcsár Gergő, Fodor Adrián, Beke 
Kata, senpai Száraz Csaba.

Másodikak lettek: Német Enikő és Gyermán 
Lili

Harmadik helyezést ért el: Gémes Gergő, 
Szabó Hédi és Gojdár Csanád

A legharcosabb serdülő versenyzőnek járó 
különdíjat senpai Száraz Csaba kapta.

A versenyen becsülettel helytálltak, de most 
érem nélkül maradtak: Rohály Linda, Korom 
Lili, Kurucsai Patrik és Győri Dávid.

Gratulálok a versenyzőknek és a felkészítő 
edzőknek.

Erdei Sándor

Jubileumi verseny
XX. alkalommal rendezte meg a budapesti 

RTK Dojo Sportegyesület a „Nyúl Kupa” elne-
vezésű húsvéti karate versenyét. Ezen rendkí-
vüli esemény apropójából a verseny a megszo-
kottól eltérően új helyszínre költözött. A tágas 
sportcsarnok az Újlak utcában jó előjelnek bi-
zonyult. 

A 9 versenyzőből álló delegációnk a cso-
portok létszámát tekintve a közép mezőnyhöz 
tartozott. Akadtak nehéz csoportok egyenes 
kieséses és voltak „javítható” csoportok kör-
mérkőzéses rendszerben. Csapatunkban ismét 
voltak első és másod versenyesek, akik szeren-
csére az utóbbi csoportokba voltak besorolva 
és így egy esetleges kudarc után is megpróbál-
hatták helyezésük javítását és ezzel együtt a 
tapasztalatszerzést. Rutinosabb versenyzőink 
álomszépen kezdtek. Többségük a döntőig 
jutott és ott értékes győzelmet aratott, de volt 
olyan, aki egy kicsit könnyelműen kezdett és 
ez megbosszulta magát. Hiába volt az elkese-
redett ügyes próbálkozás túl rövid az idő egy 
ilyen hiba kijavítására. Van, amikor ez sikerül, 
de most ez nem volt így. 

Összességében mindenki dicséretet érdemel. 
Nagyon örülnék, ha a két hét múlva Orosházán 
megrendezésre kerülő magyar bajnokságon 
ezek vagy ehhez hasonló eredmények szület-
nének. 

A XX. Nyúl Kupán szerzett eredményeink: 
aranyérmet szerzett: Suti Georgina, Gémes 
Gergő, Szabó Hédi, Német Enikő és Beke 
Kata. Ezüstéremnek örülhetett Kovács Tibor. 
Bronzérem került a nyakába Ördög Vincének, 
Győri Csanádnak és Rohály Lindának. A leg-
harcosabb lánynak járó különdíjat Beke Kata 
vehette át. Köszönöm az egyesület támogató-
inak, edzőtársaimnak és a szülőknek önzetlen 
áldozat-kész segítségét.

Erdei Sándor
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Területi Leány 
Röplabda Diákolimpia

A mindszenti tornacsarnok adott ott-
hont március 3-án a területi fiú röplabda 
diákolimpiára, melyre Csongrád, Szentes, 
Mindszent és Szegvár iskoláiból érkeztek 
csapatok. A mezőny nagyon kiegyensúlyo-
zott volt, a csapatok nagyon jó és izgalmas 
mérkőzéseket játszottak egymással. A me-
gyei röplabda diákolimpia előtt nagyon jól 
szolgálta a felkészülést és erőfelmérést a 
verseny, melynek szervezője a Mindszenti 
Általános Iskola testnevelője Ivanovné Tóth 
Ágnes volt. 

Eredmények: 
III. kcs. 3. hely: Szegvári Forray Máté Álta-

lános Iskola (Ágoston Zita, Homlok Nikolett, 
Dancsik Fanni, Fejős Kata, Kispál Aliz, Süli 
Viktória, Tóth Viktória, Kovács Vivien)

IV. kcs. 3. hely: Szegvári Forray Máté Álta-
lános Iskola (Csapi Loréna, Szabó Alexandra 
Boróka, Gráfik Vivien, Turiczki Réka, Ve-
res Izabella, Magyar Réka, Bottyán Klaudia, 
Kupcsik Anna)

Pólyáné Téli Éva

Torna Diákolimpia 
Országos Elődöntő

Népes mezőny gyűlt össze a Torna Diák-
olimpia Országos Elődöntőjén, melyet Kecs-
keméten a Lánchíd Utcai Általános Iskola 
Tornacsarnokában rendeztek március 18-án. A 
házigazdák lánycsapatai az ország legjobbjai 
közé tartoznak, csakúgy, mint a Szegedi Arany 
János Általános Iskola tornászai. Emellett még 

számos olyan csapat jutott be az elődöntőbe, 
akik szintén nem vallanak szégyent egy-egy 
országos versenyen. A Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola és AMI csapatai közül 3 jutott 
be, és nagyon szép gyakorlatokat mutattak be 
a versenyen. Különösen kiemelkedett Gráfik 
Vivien és Ajtai László teljesítménye, akik a 
mezőny legjobbjai között végeztek. 

I. korcsoportos lányok: 5. Forray (Gajda 
Sára, Gila Viktória, Szabó Fióna, Magyar Bi-
anka, Börcsök Fanni, Szlapák Nóra)

III-IV. korcsoportos lányok: 6. Forray 
(Gráfik Vivien, Csapi Loréna, Apró Réka, 
Homlok Nikolett, Szabó Alexandra Boróka, 
Ágoston Zita)

III-IV. korcsoportos fiúk: 5 Forray (Ajtai 
László, Jánosi Krisztián, Ajtai Róbert, Gila 
Ferenc)

Pólyáné Téli Éva

Területi Fiú Röplabda 
Diákolimpia

A Forray Röplabda Kupa ebben az évben 
egyúttal területi röplabda diákolimpia is volt 
március 13-án. A verseny a Magyar Diáksport 
Szövetség és a NEA pályázat támogatásával 
valósult meg. A versenyre Csongrád, Szentes, 
Mindszent és Szegvár iskoláiból érkeztek a fiú 
csapatok. A III. korcsoportos csapatok még 
csak most kóstolhattak bele a versenyzésbe, 
számukra elsősorban a tanulás, a megyei diák-
olimpia előtti rutinszerzés volt a legfontosabb. 

Nagy küzdelmeket hozott a találkozó, a IV. 
korcsoportnál. Nagyon jó színvonalú, élvezetes 
mérkőzéseket vívtak egymással a csapatok.  A 
szegvári fiúk remekül helyt álltak. 

III. kcs: 
2. hely Szegvár „A” csapata (Gila Róbert, 

Jánosi Krisztián, Szilvási Martin, Varga 
Márk, Bacsa Gábor, Szabó Richárd, Szabó 
Amadeusz) 

3. hely Szegvár „B” csapata (Valkai Ferenc, 
Gila Ferenc, Pindzsulya Olivér, Lakatos Adri-
án, Ajtai Róbert, Fábrik Martin)

IV. kcs: 
1. hely Szegvár „A” csapata (Dudás Vencel, 

Fúvó Milán, Gila Dávid, Szanka Ádám, Csa-
tordai Csaba, Szűcs Gergő)

2. hely Szegvár „B” csapata (Ajtai László, 
Bánfi Benedek, Gila Róbert, Valkai Ferenc, 
Gyermán Előd, Ohratka Tibor)

Pólyáné Téli Éva



16. oldal XXIX. évfolyam 4. szám

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 600 példányban

Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90

ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:

„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.

Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

HUNOR AKCIÓ

2016. április 13-tól április 19-ig

Eh. Csirke hátsónegyed lédig 399 Ft/kg
Eh. Hízott kacsa szárnytő lédig 549 Ft/kg
Eh. Hízott liba szárnytő lédig 549 Ft/kg
Eh. Sertés tarja csontos lédig 749 Ft/kg
Eh. Sertés lapocka lédig 799 Ft/kg
Farmer UHT Tej 1L 1,5% 139 Ft/l
Trappista sajt tömb 949 Ft/kg
Soós tojás nélküli száraz tészta 1kg
 - copfocska 299 Ft/kg
 - fodros kocka 299 Ft/kg
 - orsó 299 Ft/kg
 - szarvacska 299 Ft/kg

Maxi Coop ABC - Szegvár, Szentesi út 2-4. sz.
Coop ABC - Szegvár, Mindszenti út 33. sz.

2016. május 15-én, idén negyedik alka-
lommal kerül megrendezésre az országos 
hírűvé vált kutyás esemény a Szegvár 
Kupa, mely egy szegvári programsorozat 
„A hat lábon” első állomása lesz.

Az ország minden pontjáról érkeznek 
kutyavezetők kutyáikkal és iskoláikkal. 
A versenyző párosok háromféle ágazat-
ban mutatják meg tudásukat: nyomköve-
tés, engedelmes, őrző-védő.

A Rendezvény színvonalát a verseny tá-
mogatói és a Szegvár Kupa szakmai stábja 
garantálja. 

Bírák: Matlári Mónika és Orbán Eri-
ka K-99-es teljesítménybírók, Halász 
Árpád nemzetközi teljesítménybíró, a 
Gödöllői Sport Kutya Központ vezetője. 
Továbbá az őrző-védő versenyszám se-
géde, tehát aki a csali szerepét „játssza” 
Ádász Szabolcs barátom, Speciális elfo-
gó kutyák és különleges taktikai kutyák 
kiképzője.

A tervezett programról:
Reggel 7 órától nyomkövetés, majd 8 

órától engedelmes és őrző-védő ágazatok 
váltják egymást.

A rendezvényre bárki kilátogathat, a 
belépés díjtalan, kellemes időtöltés lehet 
baráti társaságoknak illetve családoknak. 

Egész nap büfé várja a látogatókat, olcsó 
árakkal.

Mindenkit szeretettel várnak a rende-
zők!

Figyelem! Önkénteseket keresünk! Aki 
szeretne tevőlegesen részt venni a rendez-
vény lebonyolításában, része lenni egy jól 
működő csapat munkájának, jelentkezzen 
nálunk.

Farkas Zoltán

4. Szegvár Kupa

Minden évben megrendezik a Hunor 
Coop bált, amelyen a dolgozók és család-
tagjaik szórakozhatnak önfeledten. 

A program része, hogy a vezérigazga-
tó a kiemelkedő munkát végző munka-
társakat elismerésben részesíti. Az idén 
Szegvárról Szarvasné Salánki Julianna 
ezüst oklevelet, Vighné Salánki Mónika 

és Szép Dánielné bronz oklevelet vehetett 
át. Gratulálunk nekik, további jó munkát 
kívánva. Idén második alkalommal sütemény-

versenyt is rendeztek. Ebben az évben a 
szegvári 213-as számú ABC nyerte az első 
helyezést. Purgelné Böbe munkatársuk a 

saját boltjukat mintázta meg egy torta for-
májában. 

Kosztolányi Sándorné

A jó munka elismerése


