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Szabó Pál:  
Nőnapi köszöntő

Mi a nő nekünk?
Az egész világ maga,
a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át a világra lépünk,
az első és végtelen önfeláldozás.

Ő őrzi első lépteinket,
törli le könnyeinket,
testéből etet,
szeretetéből nevel.
Mindig megbocsát,
ha kell, és soha nem enged el.,
ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható
és semmivel sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik,
ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma,
költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
majd társunk a jóban és rosszban,
életünk néma napszámosa,
vetett ágy, vasalt ing, étel és ital,
kedvesség, szerelem, a test gyönyöre,
az apokalipszis kínja és a mennyország ígérete.

Mindez ő, egy személyben,
lelkünk másik fele,
aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket,
a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet,
amit érettünk ma és minden nap önként megtesznek.

Nőnapi Köszöntő!
„Szemeid csillagok, őszinte ígéret. Ölelésed 

fény-virág, új emberi élet. Karjaidban megha-
lok, születek minden éjjel. Nem tudhatod, nem 
tudom: örökké veled élek.” (Koltay Gergely)

A Nő kétségtelenül egy csodás teremtmény. A 
legtöbbször megosztó, de mindenképpen szeretet-
re és tiszteletre méltó, olyannyira, hogy a legtöbb 
műalkotást a világon a Nő ihlette. Számtalan sze-
repben ismerhetjük meg, a tüzes, kitartó szerető, a 
hűséges társ, az otthon melegének oltalmazója, az 
odaadó, ha kell önfeláldozó anya. Az ember társas 
életre született. Harmonikus együttélésünk alapja 
a kölcsönös tisztelet és szeretet, megbecsülés. 

Március 8. a Nők Napja. Ezen a napon még 
azok a férfiak is meglepik nő társaikat egy szál 

virággal, apró figyelmességgel, akik a hétköz-
napok tempójában türelmetlenek, figyelmetle-
nek. Ez így van rendjén. Legyen ez a nap va-
lóban Ünnep a Nőknek, s szóljon ez az Ünnep 
csak Nekik. Halmozzuk el szeretettel, figye-
lemmel, gondoskodással, hiszen megérdemlik. 
Ez az alkalom lehetőséget ad a hála és a köszö-
net kifejezésére. Legyen ez a nap emlékezetes 
számukra.

Ezúton köszönöm meg minden Szegvá-
ron élő Nőnek a Férfi társukkal szembeni 
odaadást, szeretetet, gondoskodást. Kívánok 
mindannyiuknak szeretetteljes Nőnapot.

Gémes László
polgármester

Fogjunk össze!

Látványterv: Emberléptékű bronz néptáncospár szobra, a művelődési ház előtt,  
mely jelképe a szegvári emberek összefogásának egy közös jó célért.
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Megemlékezés

„Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simítjuk őszülő fejed, 

Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 

Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

Köszönjük, hogy ő lehetett  
a mi Édesanyánk!

Szeretettel emlékezünk  
drága Édesanyánk,

Szabó Barnabásné
szül. Deák Erzsébet

halálának 6. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Megemlékezés
„Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom. Sírjukra szálljon áldás és nyugalom.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Megemlékezés

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha.
Kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.”

Fájó szívvel emlékezünk drága  
szerettünk,

SOMODI ANDRÁS
halálának 15. évfordulóján.

Felesége és családja

Megemlékezés

„Jóságos szíved 11 éve megszűnt dobogni,
de életem végéig foglak szeretni.

Nincs a temetőben még egy ilyen fájó sír,
Hiába hull rád könnyem, a sok-sok virág,

Téged a sír már vissza soha nem ad.
Számomra maradtak a könnyek,
szomorú bánat, és semmi más.”

Fájó szívvel, zokogva, sírva emlékezünk

Vigh Dezső

halálának 11. évfordulóján.

Gyászoló felesége és családjai

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

ifj. Gila Tibor
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, gyászunkban 

osztoztak.

Gyászoló család

Családi események
2018. február
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Csonka Csaba és Gavrán 
Tímea Szabadságharcos u. 11. szám alatti la-
kosok.

Halálesetek: Majzik Imre János, Szegfű u. 
7. (74 éves); Kutas Ferenc. Kontra u. 62. (94 
éves); Gila Tibor Bence, Kurca u. 22. (20 éves); 
Halmai Gyuláné Friedl Mária, Mindszenti u. 
77. (61 éves); Gajda László Lajos, Kontra u. 
82. (79 éves); Barna István, Jaksa J. u. 10. (77 
éves).

Születések: Miskolczi Lajosnak és Bányai 
Lillának ZÉNÓ, Molnár Zsoltnak és Németh 
Ilona Dórának HÉDI.

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk 
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 
születése benne legyen a családi események 
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel 
a baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron 
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreér-
téseket, elírásokat.

LAPZÁRTA
2018. március 29. (csütörtök) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a követ-
kező hónap első napjaiban a szerkesztők ösz-
szeállíthassák az újságot és mielőbb megjelen-
hessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők hétfőn 15-17 óra és 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. 

édesanyám

Ignácz Jánosné
halálának 1. évfordulója

és édesapám

Ignácz János
halálának 4. évfordulója alkalmából.

Szerető családja
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PB gáz 
házhoz szállítás

csak telefonos megrendelésre!

Telefon: +36-20-252-6142

szerda 16-19-ig
szombat 10-14-ig

PB gáz a napi legkedvezőbb 
áron, mindig a piros autóról!

50 éves a néptánc oktatás 
Szegváron

Fiatal házasokként 2 és fél éves fiunkkal 
kerültünk Szegvárra. 4 év múlva az iskolai 
beiratkozáskor megtudtuk, hogy néptánc ok-
tatásra is lehet jelentkezni (az egyik osztály 
néptáncos). A kis táncosok kezdetben a helyi 
rendezvényeken léptek fel, később a környe-
ző településekre is meghívták őket. Majd 
néptánc találkozókon vettek részt, szép sike-
rekkel. Nyáron tánctáborban „üdültek”. Szí-
vesen mentek, örömmel csinálták. Irigylésre 
méltó közösség kovácsolódott össze. Ezért 
aztán iskolába kerülve a lánykánk is követ-
te a bátyja példáját. Az általános iskolában 
mindketten végig táncoltak. A középiskola 
mellett sajnos már nem volt idő rendszeresen 
próbákra járni. A néptánc tanulásra azóta is 
minden évben minden gyermeknek és fel-
nőttnek lehetősége van Szegváron. Ma már a 
táncosok gyermekei is táncosok. Ily módon 
a szülők és nagyszülők is megfertőződtek a 
néptánc szeretetével.

A néptánc szeretete és az együtt töltött 
évek emléke nem egyszer – az időközben fel-
nőtté vált néptáncosokat – ismét összehozta. 
Egy ilyen felnőtt csoport (dolgozók, egyete-
misták) a 90-es évek végén elhatározta, hogy 
minősítést szereznek néptáncból (országos 
megmérettetés szakmai zsűri előtt). Hétvégi 
kemény próbák, nagy beszélgetések, bulik 
jöttek, majd néhány hónap múlva elérkezett 
a minősítő vizsga napja. Az egyik táncos 
az aznapi egyetemi vizsgája után autóval 
száguldott a fellépés helyszínére, hogy idő-
ben odaérjen. „Imre bá’” (Magyar Imre – a 
szegvári néptánc oktatás lelke és motorja) 
azzal engedte őket a színpadra, ha megcsi-
nálják, levágja a bajuszát. És a „vállalkozás” 
sikerült. A hivatalos eredményhirdetés után 
nagy volt az öröm és vidámság, amit a bajusz 
nélkül megjelenő Imre bácsi látványa emelt 
az egekig. Sem azelőtt, sem azóta nem látták 
bajusz nélkül.

Imre már az érettségi előtt – Kőrösi La-
jos kultúrház igazgató kezdeményezésére 
– nagy lelkesedéssel megkezdte „népneve-
lő” munkáját, melyet feleségével, Olgival 
évtizedekig együtt végeztek. Ő, mint nyu-
galmazott táncpedagógus, ma is ugyanolyan 
aktivitással dolgozik. Úttörő munkát végzett 
ezen a téren, hiszen a nemzetközi hírnévre 
szert tett hazai táncházmozgalom is csak né-
hány évvel később kezdte szirmait bontani. 
Eredményei láttán a szomszéd településekre 
is meghívták oktatni. Ma már tanítványai 
végzik ezt a munkát elsősorban. Az eltelt 50 
esztendő alatt sok száz táncoslábú gyermek 
ballagott el a nyolcadik osztályból. Közülük 

sokan felléptek Jaltától Portugáliáig számos 
európai országban nagy sikerrel, elvíve Ma-
gyarország és benne Szegvár jó hírét, és tér-
tek haza sok szép élménnyel. 

Ez a szellemi, kulturális örökség védel-
mének Szegvári modellje. Állítsunk méltó 
emléket, az oly sok helyi család életében 
fontos szerepet játszó, szép emlékeket idéző 
közös táncos fél évszázados történetünknek, 
amelyre mindannyian büszkék lehetünk. 

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, mind-
annyiunk összefogására van szükség. Civil 
kezdeményezésre külön bankszámla nyílt a 
Szegvári Dobbantó Néptáncosok Támogatá-
sáért Alapítvány javára (száma: 57200062-
10076684) melyre várjuk az önkéntes fel-
ajánlásokat. Anyagiakban több mint négy 
millió forintba kerül, eszmei értéke azonban 
felbecsülhetetlen. Ha Önök is akarják, ősz-
szel már együtt ünnepelhetjük a gyűjtésből 
és felajánlásokból felállított szobor avatását. 

Antal Péter, 
aki szegvárinak vallja magát

Megkérdeztük  
a Polgármestert

Elterjedt a hír, hogy a falu központjában 
egy körforgalmat alakítanak ki, hogy a for-
galom könnyebb és gyorsabb legyen. Szeret-
nénk tájékoztatást kérni erről az újság olva-
sói számára. 

Hol helyezkedik el pontosan? A szobrok, 
emlékművek akadályozzák-e a körforgalom 
kialakítását? Mikor kezdődik az építkezés?

A hír igaz, Szegvár központjában létesülni 
fog egy körforgalom a piactérnél. 2018. 03. 
03-án Miniszter Úr aláírta a Szegvár főutcá-
jának felújításáról szóló támogatási szerző-
dést. A felújítás a főutcánk teljes szakaszát 
érinti és egy körforgalmat jelent a piactéri 
csomópontnál. Öt ága lesz, egy az orvosi 
rendelő irányába, egy Szentes felé, egy az 
üzletek felé, egy Mindszent felé és egy a piac 
és a Kurca felé. A szobrokat nem érinti, de 
tervben van, hogy a Szentháromság szobor 
belekerülne a közepébe, mint egy szimbó-
lum. A kereszteződés lelassítaná a kanyar-
ban száguldozó autókat és biztonságosabbá 
tenné az áthaladást. A forrást a megyei ope-
ratív program és Magyarország Kormánya 
biztosítja. A beruházás közel 500 millió fo-
rintba kerül, az út teljes belterületi szakasza 
és a körforgalom. Valószínű, hogy még az 
idei évben megvalósul a Közút tervei szerint.

Köszönjük a választ.

Látványterv
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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 +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásár-
helyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-
es vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használha-
tó!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
március 5-9. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 12-14. hétfőtől szerdáig 14-18 óráig
március 19-23. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 26-29. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig
április 3-6. keddtől csütörtökig 7.30-10.30 óráig
április 9-13-ig hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás  csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd   8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda    8.00-12.00 óráig
Csütörtök   8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek    7.30-12.00 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12 és 13-14 óráig
Csütörtök   8-12 és 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 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgá-
lat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

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 

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 8-12 12.30-16-ig
kedd 8-12 12.30-16-ig
péntek 8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek 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. 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
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/440-141
06-80/820-141

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési 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 nyitva tartás:
keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpontok-
ban előzetes bejelentkezés után megtekinthető. 
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes beje-
lentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

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-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

Hasznos tudnivalók!
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Farsangoltak a Fuszulykások

Folytatás a 6. oldalon.

Folytatás a 6. oldalon.

A Nosztalgia bálról
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Farsangoltak  
a Fuszulykások

Jókedvű hölgyek és urak várták a vendégeket a Fuszulyka Nyugdíjas 
Klub farsangi mulatságára. A zsúfolásig megtelt nagyteremben, sőt még 
a műsor után a színpadon is ültek az egybegyűltek. Gyömbér Ferencné 
nyugalmazott jegyző asszony köszöntőt mondott, majd ő konferálta a 
műsort.

Ismét sikerült egy színvonalas, szórakoztató összeállítást a színpad-
ra varázsolni. A vendéglátók szeniortánca nyitotta a műsort. A szentesi 
Piroska tánccsoport palotás táncát láthattuk, később pedig egy keringőt 
táncolt el az öt pár. Hallhattuk a helyi Magyar Nóta Klubot, akik szép 
nótákat énekeltek. Borsi Balázs a tiszaföldvári FRSZ Nyugdíjas Egyesü-
letének vezetője egy szívhez szóló Árvai Attila verset mondott, majd az 
egyesület hölgy tagjai (fele férfi ruhát öltött, hogy meglegyen a nemek 
aránya) keringőt táncoltak. A szegvári Bazsa Mári Népdalkör vidám da-
lokkal örvendeztette meg a közönséget. A szegedi és hódmezővásárhelyi 
nyugdíjasok most kezdték tanulni a szeniortáncot. Oktatójuk Tyukász 
Brigitta vezetésével bemutatták hogyan is megy egy próba, a közönsé-
get is megmozgatva „táncoltunk” az egyre gyorsuló zenére. Az utolsó 
műsorszám a szegváriak „Zizi labor” paródiája volt. Nagy sikerük volt, 
a közönség vastapsa jutalmazta őket, akárcsak a többi műsorszámot.

Ezután az ebéd következett, de a két órát ülő vendégsereg úgy gon-
dolta megmozgatja elzsibbadt tagjait. A megszólaló zenére táncra per-
dültek. Összeszokott csapat szolgálta fel a finom marhapörköltet, ami 
a művelődési ház udvarán bográcsban főtt. A hatalmas képviselő fánk 
elfogyasztása után folytatódott a műsor. Szabadkai Tünde Tiszaföldvár-
ról slágereket énekelt. Majd a szentesi MÁV Lendület Nyugdíjas Klub 
farsangi bemutatót rendezett. A színpadra vonulók között volt többek 
között egy házaspár, akinek szegvári szőke parókás nő (férfi) tagja a 
karjaiban tartott kisbabának a vendégek közt kereste az apját, nem ta-
lálta meg. 

A vidám műsorszámok megadták a kellő hangulatot a táncoláshoz, 
mulatozáshoz. Húzta a zenész a talpalávalót, táncolt a közönség egészen 
késő estig. A tombolán sokan nyertek kisebb-nagyobb ajándékot. 

Jó érzéssel indultak haza a résztvevők. A rendezők pedig kissé fárad-
tan, de jókedvvel konstatálták, minden jól sikerült, jövőre is megszer-
vezik a farsangot. Örültek, hogy sokan támogatták a rendezvényt, hogy 
sikeres legyen.

Kosztolányi Sándorné

A Nosztalgia bálról
Március 3-án este megtelt a Művelődési Ház nagyterme. Nosztalgia 

bálba hívtuk a táncolni, szórakozni vágyó embereket. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Gémes László polgármester úr és felesége, Dr. 
Szecskó Tamás jegyző úr és párja. A polgármester úr köszöntötte a ven-
dégeket és virágcsokrot nyújtott át nekünk, szervezőknek.

25 évvel ezelőtt 5 pedagógus (Kovács Józsefné, Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó, Patócsné Kőrösi Katalin, Ternainé Kovács Anna és Luk-
ács Istvánné) mert nagyot álmodni, hogy a kisiparosok bankettje mellett 
a közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek is legyen minden évben 
egy bálja. Természetesen a község minden lakosát elvártuk, így mindig 
szép számú érdeklődőt vonzottak ezek a rendezvények. Voltak köztük 
jótékonysági, alapítványi bálok, amelyeket a helyi általános iskola javára 
szerveztünk. Minden évben színvonalas művészek szórakoztatták a kö-
zönséget, köztük Lagzi Lajcsi, az Irigy Hónaljmirigy, Oszvald Marika és 
Leblanc Győző, Kovács Kati, Komár László és még sokan mások.

Az egyik ilyen rendezvényünket a Kiskegyed újság támogatta és kép-
viseltették magukat, sőt ajándék tombolatárgyakat is felajánlottak. Ezen 
a bálon volt sztárvendégünk Komár László, aki különösen jó hangulatot 
teremtett. A közönség végigtáncolta az előadását. Ő már akkor megjó-
solta, hogy 20 év múlva reméljük találkozunk!

Így született meg ismét egy gondolat, egy ötlet! Nosztalgiázzunk 
együtt!

Készítettünk egy kis összeállítást videókból és képekből a régmúlt 
időkről, felidéztük a régi hangulatot, természetesen Komár László alá-
festő dalaival, amelyeket itt adott elő a Kultúrházban. Kivetítő vásznon 
nézhették a vendégek azokat az est folyamán.

Gazdag program várta a bálozókat. 19.00 órakor szolgáltuk fel a va-
csorát, a Tóth József által készített finom marhapörköltet, azután be-
hoztuk a gyönyörű tortát, melyet Janóné Erzsike készített. 20.30 órakor 
érkezett az esti sztárvendégünk Bebe. Remek jó hangulatot teremtett a 
kiváló slágereivel. Egy rögtönzött leánykérésnek is tanúi lehettünk, majd 
elkezdődött a tánc. Gazsó-Szűcs-Seres zenekar hajnalig húzta a talpalá-
valót. A szünetben rendeztünk tánc és karaoke versenyt. Nagy sikere 
volt ennek a programnak is. Éjfél után tombolahúzás következett. Sok 
értékes nyeremény talált gazdára. A főnyeremény egy 30.000 Ft-os uta-
zási kupon volt, melyet a boldog tulajdonosa beválthatja a szállásguru.hu 
internetes oldalon. Ezután szolgáltuk fel a kelt kalácsot és lekváros kiflit, 
amelyet Farkasné Ibolya készített nagy szeretettel számunkra. Mivel a 
Nőnap is közeleg, egy szép ajándék virágcsokrot sorsoltunk ki, melyet 
Molnár Rita ajánlott fel, cserébe 1-2 kérdés helyes megfejtéséért.

Felköszöntöttük Kovács Józsefné Erzsikét is közelgő születésnapja 
alkalmából.

Az előtérben a kivetítőn a régi báli videók összefoglalója folyamatosan 
látható volt, sokan felfedezték ifjúkori önmagukat vagy ismerőseiket. 
Ezeket a videókat Piti János készítette lelkesen minden évben. Halmai 
Gábor digitalizálta még lelkesebben, Viola István pedig a leglelkesebben 
vágta össze 4.5 órás összeállításban. Köszönet érte mindhármuknak! 

A terítésben és a 
terem díszítésében 
segítettek a Műve-
lődési Ház dolgo-
zói. Köszönjük a 
segítségüket. Külön 
köszönjük Bánfiné 
Sajtos Lolita ízléses 
dekorációját.

Hajnali 3 órakor 
ért véget a bál. Min-
denki nagyon jól érezte magát. Felejthetetlen élménnyel tértek haza a 
bálozók.

Jövőre találkozunk ugyanitt!
A szervezők nevében: 

Lukács Istvánné

Az 5. oldal folytatása Az 5. oldal folytatása
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Sárga színű szelektív 
hulladékgyűjtő 

edényeket kaptak  
a háztartások

Polgármesterünk jóvoltából a lakosság fo-
lyamatosan kapja a helyi Kft-től a sárga ku-
kákat. 

Ez a tartály újságok, folyóiratok, füzetek, 
könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, 
kartondobozok, kiöblített italos kartondobo-
zok (tejes-, gyümölcsleves doboz), üdítős és 
ásványvizes PET palackok, kiöblített flakonok 
és azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, hab-
fürdős, mosószeres, öblítős), háztartásokban 
előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, cso-
magoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos po-
harak gyűjtésére alkalmas. Ebben helyezhetők 
el továbbá a fémdobozok – szintén tiszta álla-
potban (italos- és konzervdobozok).

A dobozokat, műanyag flakonokat, PET pa-
lackokat lapítva kell az edénybe helyezni, hogy 
minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal több 
hasznosítható hulladék gyűjtésére legyen lehe-
tőség.

Ne dobjanak bele élelmiszer-maradványo-
kat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó 
(pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt 
papír zsebkendőt, szalvétákat! Zsíros, olajos, 
háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem 
kimosott) flakont, margarinos dobozt, élel-
miszer-maradványt tartalmazó műanyagot, 
hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videoka-
zettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. 
nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk je-
lenleg nem megoldott, illetve a használt, nem 
tisztított csomagoló anyagok a tárolás során 
bűzös, fertőzés-veszélyes összetevőket tartal-
mazhatnak! A hulladékok elkülönítése utólag, 
válogatóműben történik!

A sárga kukába üveg is elhelyezhető.

Szelektív 
hulladékgyűjtési 

időpontok
A sárga kukában (vagy akinek még 

nincs fekete szelektív hulladék feliratú 
zsákban) gyűjtött szemetet az alábbi 
időpontokban kell kitenni:

március 14.
március 28.
április 11.
április 25.

Néptánc siker
2018. március 2-án Nyíregyházán a Nyír-

egyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 
Vécsey Károly Tagintézmény, a Vásárhelyi 
László Alapfokú Művészeti Iskola és a Nyír-
ség Táncegyüttes által szervezett XX. Vécsey-
Vásárhelyi Országos Kamara Néptáncverse-
nyen vett részt a Dobbantó Néptáncegyüttes 

Ifi csoportja 3 párral. A rangos versenyt három 
korosztályi kategóriában hirdették meg, a kö-
zépiskolás korosztályban az együttes tagjai a 

III. helyet szerezték meg maguknak egy igen 
erős mezőnyben rimóci táncokból készült ko-
reográfiájukkal. 

Gratulálunk a csoport tagjainak és a felké-
szítőknek! Tagok: Csurka Anett, Morvai Zsa-
nett, Takács Kata, Hegedűs Imre, Szűcs Gergő, 
Szűcs Máté. Koreográfus-felkészítők: Csurka 
Nándor, Magyar Imre, Magyar Nóra.

Sofőrünk Kovács Béla volt, ezúton is kö-
szönjük segítségét!

Magyar Nóra

                                                      

Tanítana – tanulna 
rendezvényt szervezünk 

március 24-én 13 órai kezdettel 
a Művelődési Házban a Vitalitás program keretében 

 
A nap témája:  

erdélyi ételek készítése  
és érdekes kézműves programok. 

 
Mindent megnézhet, kipróbálhat! 

 
A rendezvényre szeretettek várunk  

minden kedves érdeklődőt! 
 

A szervezők 
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HIT VILÁG

Ha sok a világ zaja, s nem hallod a hited, keresd meg a csendet, s hangosíts fel a lelked. – 
Sohonyai Attila

Ferenc pápa nagyböjti 
üzenete: 

„A gonoszság elhatalmasodásával sok szív-
ben kihűl a szeretet”

Február 6-án kedden tették közzé Ferenc 
pápa idei nagyböjti üzenetét „A gonoszság 
elhatalmasodásával sok szívben kihűl a sze-
retet” címmel. Jézusnak a világ végéről szóló 
jövendöléseit alapul véve a pápa üzenetében 
a hamis prófétákról, a kihűlt szívről, az ima, 
böjt, alamizsna feladatairól és végül Húsvét 
tüzéről szól.

Örömmel és igazsággal élje az egyház ezt 
a kegyelmi időszakot

Az Úr Húsvétjára való készület jegyében a 
Gondviselő Isten minden évben felajánlja ne-
künk a Nagyböjtöt, „mint megtérésünk szent-
ségi jelét” – idéz a pápa bevezető gondolatá-
ban az első nagyböjti vasárnap könyörgéséből, 
majd megnevezi üzenete célját: szeretnék 
segíteni az egész Egyháznak, hogy örömmel 
és igazsággal éljen ebben a kegyelmi időben, 
amihez sugallatként Jézusnak a Máté evangé-
liumában tett egyik kijelentésére támaszkodik: 
„A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben 
kihűl a szeretet”(Mt 24,12). 

Jézus szava abban a végidőket érintő beszé-
dében hangzik el, melyet az Olajfák hegyén 
mondott, szenvedése kezdetén. Tanítványai 
kérdésére válaszolva Jézus nagy üldöztetést 
jelez, mely a hívők közösségét érheti. E fáj-
dalmas eseményekkel szemben néhány hamis 
próféta sokakat megtéveszt majd, mondja, ami 
azzal fenyeget, hogy sokak szívében kihűl a 
szeretet, ami pedig az evangélium szíve. 

A hamis próféták álnok kígyóbűvölők és 
sarlatánok

Az evangéliumi szövegben milyen formát 
öltenek ezek a hamis próféták? – teszi fel a 
kérdést a pápa. Olyanok, mint a kígyóbűvölők, 
akik kihasználják az emberi érzelmeket, hogy 
rabszolgává tegyék és oda vigyék őket, ahová 
akarják. Isten számos gyermekét bűvölték el 
pillanatok alatt tetszelgős hízelgéseikkel, hogy 
boldoggá teszik őket. Hány embert szédített el 
a pénz igézete és lett a haszon és siralmas ér-
dekek rabszolgájává! Hányan is élnek önelég-

ségesen csak önmagukra gondolva és végzik 
magányban!

Ismét más hamis próféták sarlatánok, foly-
tatódik az üzenet, akik egyszerű és közvetlen 
megoldásokat kínálnak a szenvedésre, amely 
orvoslás azonban teljességgel hatástalan. 
Mennyi fiatalnak is ajánlották a kábítószer 
hamis gyógyszerét, a „használd és dobd el”, 
a könnyű és gyors, becstelen nyereség orvos-
ságát? Hányat hálóztak be a teljesen virtuális 
világba, ahol a kapcsolatok egyszerűnek és 
gyorsnak tűnnek, mígnem drámaian üresnek 
mutatkoznak? Ezek a csalók értéktelen dol-
gokat kínálnak, ellenben elveszik a legértéke-
sebbet, a méltóságot, a szabadságot, a szeretet 
képességét. A hiábavalóság csalása ez, mely 
páváskodásra indít bennünket, majd végül ne-
vetségessé tesz, ahonnét már nincs visszatérés! 
– figyelmeztet a pápa nagyböjti üzenete. Éppen 
ezért ne csodálkozzunk, mert ezt mindig a go-
nosz műveli, a „hazugság atyja” (Jn 8,44), aki 
a rosszat jó, a jót rossz színben tünteti fel, hogy 
megzavarja az ember szívét. Mindnyájunk fel-
adata, hogy a szívünket megvizsgáljuk és meg-
különböztessük, vajon fenyegetik-e azt hamis 
próféták hazugságai. Meg kell tanulni, hogy ne 
maradjunk a felszínes dolgoknál, hanem hatol-
junk a mélyre és ott ismerjük fel annak a jó és 
tartós lenyomatát, ami az Istentől való és való-
ban a javunkat szolgálja.

A kihűlt szív
Üzenete második fejezetében Ferenc pápa 

a nagy költő, Dante Alighieri Isteni Színjáté-
kából idézte az ördög képét, amint egy jégből 
faragott trónuson ül, hiszen ő a megdermedt 
szeretet fagyában lakozik. E képet is segítsé-
gül hívva tette fel a kérdést a pápa: Hogyan 
is hűlhet ki a szeretetünk? Milyen jelek utal-
nak arra, hogy a szeretetünket az a veszély 
fenyegeti, hogy kialszik? A pápa egyenesen 
válaszol: a pénz utáni sóvárgás oltja ki a sze-
retetet, mely „minden rossznak a gyökere” (1 
Tim 6,10). Ezt követi az Isten elutasítása, és 
így vigasztalás keresése a pénzben, az Ige és 
a szentségek vigasza elé helyezve a vigaszta-
lanságunkat. Mindez erőszakká változik, és 
azok ellen fordul, akiket veszélynek tart saját 
biztonsága ellen, mint amilyenek a meg nem 
született gyermek, az idős beteg, az átmeneti 
vendég, az idegen, de még az embertárs is, aki 
nem felel meg az elvárásoknak.

A teremtett világ is csendes tanúja a szeretet 
kihűlésének, mert megmérgezi a gondatlanság-
ból elszórt sok szemét. A tengerek is nyugtala-
nok, be kell takarniuk az erőszakos migrálás 
számos hajótörésének maradványait. De az 
egek is nyugtalanok, mert ugyan Isten szán-
déka szerint a dicsőségét énekelnék, de most 
repülőgépek karcolják össze, a halál magvait 
elvetve.

Végül kihűl a szeretet a közösségeinkben 
is – szögezte le a pápa –, majd az Evangelii 
Gaudium apostoli buzdítására utalt, melyben 
megpróbálta összegyűjteni a szeretet megszű-
nésének legnyilvánvalóbb jeleit, melyek: az 
önző tétlenség, a terméketlen pesszimizmus, 
az elszigetelődés és az állandó testvérháborúba 
keveredés veszélye, az evilági gondolkodás-
mód, mely csak a látszólagossal foglalkozik, 
ami pedig lefokozza a missziós hevületet.

Az ima, a böjt és az alamizsna feladatai
Mi a teendő? – teszi fel a kérdést a pápa a 

nagyböjti üzenet harmadik fejezetében és alá-
húzza az ima, az alamizsna és a böjt szerepét. 
Az egyház, mint anya és tanítómester a ne-
hézségek láttán az igazság keserű gyógysze-
re mellett az ima, az alamizsna és a böjt édes 
orvosságát ajánlja. Ha több időt szentelünk 
az imádságra, ha megengedjük a szívünknek, 
hogy felfedezze a titkos hazugságokat, melyek-
kel becsapjuk magunkat, akkor végre Isten vi-
gasztalásait tudjuk keresni, aki a mi Atyánk és 
életet akar számunkra.

Ferenc pápa leghosszabban az alamizsna 
témájánál időzik el. Az alamizsna gyakorla-
ta megszabadít bennünket a fösvénységtől és 
segítségével felfedezhetjük, hogy a másik a 
testvérünk. De szeretném, hogy az alamizsna 
mindnyájunk számára életforma legyen! De 
szeretném, hogy keresztényként kövessük az 
apostolok példáját és javaink megosztásában 
az egyház közösségi mivoltának konkrét tanú-
ságtételét látnánk, amiben az egyház él! – adott 
hangot a pápa lelkes vágyainak. Pál apostol 
buzdítására utal ennek kapcsán, aki adakozás-
ra szólítja a korinthusi híveket a jeruzsálemi 
közösség számára: Erre nézve tanácsot adok 
nektek, mely hasznotokra válik (2 Kor 8,10). 
Ez különösen érvényes Nagyböjtben, amikor 
sokféle szervezet tart gyűjtést a szükségben 
lévő egyházak és közösségek javára. De épp-
úgy a mi hétköznapi kapcsolatainkban, min-
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A szeretet mértéke a mértéktelen szeretet. – Szent Ágoston

den testvér, aki segítséget kér tőlünk, az isteni 
Gondviselés felhívása lesz számunkra. Minden 
alamizsna lehetőség arra, hogy részt vegyünk 
Istennek a gyermekei felé forduló Gondviselé-
sében. Aki ma engem használ a testvér meg-
segítésére, hogyan ne törődne velem holnap a 
szükségeimben? Ő soha nem hagyja, hogy le-
győzzük nagylelkűségben!

A böjt végül elveszi tőlünk az erőszakhoz fo-
lyamodást, lefegyverez minket és a gyarapodás 
nagy lehetőségét adja. Egyfelől megadja annak 
a megtapasztalását, amit a szükségben lévők 
éreznek, másfelől kifejezi azt a lélekállapotot, 
mely éhes a jóra és szomjazza Isten életét. A 
böjt felébreszt bennünket, figyelmessé tesz Is-
ten és a felebarát iránt, felszítja az akaratot az 
Isten iránti engedelmességre. Ferenc pápa ki-
fejezésre juttatja óhaját, hogy hangja bárcsak 
megérkezne a katolikus egyház határain túlra 
is, minden jóakaratú emberhez, aki képes Is-
tent meghallgatni. Ha hozzánk hasonlóan lesújt 
benneteket a világban tovaterjedő gonoszság és 
aggodalom fog el benneteket is a szíveket és a 
tetteket megbénító fagy láttán, és ha látjátok a 
közös emberség értelmének a megcsappanását, 
akkor kapcsolódjatok hozzánk, hogy együtt 
fohászkodjunk az Istenhez, hogy együtt böj-
töljünk és hogy együtt segítsünk a testvéreink-
nek!

Húsvét tüzének lelkesedésével
Utolsó témaként a pápa a húsvéti tűz képéhez 

folyamodik és arra buzdít, hogy lelkesen kezd-
jük meg a Nagyböjt útját az ima, az alamizsna 
és a böjt segítségével. Ilyenkor, ha a szeretet 
tüze kialudni látszik, az valójában Isten szí-
vében van, aki mindig ad újabb lehetőségeket, 
hogy újból elkezdjünk szeretni. Kiváltságos 
alkalom lesz számunkra ebben az évben a „24 
óra az Úrért” kezdeményezés, mely a kien-
gesztelődés szentségéhez hív, szentségimádás 
keretében. 2018-ban március 9-én pénteken és 
10-én szombaton tartjuk a 130. zsoltár szavai 
jegyében: „Nálad Uram, a megbocsátás”. Min-
den egyházmegyében legalább egy templom 
nyitva marad egymást követő 24 órára és így 
lehetőséget kínál a szentségimádásra és szent-
gyónásra.

Húsvét éjjelén a húsvéti gyertya meggyújtá-
sakor újra átéljük a fönséges szertartást: az új 
tűzből táplálkozva a világosság egyre inkább 
elűzi a sötétséget és megvilágítja a liturgikus 
közösséget. Krisztus világossága, aki győzel-
mesen föltámad, elűzi a szív és lélek sötétsé-
gét, hogy mindnyájan együtt élhessük meg az 
emmausziak tapasztalatát: az Úr szavának a 
hallgatása és az eucharisztikus Kenyér táplá-
léka megadja nekünk, hogy szívünk a hit, re-
mény és szeretet által lángoljon. Ferenc pápa 
2018-as nagyböjti üzenete, melyet múlt év 
Mindenszentek ünnepén írt alá, pápai áldással 
zárul.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Kincses Zoltán: 
Krisztus a kereszten

Kitárt karjával ég és föld között
rám néz, még itt van… élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít, azt suttogja: szeress!

Értem függ a fán, ujjai tárva,
nem lehet többé a szívem bezárva.
Igen, jól látom, Ő felém tekint.
Kezét szög tartja, csak szemével int.

Jézus, Megváltó megbízást ad,
szemével üzen: folytasd munkámat.
Legyél jószívű, legyél irgalmas,
hagyd el a rosszat, mindenkit meghallgass.

Te légy a lábam, szívem és kezem,
hogyha vállalod, becsukhatom szemem.

Kitárt karjával ég és föld között 
Rám vár, még itt van élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
Nevemen szólít: jöjj, és engem kövess!

Március 15-én az ünnepi szentmise reggel 
8.30-kor kezdődik, Körrey Ferenc nemzetőr 
plébános lelki üdvéért, és az 1948-as forrada-
lom áldozataiért lesz felajánlva! Kérjük közsé-
günk lakosságát, hogy ezen a szentmisén minél 
többen vegyenek részt!

Március 19-én Szent József, a Boldogságos 
Szűz jegyese ünnep. Az ünnepi szentmise este 
6 órakor kezdődik.

Március 24-én Tesz-Vesz Tavasz címmel: 
templomkert rendbetétele, tavaszi munkála-
tok! Tisztelettel várjuk azokat, akik szívesen 
részt vesznek ebben a munkában. Szerszámot 
mindenki hozzon magával.

Március 25. Virágvasárnap, az ünnepi 
szentmise 9 órakor kezdődik barkaszentelés-
sel, majd Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót 
énekelve hallhatjuk.

Március 26-án (hétfőn) reggel 8 órától lesz 
templomunk húsvét előtti nagytakarítása. Te-
gyük szabaddá magunkat, hogy közösen tud-
juk kitakarítani templomunkat.

Március 29. Nagycsütörtök, a 18 órakor kez-
dődő szentmisével kezdődik a húsvéti szent há-
rom nap ünneplése, amikor az Oltáriszentség 
alapítására emlékezik az Egyház, majd együtt 
virraszt az Olajfák hegyén vérrel verejtékezett 
Krisztussal.

Március 30. Nagy-
péntek, a 18 órakor kez-
dődő esti liturgián meg-
váltásunkat ünnepeljük. 
Jézus szenvedéstörténe-
tét, a Passiót, a felnőttek 
előadásában hallhatjuk.

Március 31. Nagyszombat, a szertartás 20 
órakor kezdődik a szabadban tűzszenteléssel, 
majd a húsvéti gyertya megáldása után égő 
gyertyával vonulunk be a templomba, a húsvéti 
örömének elhangzása után az igeliturgia átve-
zet bennünket a húsvéti ünnep misztériumába, 
felzúg az orgona, a csengő és a harang, jelez-
vén az ünnep örömét! Majd a szentmise végén 
a feltámadási körmenet.

Április 1. Húsvétvasárnap, Jézus feltámadá-
sának ünnepe, az ünnepi szentmise 9 órakor 
kezdődik.

Április 8. Az Isteni irgalmasság vasárnapja, 
ezt az ünnepet II. János Pál pápa 2000-ben ren-
delte el, húsvét utáni első vasárnapra. Ezen a 
vasárnapon a szentmise már a szokott időben, 
fél 9-kor kezdődik.

(Rozgonyi Mária)

HÍREK – ESMÉNYEK
Diákmise március 11-én, délelőtt 10 órakor 

kezdődik.

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 12-13-14-
én (hétfő–kedd-szerda) lesz, este 6 órakor kez-
dődő szentmisében. Az elmélkedéseket Bacsa 
Dávid atyától hallhatjuk, aki községünkből 
származik. Gyóntatás szentmise előtt fél órá-
val. Használjuk fel lelki készületre ezt az időt, 
és minél többen vegyünk részt a lelkigyakor-
laton!
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 5-én 07.30 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről
Gémes László polgármester üdvö-

zölte a megjelenteket, Határné Bottyán 
Erika és Tóth Péter képviselők jelezték 
távolmaradásukat. Megállapította, hogy 
a képviselő-testület határozatképes. A 
polgármester ismertette a meghívó (1. 
sz. melléklet) napirendi pontjait.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy szerinte a harmadik 
napirendi pontnak nincs értelme. 

Gémes László polgármester megkér-
dezte van-e még valakinek a napirendi 
pontokkal kapcsolatban véleménye? - A 
napirendet a jelenlévők elfogadták.

1. napirendi pont: Pályázat helyi vidék-
fejlesztési stratégiák laeder programban 
nyújtandó támogatások lehívására

Gémes László polgármester ismer-
tette az előterjesztést (2. sz. melléklet). 
Elmondta, hogy hét féle pályázati lehető-
ség van. Ebből hármat az Önkormányzat 
pályáz meg, egyet pedig a Kurca-völgye 
Egyesület. Az első pályázati lehetőség-
gel az orvosi rendelő feletti két szolgá-
lati lakás felújítása válna lehetségessé. 
A második címe a közösségi színtér 
építése, létrehozása. Ezzel a volt könyv-
tár épületének átalakítása valósulhatna 
meg, melyet az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek adott át az Önkormányzat. A 
harmadik benyújtandó pályázat rendez-
vénnyel kapcsolatos. Megkérdezte van-e 
az elmondottakkal kapcsolatban valaki-
nek kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy mind a háromra lehet 
pályázni?

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy mind a három különböző jog-
cím, mindegyik jogcímre lehet pályáza-
tot benyújtani, de csak egyet. Felkérte a 
képviselőket, ha egyetértenek a „Tartsuk 
itt a fiatalokat”című pályázat beadásával 
kézfeltartással jelezzék.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a vidékfejlesztési miniszter 255/2014. 
(X.10.) VM rendelete az Európai Mező-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a He-

lyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2018-ban 
nyújtandó támogatás(ok)ra: Tartsuk itt a 
fiatalokat!

A fejlesztés során a 292. HRSZ ingat-
lan kerülne felújításra. 

A pályázat költségei: Tartsuk itt a fia-
talokat!

A pályázat összköltsége (bruttó): 
5.882.352 Ft

Támogatási összeg (85%): 5.000.000 Ft
Önerő (15%): 882.352 Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat 

a 2018. évi költségvetés céltartalékból fi-
nanszírozza. 

Gémes László polgármester felkérte a 
képviselőket, ha egyetértenek a „Közös-
ségi tér/színtér építése/létrehozása, inf-
rastrukturális fejlesztése” című pályázat 
beadásával kézfeltartással jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a vidékfejlesztési miniszter 255/2014. 
(X.10.) VM rendelete az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 
2018-ban nyújtandó támogatás(ok)ra: 
Közösségi tér/színtér építése/létrehozá-
sa, infrastrukturális fejlesztése

A fejlesztés során a 285/1. HRSZ in-
gatlan kerülne felújításra. 

A pályázat költségei: Közösségi tér/
színtér építése/létrehozása, infrastruk-
turális fejlesztése

A pályázat összköltsége (bruttó): 
4.705.882 Ft

Támogatási összeg (85%): 4.000.000 
Ft

Önerő (15%): 705.882 Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat 

a 2018. évi költségvetés céltartalékból fi-
nanszírozza. 

Gémes László polgármester felkérte a 
képviselőket, ha támogatják a „A vidék 
kulturális szellemi és közösségi élet fej-
lesztése” című pályázat beadását kézfel-
tartással jelezzék.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a vidékfejlesztési miniszter 255/2014. 
(X.10.) VM rendelete az Európai Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 
2018-ban nyújtandó támogatás(ok)ra: A 
vidéki kulturális szellemi és közösségi 
élet fejlesztése.

A pályázat  költségei: A vidéki kultu-
rális szellemi és közösségi élet fejlesz-
tése

A pályázat összköltsége (bruttó): 
5.882.352 Ft

Támogatási összeg (85 %): 5.000.000 
Ft

Önerő (15%): 882.352 Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat 

a 2018. évi költségvetés céltartalékból fi-
nanszírozza. 

2. napirendi pont: Együttműködési 
szándék nyilatkozat kötése a Kurca-
völgye Egyesülettel

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy van olyan jogcím, amelyre két 
pályázatot szeretne benyújtani az Ön-
kormányzat és ezért együttműködési 
megállapodást kell kötni a Kurca-völgye 
Egyesülettel. (3. sz. melléklet) Ez a pá-
lyázat a Sportpálya mellett kialakítandó 
futópálya megvalósítására adna lehető-
séget.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy jól emlékszik-e arra, 
hogy volt már futópálya létesítésére be-
adva pályázat?

Gémes László polgármester elmond-
ta, hogy két-három éve valóban adott be 
az Önkormányzat pályázatot, eddig sem-
miféle fejlemény nem volt. Valószínűleg 
a keretet kimerítették, nem lehet tudni, 
hogy valamikor lesz-e annak a pályázat-
nak eredménye. A jelenlegi pályázat a 
futópálya alapjára vonatkozik a szőnyeg 
nincs benne, azt majd később szeretnék 
megvalósítani.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy a futópálya hasonló, 
mint a szentesi?
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Gémes László polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy hasonló, csak a gu-
miszőnyeg nem lesz rajta. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő 
megkérdezte, ha nyer a pályázat, mikor 
valósul meg a futópálya kialakítása?

Gémes László polgármester úgy gon-
dolja, ha a pályázat elbírálása már nyá-
ron megtörténik, akkor már ebben az 
évben megvalósulhat a beruházás. Az 
időjárás nagyon befolyásolja az építést. 
Megkérdezte van-e még valakinek kér-
dése? Mivel nem volt kérte a képvise-
lőket, aki egyet ért az együttműködési 
szándéknyilatkozat megkötésével kéz-
feltartással jelezze.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
együttműködési szándéknyilatkozatot 
köt a Kurca-völgye Egyesülettel, az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Sport tér 
5. szám (hrsz. 480/10) alatti ingatlanon 
történő futópálya kialakítása céljából. 
A beruházás sikeres LEADER pályázat 
esetén valósul meg.  

Gémes László polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy az önerő vál-
lalásáról külön határozatot kell hozni. 
Kérte, aki egyet ért azzal, hogy a futó-
pálya létesítésével kapcsolatos önerőt az 
Önkormányzat biztosítsa, kézfeltartás-
sal jelezze. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
együttműködési szándéknyilatkozatot 
köt a Kurca-völgye Egyesülettel, az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Sport tér 
5. szám (hrsz. 480/10) alatti ingatlanon 
történő futópálya kialakítása céljából. 
A beruházás sikeres LEADER pályázat 
esetén valósul meg. 

Az önkormányzat vállalja, hogy sike-
res pályázat esetén a megvalósításhoz 
szükséges 705.882 Ft önerőt, megálla-
podás alapján a 2018. évi céltartalék ter-
hére biztosítja a Kurca-völgye Egyesület 
részére. 

3. napirendi pont: A migránsok betele-
pítése elleni nyilatkozat

Gémes László polgármester megkér-
dezte, hogy az előterjesztéssel kapcso-
latban van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye? (4. sz. melléklet)

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Szeretnék Önöknek beszámolni a febru-
ári iskolai eseményekről.

Február 18-án az alsó tagozatban osz-
tályszinten tartottuk meg a farsangot. 
Valamennyi kisdiák jelmezbe öltözött. 
Nagyon jól érezték magukat a gyermekek 
ezen a délelőttön. 

A Szegvári Diáksport Egyesület és a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola a szegvári 
tornacsarnokban rendezte meg a XXVIII. 
„FORRAY TORNA” Országos Meghívá-
sos Tornaversenyt. Köszönjük Pólyáné 
Téli Éva és Vass Tibor szervező, felkészítő 
munkáját! 

Versmondó versenyt szervezett az alsós 
munkaközösség a Művelődési Házban. A 
következő eredmények születtek:

1-2. osztály
1. Hajdú Kitti 2. oszt. tanuló - Felkészí-

tője: Lukács Istvánné
2. Bánfi Zoltán 1. oszt. tanuló - Felké-

szítője: Papné Benkő Mónika
3. Mihály Szabina 1. oszt. tanuló - Fel-

készítője: Papné Benkő Mónika
3-4. osztály
1. Gajda Sára 4.a osztály - Felkészítője: 

Halász Ottóné
2. Szabó Levente 4.b osztály - Felkészí-

tője: Vassné Lucz Klára
3. Vígh-Molnár Rudolf 3. osztály - Fel-

készítője: Laskovicsné Ágoston Sa-
rolta

Hajdú Kitti és Gajda Sára képviselte is-
kolánkat Szentesen a területi versenyen, 
ahol sikeresen szerepeltek.

Gratulálunk mindenkinek!

A Hevesy György kémiaverseny szentesi 
körzeti fordulóját Süli Viktória 7.a osztá-
lyos tanuló megnyerte. A 7. osztályosok 
kategóriájában, megyei szinten, a 3. leg-
jobb eredménnyel került a megyei dön-
tőbe! Felkészítője: Vígné Németh Ildikó, 
Rozgonyi Zoltán.

Gratulálunk!

2018. február 9-én Dél-Alföldi Régió 
(4 megye) Bólyai Természettudományi 
Versenyt hirdetett, ahol a szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és AMI 6. osztályos 

Folytatás a 12. oldalon.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a határozati javaslat 
első bekezdését nem érti, értelmezhetet-
lennek tartja. Úgy gondolja, ezt a kérdést 
kormányzati szinten kell kezelni, szerin-
te hathatós megoldást ők tudnak találni. 

Gémes László polgármester vélemé-
nye szerint a lakosság is sokat tud tenni 
annak érdekében, hogy ne jöjjenek mig-
ránsok a településünkre. A betelepítés 
ellen az önkormányzatoknak össze kell 
fogniuk, de erről nem egyforma a vé-
lemény. Megkérdezte van-e valakinek 
kérdése a határozati javaslattal kapcso-
latban. Mivel nem volt megkérte a kép-
viselőket, ha egyet értenek a migránsok 
betelepítése elleni nyilatkozattal kézfel-
tartással jelezzék.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete büszke arra, hogy 
az elmúlt negyed században aktív civil 
élet alakult ki a községben, és az éppen 
hivatalban lévő polgármester és képvise-
lő-testületi többség pártállásától függet-
lenül mindig élvezte az Önkormányzat 
támogatását.

A Képviselő-testület az élet számos te-
rületén tevékenykedő civil szervezeteket, 
az azokat alkotó önszerveződő közös-
ségeket és az ezekben végzett önkéntes 
munkát értéknek tekinti, és meg kívánja 
védeni attól, hogy Soros György speku-
lációs ügyletekből származó vagyonából 
felvásárolja azokat és rájuk kényszerítse 
betelepítés párti ideológiáját.

A Képviselő-testület tiltakozik az el-
len, hogy a legújabb hírek szerint Soros 
György az általa korábban megjelentetett 
terv végrehajtása érdekében bevándorlás-
szervező irodákat akar nyitni a magyar te-
lepüléseken, és több százezer dollárt oszt 
szét ezekben a hetekben, hogy felépítse 
vidéki hálózatát. Ez a terv valameny-
nyi magyar településre, így Szegvárra is 
rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe ke-
rülne a mindennapok biztonsága.

A szegváriak maguk döntik el az ügyei-
ket és nem szeretik, ha máshol élők dönte-
nek helyettük, ezért a Képviselő-testület 
– képviselve a Szegváron élők érdekeit – 
kinyilvánítja, hogy nem kíván Szegváron 
sem bevándorlás-szervező irodát, sem 
migránstábort; egyúttal szorgalmazza, 
hogy a magyar önkormányzatok utasítsák 
el a Soros György által tervezettek és a 
kötelező, felső korlát nélküli betelepítési 
kvóta végrehajtását.
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A 11. oldal folytatása

tanulói vettek részt. 85 iskola csapatából a 
„FORRAY-SOKK” 34. helyezést érték el. 
A csoport tagjai: Blaskovics Márk, Héja 
Gábor, Hamed Ádám és Pap Marcell.

Gratulálunk az eredményhez! Köszön-
jük Vass Tibor felkészítő munkáját!

Nemzeti ünnepünkről megemlékezünk, 
iskolai szinten március 14-én. Műsort ad-
nak iskolánk 4. osztályos diákjai. Felkészí-
tő nevelők: Ternainé Kovács Anna, Halász 
Ottóné, Vassné Lucz Klára, Magyar Nóra.

Március 15-én, a községi ünnepségen is 
ők adják a műsort. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

XXVIII. Forray Torna 
Meghívásos Tornaverseny
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Torna Diákolimpia 
országos elődöntők
Február 9-én a Kecskeméti Lánchíd Ut-

cai Általános Iskolában rendezték meg a 
lányok részére a Torna Diákolimpia orszá-
gos elődöntőjét, amire a Forray Máté Álta-
lános Iskola és AMI tornászai is meghívást 
kaptak valamennyi korcsoportban. A há-
rom helyszín közül a legerősebb csoportba 
kerültünk, de gyerekeink nagyon szépen 
szerepeltek minden korcsoportban. A II. 
korcsoportos lányok különösen kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak, mindannyian 
hibátlan és nagyon szép gyakorlatot mutat-
tak be minden szeren. Csak olyan csapatok 
előzték meg őket, akik az országos döntőn 
is dobogóra, vagy előkelő helyezésre esé-
lyesek. 

A fiúk versenyét Szegeden rendezték 
meg az Arany János Általános Iskolában. 
A III-IV. korcsoportban versenyző torná-
szaink szintén szépen szerepeltek.

Szabó Fióna Melani és Ajtai Róbert 
kiváló teljesítményével továbbjutott az 
Országos Torna Diákolimpiára is, melyet 
március 10-én, Budapesten a Tornacsar-
nokban rendeznek. Gajda Sára mindössze 
egy hellyel maradt el a továbbjutástól. Gila 
Ferenc és Jánosi Krisztián szintén kapott 
meghívást a versenyre, amit sajnos később 
visszavontak a keret szűkítése miatt. 

Eredmények:
Lányok
I. kcs: 11. hely (Gajda Sára, Nadicsán 

Anna, Szenczi Enikő, Hajdú Kitti, Pécsi 
Hanna, Magyar Kitti)

II. kcs: 5. hely (Szabó Fióna, Gajda Sára, 
Gila Viktória, Magyar Bianka, Antal Tí-
mea, Dunás-Varga Noémi)

III-IV. kcs: 7. hely (Ágoston Zita, Tóth 
Viktória, Dancsik Fanni, Tulipán Petra, 
Sipos Ilona, Morzsik Antónia)

Fiúk
III-IV. kcs: 7. hely (Ajtai Róbert, Jánosi 

Krisztián, Gila Ferenc, Hegedűs Dániel, 
Szabó Kevin)

Pólyáné Téli Éva

Népes és lelkes közönség előtt mutat-
hatták be szertorna gyakorlataikat azok a 
6-15 éves tornászok, akik részt vettek a 28. 
Forray Tornán, melyet a hagyományoknak 
megfelelően a Szegvári Forray Máté Álta-
lános Iskola és a Szegvári Diáksport Egye-
sület rendezett. Szegedről, Kiskunfélegy-
házáról és Szentesről érkeztek vendégek, 
több mint 150 sportoló vett részt a verse-
nyen, köztük természetesen a „Forray-s” 
lányok és fiúk is. 

A szegvári tornászok eredményei:
Fiúk 
III-IV. kcs
Csapat: 2. Szegvár, Forray (Szabó Ke-

vin, Gila Ferenc, Hegedűs Dániel, Jánosi 
Krisztián, Ajtai Róbert) 

Egyéni: Ugrás: 3. Ajtai Róbert

Lányok
I. kcs
Csapat: Ezüstérmes: Szegvár, Forray 

(Magyar Kitti, Nadicsán Anna, Szenczi 
Enikő, Gajda Réka, Hajdú Kitti, Börcsök 
Fanni) 

Bronzérmes: Szegvár, Forray (Apró 
Panka, László Blanka, Pécsi Hanna, Bozó 
Kata, Horvát Krisztina, László Csenge) 

II. kcs
Csapat: Ezüstérmes: Szegvár, Forray 

(Antal Tímea, Magyar Bianka, Gila Viktó-
ria, Szabó Fióna, Gajda Sára, Dunás-Varga 
Noémi) 

Bronzérmes: Szegvár, Forray „B” 
(Nadicsán Anna, Börcsök Fanni, Gajda 
Réka, Farkas Beatrix, Szlapák Nóra, Kiss 
Enikő, Hajdú Kitti) 

Egyéni: Talaj: 2. Szabó Fióna 3. Gajda 
Sára 

III. kcs
Csapat: 3. Szegvár, Forray (Antal Tí-

mea, Gila Viktória, Szabó Fióna, Gajda 
Sára, Mrena Kornélia, Holozsai Leila, 
Szabó Virág) 

Egyéni: Talaj: 3. Gajda Sára
IV. kcs
Csapat: 2. Szegvár, Forray (Sipos Ilona, 

Gráfik Vivien, Tulipán Petra, Tóth Viktó-
ria, Ágoston Zita, Morzsik Antónia) 

Egyéni: Gerenda: 3. Gráfik Vivien 
Talaj: 3. Tóth Viktória
Egyéni összetett: 3. Gráfik Vivien

Ebben az évben is hatalmas és egye-
dülálló összefogással valósult meg a 
verseny. Külön köszönet a Tornászok 
Szülői Munkaközösségének, akik fan-
tasztikus munkát végeztek, s nagyon 
hálásak vagyunk valamennyi kedves 
támogatónknak, hogy hozzájárultak eb-

ben az évben ahhoz, hogy versenyünk 
sikeres legyen. 

Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő Nem-
zeti Együttműködési Alap
Forray Máté Általános Iskola és AMI 
munkatársai és tanulói
Szegvári Diáksport Egyesület
Szegvári Tornász Szülők Munkaközössé-
ge
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Agro-Veritas
Agora zöldséges – Tóthné Ilona
ÁSZ söröző – Varró Gábor
Bárány Vera
Berezvai Panka
Berezvai Jánosné és családja
Bihari Nándor
Bottyán András ev.
Fuszulyka csoport
Kisbolt – Dobainé Kovács Mária
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
Dudásné Nóbik Ildikó
Fúvó János ev.
Érdi Zöldséges
Gravo-Mix
Gráfik Péter és családja
Homlokné Gráfik Tímea
Horváth Cipó Kft.
Jordán Nóra
Kehely söröző – Tóth József
Korona söröző – Lekrinczkiné Tóth Erzsé-
bet
Kukel Kornél Csaba (GOODS MARKET)
Kurca-parti Óvoda
Levendula Gyógynövénybolt és Reform-
ház
Magyar Nóra és családja
Magyar Imre (Szentes)
Mini söröző – Béres Ferenc
Mini Virágbolt – Kukovecz Márta
metALCOM ZRT.
Príma Nyomda
R & G 2000 – Gojdárné Rácz Erika
Rozgonyi Mária
Szentes- Bio Kft.
Szegvári Polgárőr Egyesület
Szegvári Takarékszövetkezet
Ternai Kft.
Tóth Lászlóné
Veritas-Agro Kft.
Vörös Rózsa Cukrászda – Farkasné Szabó 
Elvira
Western söröző – Ginda Péter

Köszönjük mindenkinek, hogy hozzájá-
rultak a 28. Forray Torna sikeres megren-
dezéséhez!

Pólyáné Téli Éva
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A Szentesi Vendégszeretet Egyesület idei má-
sodik körséta programját rendezte meg február 
17-én, ezúttal a Hortobágyi Madárkórház Ala-
pítvány Szentesi Madármentő Állomásával, az 
ott folyó munkával, a mentőállomás jelenlegi 
„betegeivel” ismerkedhettek meg a résztvevők.

A megjelenteket az egyesület elnöke, 
Matkócsik Pál köszöntötte, majd Apavári Nagy 
Tímea, a szentesi állomás vezetője számolt be 
az elmúlt év közepétől végzett munkájukról. 
Ezek közül az egyik legfontosabb tény: az el-
múlt mintegy 8 hónapban 400 madarat mentet-
tek.

A volt Bocskay utcai óvoda épületét és udva-
rát szépen berendezték, de további felújítások-
ra, berendezések vásárlására még szükség van. 

Az állomással szomszédos telket megkapták 
az önkormányzattól, ahol tavasz folyamán ma-
dárröptét is szeretnének létesíteni.

Továbbra is várják a támogatók segítségét, il-
letve az adó 1%-ának felajánlását az állomásuk 
részére. A tanév során, de már tavaly nyáron is 
folyamatosan fogadják a gyermek csoportokat, 
hogy az itt élő óvodások és iskolások megis-
merhessék a környék madarait, azok életét.

Madárkórház mindennapi munkáját önkén-
tesek is segítik, néhányan jelen is voltak. Biha-
ri Dániel (szegvári lakos – a szerk. megj.) diák 
előadással is kedveskedett a megjelent érdek-
lődőknek. Megint egy értékkel lettünk gazda-
gabbak, ami itt van kis városunkban – mondták 
többen a résztvevők közül.

   
Következő körséta március 17-én (szomba-

ton) lesz, ekkor részletesebb ismertetést adnak 
a városháza lépcsőházában található régi Kos-
suth szoborról, valamint folytatódik a belvárosi 
emléktáblák bemutatása.

Forrás: Szentesi gyors - Facebook

Életmű díj – 
közel 30 éves 

ápolói munkáért
A betegek javaslata alapján a Replant 

Cardo „Életműdíj 2012” c. pályázat 
egyik nyertese az idei évben a Dr. Bu-
gyi István Kórház Sebészeti Osztályá-
nak főnővére Rácz Éva lett, aki február 
4-én vette át az elismerést Budapesten. 

Rácz Éva 1984-ben a Közgazdasági és 
Egészségügyi Szakközépiskolában vég-
zett ápolóként, általános asszisztens-
ként. 1989-ben szerzett felnőtt szak-
ápoló, 1998-ban stomaterapias nővér 
(Replant Cardo), majd 2006-ban epide-
miológiai szakápoló, klinikai szakápoló 
végzettséget.

1984-től dolgozik a szentesi kórház 
sebészeti osztályán. Kezdetben ápoló-
nőként, majd kezelős nővérként, 2004. 
augusztus 23-tól megbízott főnővér-
ként, 2005. február 1-től kinevezett 
főnővérként dolgozik a sebészeti osztá-
lyon. 

Főnővéri teendői mellett az osztályon 
a stomaterápiás betegeket gondozza, az 
intézmény területén a krónikus sebellá-
tás koordinátori, valamint az intézmény 
takarítási csoportvezetői feladatait is 
ellátja.

Forrás: 
Szentesi Gyors - hangos hírújság

Séta a madármentő állomáson
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Tél a tavaszban
Amire a gyerekek télen vártak, tavasz-

szal érkezett. Szép fehér lepelre ébredtünk 
a tavaszi hónap első napján. Ugyan ekkor 
még nem volt sok hó, mégis ezt is nagyon 
élvezték a gyerekek. 

Az 5. évfolyamos tanulók egy félreeső 
területre kezdték összehordani az eszki-
móház alapanyagát. Igyekezni kellett a ház 
építésével, hiszen zord napok következtek. 
A szorgos összefogásnak IGLU ház lett az 
eredménye. Néhányan be is költöztek és 
láthatóan jól érezték magukat. 

Sajnos a porhóból nem tudtunk péntek 
délután hóembercsaládot építeni, ezért egy 
nyári élőlényt formáltunk a már olvadó 
hóból. Irány a tenger! – indultak az óriás 
teknőcök. 

Bár rövid volt a havas tél, de voltak, akik 
az iskolában is kihasználták a tél örömeit.

Vass Tibor

Az NB-I Keleti 
csoportjában játszó 

tekecsapatunk 
eredményei, 
mérkőzései

14. forduló
Szegvár (3029) – Sajóbábony (3108) 3 – 5
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, 

Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Szegvár (969) – Sajóbábony (894) 3 – 1
Pontszerző: Ohratka Máté

15. forduló
Szegvár (3024) – Gázművek (3058) 3 – 2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, 

Puskás Bence (Fuvó Milán).

Ifjúságiak:
Szegvár (1027) – Gázművek (777) 4 – 0
Pontszerzők: Ohratka Máté, Bereczki Zsolt

16. forduló
Szegvár (3039) – Bátonyterenye (3075) 2 – 6
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Rácz József (Óhát 

Imre)

Ifjúságiak:
Szegvár (1001) – Bátonyterenye (938) 4 – 0
Pontszerzők: Ohratka Máté, Fuvó Milán

További mérkőzések:
Gyula – Szegvár
2018. 03. 10. 10:00 Szombat

Szank – Szegvár
2018. 03. 18. 10:00 Vasárnap

Kazincbarcika – Szegvár
2018. 04. 07. 14:00 Szombat

Szegvár – Fővárosi Vízművek
2018. 04. 15. 10:00 Vasárnap

Cegléd – Szegvár
2018. 04. 21. 14:00 Szombat

Szegvár – Vilati Eger
2018. 04. 29. 10:00 Vasárnap

Tavasz Kupa
Körzeti Röplabda 

Diákolimpia

A Mindszenti Általános Iskola hagyo-
mányos Tavasz Kupa Röplabda Tornája a 
körzeti diákolimpia is volt egyben. Lánya-
ink rövid felkészülés után nagyon szépen 
helyt álltak mindkét korcsoportban. 

III. kcs 
3. hely (Szűcs Fanni, Takács Sára, 

Nadicsán Dorottya, Turiczki Gréta, Mrena 
Kornélia, Pécsi Fanni)

IV. kcs
3. hely (Ágoston Zita, Homlok Nikolett, 

Dancsik Fanni, Mohácsi Szintia, Sipos 
Ilona, Kovács Vivien, Rohály Linda, Süli 
Viktória)

A fiúk körzeti diákolimpiája Szegváron 
lesz, 2018. 03. 09-én. Ez egyben a Forray 
Kupa is, így a győztesek a rendezők ku-
páját is megkapják a diákolimpiás érmek 
mellé. 

Pólyáné Téli Éva
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