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„Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, 
Ádám fejéből vette volna. 
Ha rabszolgájává, a lábából. 
Ámde oldalából vette, mert élettársává, 
egyenlő párjává akarta.”

(Szent Ágoston)

A TARTALOMBÓL
Forray tornaverseny

Teke hírek

Diákvilág

Hitélet

Kivonatok a képviselő-testületi  
ülések jegyzőkönyveiből

Hasznos tudnivalók
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Köszönetnyilvánítás

„Lelked, mint a fehér galamb, 
csendesen messzire szállt.

Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb Te leszel,

utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, ismerősök-

nek, jó szomszédoknak,  az őt szerető 
és tisztelő lakosoknak, akik drága 

szerettünk 
HORVÁTH SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és részvétükkel  mély 
fájdalmunkban osztoztak. Külön mon-
dunk köszönetet a szegvári és szentesi 

orvosoknak segítőkész munkájukért, va-
lamint Ternai Józsefnek, Kovács Imrének 
és munkatársainak a temetés lebonyolítá-

sában  való közreműködésükért. 
’Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.

Viszontlátásra- holnap.
Vagy ha nem holnap,- hát holnapután.
Vagy ha nem akkor-hát majd azután.
És ha aztán sem- talán egy év múlva.

És ha még akkor sem- hát ezer év múlva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,

Vagy a Tejút valamely csillagán. 

Szerető családja

Köszönetnyilvánítás

“Fiatalkorodban szállál a sírba,
Remegve gyászol feleség, szülő, gyerek.

Itt valál, mint ház dísze köztünk,
Dideregvén ez fájdalomtól szívünk

A sors miért választott el ily korán tőlünk.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk

TÓTH FERENC
búcsúztatásán megjelentek, bármely 
formában részvétüket nyilvánították, 
virágaikkal, vigasztaló szavukkal fáj-

dalmunkat enyhíteni igyekeztek:

Szerető felesége Kati,  gyermekei: Feri, 
Zsuzsi és Kriszti,  édesanyja Marika néni

Megemlékezés
„Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny és a fájdalom.”

Fájó szívvel emlékezünk 
drága Nagymamánk

id. TÉGLA JÁNOSNÉ
DUDÁS JULIANNÁRA

halálának 18.,
születésének 100. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
mert akit szettünk azt nem feledjük soha el.

Sírodra szeretettel viszünk virágot,
de Veled eltemettük az egész világot.

Szeretettel emlékezünk drága  
Édesanyám

SZÉCSÉNYI MIHÁLYNÉ
CZIBULYA PIROSKA

születésének 100. évfordulója,
halálának 20. évfordulója alkalmából.

Szerető leánya és családjai

Megemlékezés
„Szívetekben nem volt más, csak jóság és szeretet,

Munka és szorgalom volt egész életetek.
Míg velünk voltatok nagyon szerettünk,

hiányoztok nagyon, soha el nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

ARADI ISTVÁNRA
és

ARADI ISTVÁNNÉ
HEGYI JUSZTINÁRA
haláluk 1. évfordulóján.

Szerető családjuk és rokonaik

Szegvár a sajtóban
Munkácsyt is csábította a szegvári romanti-

ka / Mészáros Imre Szegvár. – Szentesi Élet. – 
2012. február 3. 2. o. Az olvasónk írja rovatban 
megjelent írás Munkácsy és Szegvár kapcso-
latát taglalja

Sinka Zsolttal volt a az erő a Bamakón is / 
Darók József. – Szentesi Élet. – 2012. február 
10. 7. o. Beszámoló a Budapest-Bamakó Rallyn 
futamának élményeiről

Afrika átformálja az embert / Králik Emese. 
– Délvilág. – 2012. február 14. 6. o. Sinka Zsolt 
beszámolója a Budapest-Bamakó Rallyról

Édesapja szakmáját folytatja : Szegvár egyet-
len órása Muzsik Sándorné Vidovics Erzsébet / 
Korom András. – Délvilág. – 2012. február 14. 
o. 6. o. Norvég kesztyűket is köt a fiatalasszony

Haszonbérletre szerződött / Králik Emese. – 
Délvilág. – 2012. február 15. 4. o. A szegvári 
Kovács Béla az elsők között vehette át a meg-
pályázott állami tulajdonú termőföld haszon-
bérletére vonatkozó szerződést

Forray-torna Szegváron : Újra benépesül a 
tornacsarnok / Délvilág. – 2012. február 24. 14. 
o. Meghívásos tornaverseny február 25-én

Chippel ellátott korszerű bankkártyák : a 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél. – 
Városi Visszhang. – 2012. március 5. 5. o.

Nevezési rekord a XXII. Forray Tornán /
Pólyáné Téli Éva. – Városi Visszhang. – 2012. 
március 5. 8. o. Beszámoló a szegvári meghívá-
sos tornaversenyről

Ajándékkal jönnek a sófalviak : Szegvár. – 
Délvilág. - 2012. március 6. 6. o. Gémes László 
polgármester röviden a 2012-es év feladatairól, 
és a március 15-i eseményekről

Családi események
2012 március
(Összeállította:  

Tóth Ferencné anyakönyvvezető)

Születések: Vida Attilának és Farkas Katalin-
nak (Petőfi u. 12.) BOTOND ATTILA, Bányai 
Sándornak és Tihanyi Mónikának  (Szentesi u. 
18) BALÁZS PÁL

Házasságkötés nem volt.

Haláleset: Horváth Sándor Petőfi u. 8. (81 éves), 
Szabó Ferenc Györgyné Vida Ilona Deák F. u. 
5. (79 éves), Bánfi József Alkotmány u. 29. (69 
éves), Gyurkó Szikszai József Bercsényi u. 7. 
(87 éves), Vigh Pál Kontra u. 51. (80 éves), Hor-
váth István Kórógy u. 59. (55 éves)

Megemlékezés

 „A temető kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.

Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
olyan is, ki bánatot szomorú szívében. 

Öt éve már ezt az utat járjuk,
megnyugvást lelkünkben ma sem találunk.

Sírod előtt állunk, talán Te is látod,
körülötted van ma is szerető családod.
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,

szemünkből a könny naponta kicsordul.”

Fájó szívvel emlékezünk
VIGH DEZSŐRE

halálának 5. évfordulóján.

Szerető feleséged, fiaid, 
 menyed és unokáid
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Kézimunkázók!
A Tűforgatók 2012-ben két kiállítást tervez-

nek. Az elsőt apró tárgyakból gondoltuk ösz-
szeállítani. Ide bármilyen technikával készült 
hímzést, gyöngyhímzést, vagy más módon ké-
szült darabokat várunk. Apró tárgyak: ajándék, 
lakásszépítés, öltözék kiegészítők lehetnek. 

A második kiállítást gobelin technikával ké-
szült képekből rendezzük. 

Kérjük, akik részt szeretnének venni bár-
melyik kiállításon, jelentkezzenek Menyhárt 
Józsefné (Klári) -nál, a 364-228–as telefonszá-
mon. Várom hívásotokat.

Menyhárt Józsefné, Klári

Kivonat a 2012. január 30-i képviselő-
testületi ülés jegyzőkönyvéből

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Mezőgazdasági utak fejlesztéséről 
szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet). A 
pályázat költségvetése reggel készült el. 
A felújítás nettó összege 85.813.920 Ft, 
ebből a támogatás 64.360.440 Ft. Önerő: 
21.453.480 Ft. A gazdálkodókkal már elő-
zetesen beszéltek a felújításról. Örültek a 
lehetőségnek és támogatnák a fejlesztést. 
Amennyiben a gazdák nem adnak támoga-
tást az önerő fedezetére, az önkormányzat 
eláll a pályázattól.

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, 
az önkormányzat mennyi önerővel tudná 
támogatni a pályázatot?

Gémes László polgármester elmondta, 
az önkormányzat a pályázathoz nem ren-
delkezik önerővel. Az út mentén több hek-
tár földterület van, elég sok gazdát érint. 
Véleménye szerint az önerő biztosításához 
lehet számítani a gazdákra.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, a 
felújítás a Mindszenti utcától lenne? Meg-
kérdezte, közbeszerzést kell-e kiírni? Vé-
leménye szerint az előkészítő munkát a 
Falufejlesztő Kft. is el tudná végezni.

Gémes László polgármester elmondta, 
a két betonút közötti földes, törmelékes 
szakasz kerülne felújításra. Amennyiben a 
beruházást 100 %-ban saját tulajdonú cég 
végzi el, un. inhaus beruházásról lenne 
szó, a közbeszerzést nem kell kiírni. Az 
aszfalt borítást nem engedélyezik, maka-
dám út építhető.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
a pályázatot az önkormányzat adja be, az 
önerőről az önkormányzatnak kell nyilat-
koznia. Az Országgyűlés elfogadta a Ma-
gyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
törvényt, mely kimondja, hogy az önkor-
mányzat adósságot keletkeztető ügyele-
tet érvényesen csak a kormány előzetes 
hozzájárulásával köthet. Amennyiben a 
költségvetésben megjelöljük az önerő ösz-
szegét, akkor ehhez már egy előzetes hoz-
zájárulást kell kérni. Amennyiben a kép-
viselő-testület nem dönt, eleve nem jöhet 
szóba a pályázat beadása.

Gémes László polgármester elmondta, 
az EU önerő alapra lehetősége van az ön-
kormányzatnak pályázni. Millió összete-
vője van annak, hogy az út megvalósuljon, 
a lehetőséggel viszont élni kell. A pályázat 
beadási határideje január 31.

Tóth Péter képviselő elmondta, szolgal-
mazni kell a gazdákat az út felújításra.

Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért a pályázat benyújtásával, kézfel-
tartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból mezőgazdasági utak fejlesztésé-
hez igénybe vehető támogatásra.

A pályázatban az önkormányzat tulaj-
donában lévő 0130, 0120, 0115, 064 hely-
rajzi számú, 4521 és 45 számozott jelzésű 
utakhoz kapcsolódó mezőgazdasági utak 
felújítására kerül sor. 

A stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény értelmében hitelfelvételhez kor-
mány hozzájárulása szükséges.

A beruházás összege: nettó 85.813.920 Ft 
(Bruttó: 108 983 679)

Igényelt támogatás összege: nettó 
64.360.440 Ft

Támogatási intenzitás:  nettó költségek 
75%-a

Szükséges maximális önerő: nettó 
21.453.480 + Áfa költségek: 23.169.758 Ft

A Képviselő-testület a szükséges önerőt 
az önkormányzat 2012. évi költségvetés-
ében felhalmozási céltartalékból biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására.

1848. március 15-én 
történt

„A Pilvax kávéházban azt határoztuk, 
hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. 
Először az orvosokhoz mentünk. Szakadt az 
eső, amint az utcára léptünk, s ez egész késő 
estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a 
görögtűz: a víz nem olthatja el. 

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jo-
gászokhoz vonult a számban és lelkesedés-
ben egyaránt percenként növekedő sereg. 
Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, 
s énvelem elszavaltatták a „Nemzeti-dal” -t. 
Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s 
a refrénben előjövő „esküszünk”-öt mind-
annyiszor visszaharsogta az egész sereg, 
mely a téren állt. 

Landerer nyomdájához mentünk, amely a 
legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a 
Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Dél-
felé elkészültek a nyomtatványok, s ezren-
ként osztották szét a nép között, mely azokat 
részeg örömmel kapkodta. Délután három 
órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s 
a sokaság eloszlott. 

A szakadó eső dacára mintegy 10000 
ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan 
a városházához mentünk. A tanácsterem 
megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácsko-
zás után a polgármester aláírta a 12 pontot. 
Óriási lelkesedés tört ki!... 

- Budára! Budára! Nyitassuk meg Tán-
csics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább 
és legtöbbször hallható kiáltásai. A választ-
mány legalább húszezer ember kíséreté-
ben fölment Budára a helytartó tanácshoz 
és előadta kívánatait. A nagyméltóságú 
helytartó tanács sápadt vala és reszketni 
méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után 
mindenbe beleegyezett. A katonaságnak 
kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra el-
töröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. 
A rab írót diadallal hozta át a töméntelen 
sokaság Pestre. 

Ez volt március 15-e. Eredményei olya-
nok, melyek e napot örökre nevezetessé te-
szik a magyar történelemben.” 

(Részlet Petőfi Sándor naplójából)

„A mennydörgés azt mondja: Le térdeid-
re, ember, az Isten beszél. 

A nép szava is megdördűlt és mondá: Föl 
térdeidről, rabszolga, a nép beszél! 

Tartsátok tiszteletben e napot, melyen a 
nép szava először megszólalt. Március 15-e 
az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek. 

A magyar nemzet szabadsága e naptól 
kezdődik.”

(Jókai)

MEZŐGAZDASÁGI UTAK FEJLESZTÉSE
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órá-
tól délután 15 óráig. A délután rendelés, nem 
ügyeleti rendelés, hanem a betegek ekkor is 
felkereshetik saját háziorvosaikat. 

Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 1/2 8 - 11-ig Telefon: 364 - 843
Telefon 7 – 15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11-30 – 14.30-ig Telefon: 364 – 976
Telefon 7 – 15 óráig eddig rossz szám jelent 
meg. helyes telefonszám: 06-20/918-46-35
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7 – 15 óráig személyesen is nyugod-
tan kereshetik.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8 – 11.30-ig Telefon: 364 – 873
Telefon: 7 – 15 óráig 06-30/890-4854
Délutáni rendelés: hétköznapokon 16 – 17 
óráig 
március 5. – 9.  Dr. Hégető Sára 
március 12. – 14. Dr. Ország Erzsébet
március 19. – 23. Dr. Rosztóczy Levente
március 24. 8 – 12 óráig összevont rendelés
március 26. – 30.  Dr. Hégető Sára
A délután rendelő háziorvos nevét az orvosi 
rendelőnél is megtudhatják 

ÖSSZEVONT KÖZPONTI ORVOSI ÜGYE-
LET A MENTŐÁLLOMÁSON, Szentes, Sima 
F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti rende-
lőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy segít-
séget kérni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-
es segélyhívószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombaton, vasárnap, ünnepnap egész nap
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 
vagy 06-62/474-374 vagy csak a 104-es tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 
felkereshető 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, 
ünnepnapokon: 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 se-
gítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi 
Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gye-
rekeket. Ha a szülő megítélése szerint mentőre 
van szükség, közvetlenül hívható a 62/474-374 
vagy a 63-400-114 vagy 104 telefonszám.
Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
telefonszáma: 364 -902

március 5. – 9. 8 – 12
március 12. – 14. 14 – 18
március 19. – 23. 8 – 12
március 26 – 29. 14 – 18
március 30. 8 - 12

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 szerdá-
ján 12 – 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 gyerme-
keket hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvos-
hoz kell vinni, a rendelőbe.

A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
hétfőtől - péntekig 8 – 12.30 és 13.30 – 17 óráig
telefonszáma: 364-822

Állatorvosi ügyelet
márc. 3.-4. dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
márc. 10.-11. dr. Lehoczky János (30/9453-764)
márc. 15.-16. dr. Kun Sz. István (30/5688-998)
márc. 17.-18. dr. Gyovai Tibor (30/4367-401)
márc. 25. dr. Lehoczky János (30/9453-764)

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 óráig
Csütörtök 8 – 12 óráig

Posta nyitva tartása
hétfőtől - péntekig 8-16 óráig
 
Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő: 7.30-15.30-ig
kedd: 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök tele-
fonszámai:
Zsombó Zoltán 06/20-2095308
Kapás Tamás 06/20-2095330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó 
száma: 410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
 06-30/624-57-82 Bugyi Imre
 06-30/408-40-16 Horváth István
 06-30/390-85 05 Nóbik László

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos hal-
őreinek telefonszáma:
06-30/408-40-16 Horváth István
06-30/431-12-78 Szabó Attila

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-
5399

DÉMÁSZ hibabejelentés 06-40-822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Máltai Szeretetszolgálat minden hónap utolsó 
csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása
hétfő  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
kedd  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szerda   13 – 17 óráig
csütörtök   13 – 17 óráig
péntek  8 - 12 óráig és 13 - 17 óráig
szombaton 8 - 12 óráig
Telefon: 364-863

A Falumúzeum nyitva:
Hétfő – kedd  zárva
szerdától – péntekig 9 – 13 óra
Hétvégén bejelentkezés után.

Szélmalom
Csak bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-92-98 tele-
fonszámán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00 – 19.30 óráig
Szombaton 5.00 – 18.00 óráig
Vasárnap  6.30 – 14.00 óráig

VÍZDÍJ FIZETÉS
2012. március hó

PÉNZTÁRI  NYITVATARTÁS
2012. március hó

A Vízmű telephelyén
2012. március 12. (hétfő) 8.00 – 12.00
2012. március 13. (kedd)  8.00 – 12.00 és
 13.00 – 15.30 
2012. március 14. (szerda)  8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén 
(Régi Iskola)
2012. március 19. (hétfő)  8.00 – 12.00
2012. március 20. (kedd) 8.00– 12.00 és
 13.00 – 15.30
2012. március 21. (szerda)  8.00– 12.00
2012. március 22. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2012. március 23. (péntek)  8.00 – 12.00
2012. március 24. (szombat)  8.00 – 12.00
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Folytatás a 8. oldalon.

Kedves Olvasók!
25. évébe lépett a Szegvári Napló írta Ko-

vács Lajos főszerkesztő a 2012. januári szám-
ban. Ennyi év alatt felnőtt egy nemzedék, eltelt 
egy emberöltő. Újszülöttből felnőtt lett. Sok 
szép közös emlékeket idéz ez a két és fél évti-
zed. Találkozókat más helyi újságok szerkesz-
tőivel, érdekes előadásokat, továbbképzéseket 
hallgattunk végig együtt. Végeztük az újság 
körüli hivatalos teendőket. Megosztva, de a fő-
szerkesztő Kovács Lajos irányításával. 

Lajos! Köszönöm neked az olvasók és a ma-
gam nevében azt a sok-sok munkaórát, ame-
lyet jókedvvel, önzetlenül, fáradságot és időt 
figyelmen kívül hagyva a szegváriak tájékoz-
tatásáért végeztél.

Ezen írás befejezéseként azt is olvashattuk, 
hogy az általa jegyzett Szegvári Napló február-
ban jelenik meg utoljára. 

Eljött ez az idő is.
Lesz folytatás? Ki vállalja a főszerkesztői 

feladatokat? Ezeket a kérdéseket tették fel nap, 
mint nap nekem is, szerkesztőtársaimnak, az 
újság terjesztőinek.

Mi legyen? Ki legyen? Hogyan legyen? Ezek 
a kérdések foglalkoztattak február eleje óta. 

Meg tudjuk csinálni? Érdemes csinálni? Ki 
tud erre a munkára havonta több 10 órát rá-
szánni?

A február vége meghozta a döntést, még 
hogyha csak ideiglenesen is. Az olvasók igénye, 
a szerkesztőtársak biztatása, hajlandósága az 
együttműködésre megérlelte bennem a gondola-
tot, hogy folytatni kell, szerkeszteni kell a követ-
kező számot. Az is tudatosult bennem, hogy ne-
kem kell ideiglenesen összefogni ezt a munkát. 

Talán sokáig gondolkodtunk, mert az új-
ság csak 12 oldalas lett. Most ennyire telt az 
időből. A technikai szerkesztést is most kell 
megtanulnom elődömtől, Kovács Lajostól, aki 
készségesen segített az írások elrendezésében. 
Köszönöm ezt a segítséget.

Szerkesztőtársakat, érdekes írásokat várunk, 
ötleteket a folytatáshoz, a megújuláshoz. 

Sokan érdeklődtek, hogy előfizethetik-e az 
újságot úgy, mint eddig. Az ügyviteli, anyagi, 
hivatalos dolgok átadáshoz idő kell. Ezért még 
nem tudunk az előfizetésekkel foglalkozni. 
Kérjük figyeljék az újságot, majd közöljük, ha 
lehetőség lesz arra, hogy postaládájukba kap-
ják a Szegvári Naplót. 

Kosztolányi Sándorné

LAPZÁRTA
2012. március 28. szerda

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk.

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863.

Kivonat a képviselő-testület 2012. február 
8-án tartott rendkívüli nyílt ülés jegyzőköny-
véből

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat 2012. évi költségvetéséről szóló írásos 
anyagot (2. sz. melléklet) Megkérdezte 
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályveze-
tőt, van-e kiegészítése az anyaghoz?

Váradi Jánosné gazdálkodási osz-
tályvezető tájékoztatásul elmondta, hogy 
minden törvény megváltozott. Az önkor-
mányzati törvény új, de a régi Ötv. egyes 
szakaszai még hatályban vannak. Új az 
államháztartási és a stabilitási törvény is. 
Ennek figyelembevételével készítette el a 
költségvetés mellékleteit. Elmondta, javí-
tást eszközöl a 2. sz. mellékletben a kiadás 
összesen rovatban. A 9. sz. mellékletben 
a működési tartalék 321.239 eFt. Az in-
tézmények a jövőben teljesen önállóan 
működnek, ezért új adószámmal, bank-
számlával kell rendelkezniük. Az előző 
évről tájékoztatás jelleggel külön beszá-
molót kell részükre benyújtani. Külön 
költségvetést kell készíteni a 2012. évről 
intézményenként. Külön rendszerbe kell 
könyvelni és adatot szolgáltatni. A bank-
számlát és pénztárat kell felügyelni. Ebbe 
beletartozik a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is.

Gémes László polgármester megkö-
szönte Váradi Jánosné osztályvezető tájé-
koztatását. Kérte a képviselőket, tegyék fel 
kérdéseiket a napirendi ponttal kapcsolat-
ban.

Szabó Tibor képviselő megjegyezte, a 
kormány a költségvetés elfogadását febru-
ár 16-ában határozta meg.

Váradi Jánosné gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, reméli, hogy a költség-
vetés szerkezetében nem lesz változás.

Szabó Tibor képviselő megkérdezte, 
hogy a 7. sz. melléklet mit tartalmaz?

Váradi Jánosné gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, készített egy részletezést, 
mely szerint külön kellett választani az 
önkormányzatot és a polgármesteri hiva-
talt. Eszerint külön kell szerepeltetni a pol-
gármesteri hivatal épületével kapcsolatos 
költségeket, feladatokat, dologi kiadáso-
kat, valamint a dolgozók személyi juttatá-
sait, személyi járulékait. A 7. sz. melléklet 
az önkormányzathoz tartozó kiadásokat 
tartalmazza. Az önkormányzat felügyele-

ti szervként működik az intézmények vo-
natkozásában. Intézményként működik a 
polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, 
egyesített szociális intézmény és az önkor-
mányzat. A Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetése már nem lehet 
része a települési önkormányzat költségve-
tésének.

Szabó Tibor képviselő elmondta, a 8. sz. 
mellékletben az általános iskolánál egyéb 
alkalmazottak szerepelnek. Megkérdezte, 
ki és miért lett átminősítve részfoglalko-
zásúról főfoglalkozásúvá?

Bernáth Ildikó igazgató elmondta, 
egyéb alkalmazottakban van két részfog-
lalkozású.

Szabó Tibor képviselő elmondta, az 
anyagban nem ez szerepel, valószínűleg 
elírás történt. Helyesen: 15 főfoglalkozású 
és 2 fő részfoglalkozású.

Kérte, a 12. sz. mellékletben szereplő 
felhalmozási kiadás bővebb kifejtését.

Váradi Jánosné gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, a 935.000 Ft a fogászati 
kezelőegységet tartalmazza. A leköszönő 
fogorvos tulajdonában lévő fogászati keze-
lőegységet az önkormányzat megvásárolja.

Szabó Tibor képviselő kérte, ez szere-
peljen a táblázatban.

Lukács Istvánné képviselő 18.20 órakor 
megérkezett az ülésre, így a képviselők 
száma 7 fő.

Bari Tiborné képviselő megkérdezte, 
az önkormányzat által felvett kölcsön mi-
lyen kamatozású?

Gémes László polgármester elmondta, 
3,5 – 4 % körüli a kamat mértéke.

Váradi Jánosné gazdálkodási osztály-
vezető elmondta, hogy a költségvetés rész-
letes indoklása intézményenként lebontva 
a napokban készült el. Következő ülésre 
fogja benyújtani.

Gémes László polgármester Javasolta, 
hogy az anyaggal kapcsolatos döntést a 
képviselő-testület napolja el. Kérte, aki ez-
zel egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testülete megtárgyalta az ön-
kormányzat és intézményei 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló előterjesztést.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI  
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
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ÖTLETEK NAGYBÖJTRE
Határozzuk el, hogy előre elolvassuk a 

vasárnapi szentmise olvasmányait. így mé-
lyebben megértjük, mintha csak vasárnap 
hallanánk először. 

Ha nincs időnk mindegyikre, olvassuk el 
csak az evangéliumot!

TALÁN MÉG SOHASEM VÉGEZ-
TÜNK EGYÓRÁS SZENTSÉGIMÁDÁST. 
SZERDA DÉLELŐTT 11-12 ÓRÁIG VAGY 
SZOMBAT ESTÉNKÉNT SZENTMISE 
UTÁN TEMPLOMUNKBAN IS MEGTE-
HETJÜK. 

Gondoljuk át, mire költünk túl sokat! Ru-
hára, pizzára, hamburgerre, csipszre, cso-
kira, cigarettára, piperecikkekre?  Zenék, 
filmek letöltésére? Válasszunk ki egyet, és 
„böjtöljünk” e téren, a megtakarított pénzt 
pedig adjuk rászorulóknak!

Amikor leülünk a számítógép elé, és ami-
kor a napi munka után felállunk onnan, csen-
desedjünk el, mondjunk néhány perces imát.

AZT AZ IDŐT, AMIT KEDVELT IDŐ-
TÖLTÉSÜL SZÁMÍTÓGÉPEZÉSSEL 
TÖLTENÉNK, TÖLTSÜK CSALÁDUNK-
KAL HASZNOSAN, VAGY LÁTOGAS-
SUNK MAGÁNYOSOKAT, IDŐSEKET – 
LEGYEN EGY-KÉT KEDVES SZAVUNK 
BOLTBAN, UTAZÁSKOR EGYMÁSHOZ. 

Vegyünk részt hétköznap is szentmisén! 
Egy hétköznap reggeli, délutáni vagy esti 
mise sokkal csendesebb, meghittebb is lehet, 
mint a vasárnapi.

Ha nincs feszület a lakásunkban, vegyünk 
egyet, áldassuk meg a pappal és tegyük ki az 
ágyunk fölé!

Olvassuk el Márk evangéliumát! Ez a leg-
rövidebb evangélium, amelyet akár egyszer-
re végig lehet olvasni, és amelyben a többi 
evangéliumnál is nagyobb hangsúlyt kap 
nagyböjt szimbóluma, a kereszt.

Vegyünk részt keresztúti ájtatosságon! 
Templomunkban szerda és péntek este fél 6 
órától van erre lehetőség. 

Utazás közben kapcsoljuk ki a rádiót vagy 
az mp3- lejátszót! Talán szokatlan a csönd, 
de így könnyebb odafigyelni saját magunkra 
és a környezetünkre.

Vegyünk (elő) egy jó lelki könyvet, és te-
gyük az éjjeliszekrényre! Esténként olvas-
sunk belőle egy-egy fejezetet! 

Gondoljuk át, melyik rossz szokásunk mi-
att nem tudunk azzá lenni, akinek Isten meg-
álmodott! Nagyböjtben tudatosan hagyjunk 
fel ezzel a szokással!

Nemcsak étellel böjtölhetünk, hanem bár-
mi mással is. Olvassuk el a következő gon-
dolatokat a böjtről, és gondoljuk át, mi az, 
amiről a nagyböjti időszakban le tudnánk 
mondani!

Úgy is „böjtölhetünk”, hogy elhatározzuk: 
tartózkodunk a kritikus megjegyzésektől! A 
nagyböjti alamizsnálkodás része lehet, hogy 
adománnyal támogatunk egy olyan karita-
tív szervezetet, amely a gyógyíthatatlan- és 
szenvedélybetegeken, nehéz körülmények 
között élő családokon és egyedülállókon, 
illetve a testi-lelki nélkülözésben szenvedő-
kön segít.

Imádkozzunk az emberekért! Ha az utcán 
vagy járművön meglátunk valakit, akinek 
úgy érezzük, szüksége van rá, mondjunk 
el érte egy imát! Gondoljunk Alexandriai 
Philón szavaira: „Mindenkivel légy szere-
tetteljes, mert bárkivel találkozol, mindenki 
nagy belső küzdelmet vív”.

Elalvás előtt ismételgessük magunkban a 
Jézus-imát: „Uram Jézus, Isten Fia, könyö-
rülj rajtam”.

Környezetünkben számos lehetőség van 
az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásá-
ra (Mt 25,35-36: „Éhes voltam, és adtatok 
ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. 
Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt 
ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és 
meglátogattatok. Börtönben voltam, és föl-
kerestetek”). Gondoljuk át, milyen szolgála-
tot vállalhatnánk nagyböjtben!

Gondoljuk át, MI AZ, AMI TÚL FONTOS-
SÁ VÁLT AZ ÉLETÜNKBEN, ÉS JÓ VOL-
NA KISSÉ ELFORDULNI TŐLE! Tegyünk 
konkrét elhatározást! A nagyböjt eredetileg 
a keresztségre való felkészülés ideje volt. A 
megkeresztelt ember nagyböjtben felkészülhet 
a keresztségi fogadalom húsvéti megújításá-
ra. A kereszteléskor többek közt megígértük 
(vagy nevünkben a szüleink ígérték meg), 
hogy ellene mondunk a bűnnek. Járuljunk 
szentgyónáshoz! Ha régen gyóntunk, mondjuk 
meg a papnak, és kérjük meg, hogy segítsen!

KEGYELMEKKEL TELI NAGYBÖJ-
TI KÉSZÜLETET KÍVÁNUNK – HOGY 
A FELTÁMADÁS VALÓS ÖRÖMMEL 
TÖLTSE BE LELKÜNKET!

A CSALÁDI BÉKESSÉG 
TITKAI

Ha égve maradt – kapcsold le 
Ha kiömlött – töröld fel 
Ha a földön van – vedd fel 
Ha kifogyott – töltsd meg 
Ha piszkos – mosd el 
Ha tele van – vidd ki 
Ha szomorú – öleld át 
Ha fáradt – altasd el 
Ha hiányzik – írj neki 
Ha kérdez – válaszolj 
Ha mesél – hallgasd meg 
Ha távol van – hívd fel 
Ha ünnepel – lepd meg ….

…. És soha ne feledd:  
ÖSSZETARTOZTOK!
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AZ ÉLETSZENTSÉG  
TITKA

Három dolog élteti a HITET, 
Állandósítja a BUZGÓSÁGOT, 
és őrzi meg az ERÉNYT: az IMÁDSÁG, 
a BÖJT, és az IRGALMASSÁG. 

Amit IMÁDKOZVA kérünk, amiért 
BÖJTÖLÉSSEL esdeklünk, azt az IR-
GALMASSÁG cselekedetei által nyerjük 
el. IMÁDSÁG, BÖJT, IRGALMASSÁG: 
ez a három egységbe tartozik, és egymást 
élteti. 

Az imádságnak ugyanis a böjt a lelke, 
a böjtöt pedig az irgalmasság élteti. Ne 
próbáljuk szétválasztani őket, mert nem 
választhatók el egymástól. Ha valakinek 
a lelkében csak az egyik van meg, vagy 
ha nincs meg valakiben egyszerre mind 
a három, az annyi, mintha egyik se volna 
benne.                  (Aranyszavú Szent Péter)

ERŐFORRÁSUNK A  
KERESZTÚT

Ha sokszor végigelmélkedjük a kereszt-
út stációit, mindig erőforrásunk lesz éle-
tünk folyamán. 

1. állomás: Jézust halálra ítélik- Milyen 
nehéz is csendben maradni akkor, amikor 
hazudnak ránk. Amikor kinevetnek, meg-
aláznak. Amikor tudjuk, hogy igazunk 
van. 

2. állomás: Jézus vállára veszi a 
keresztet - Örömmel tette. Mi is-örömmel 
- és ne kényszerűségből - fogadjuk életünk 
keresztjeit, mert nagyon nagy dolgokat te-
hetünk általuk.

3.,7.,9. állomások: Jézus elesik a ke-
reszt súlya alatt - és mindig feláll, hogy 
folytathassa útját. Értünk! Pedig könnyebb 
lett volna a földön maradnia, várva, hogy 
agyonverik. Kevesebbet szenvedett volna 
így, mint a kereszten. (Milyen elgondol-
kodtató: 14 stációból az elesés 3-szor is 
ismétlődik. Ilyen a mi életünk is: nagyon 
gyakran elesünk. Ez csak akkor baj, ha 
utána nem kelünk fel.) 

4. állomás: Jézus találkozik édesanyjá-
val - Fájdalom, hogy anyja is szenved. Vi-
gasztalás, hogy láthatja őt. 

5. állomás: Cirenei Simon segít 
Jézusnak vinni a keresztet - Ez 1egyen \ mi 
életcélunk is. 

6. állomás: Veronika kendőt nyújt 
Jézusnak - Ilyen kis jó cselekedetért 
is mekkora jutalmat ad Isten! 

8. állomás: Jézus szól a síró asszonyok-
hoz - Nem feltétlenül az a tragédia, ami an-
nak látszik, hiszen Jézus szenvedése szá-
munkra az örök élet kapuja. A bűn az igazi 
tragédia, ami az örök halálba visz. 

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól 
- Az embert talán legjobban a meztelen-
séggel lehet megalázni. Ö ezt is vállalta ér-
tünk. Gondoljunk erre akkor, ha úgy érez-
zük, hogy „ezt már nem lehet elviselni”. 

11. állomás: Jézust a keresztre 
szegezik - Szinte kibírhatatlan fájdalom 
lehet, ha valakinek vastag szögekkel át-
verik a kezét, a lábát. Betegségben, súlyos 
szenvedéseinkben jusson eszünkbe ez az 
állomás. 

12. állomás: Jézus meghal a kereszten 
- Látszatra a sátán győzedelmeskedett az 
Isten felett ... Mi sohase a látszattal törőd-
jünk, hanem próbáljuk a dolgok lényegét 
meglátni. 

13. állomás: Jézus testét leveszik a 
keresztről és édesanyja ölébe helyezik  
- Mária a keresztút valamennyi állomását 
végigjárta Jézussal. Tudta és elfogadta az 
Atya akaratát. 

14. állomás: Jézus testét sírba he-
lyezik - „ ... ha a búzaszem nem hull 
a földbe, és nem hal el, egyma-
ga marad, de ha elhal, sok termést  
hoz” (Jn 12,24) 

HÍREK -ESEMÉNYEK
Nagyböjtben minden szerda és péntek 

este a szentmise előtt félórával keresztutat 
végzünk Jézus szenvedéstörténetének ál-
lomásait végig elmélkedve. Jöjjünk minél 
többen, hogy így készülhessünk a Nagy-
hétre.

Március 15-én Körey Ferenc nemzetőr 
plébános atyáért mutatjuk be a szentmisét. 
 Nagyböjti lelkigyakorlat: március 16 – 
17 – 18.-án lesz. Péntek, szombat este 18 
órakor, vasárnap reggel fél 9-kor kezdődő 
szentmisében. A lelkigyakorlatos szent-
beszédeket Tóth Lajos jezsuita szerzetes 
atyától halljuk, aki Hódmezővásárhely-
ről jön. Szentmise előtt egy órával már 
gyóntatás lesz. Használjuk fel a kínálko-
zó lehetőséget lelkünk nagytakarítására. 
 Szent József a Boldogságos Szűz Mária 
jegyese ünnepe március 19 – én lesz, a 
szentmise 18 órakor kezdődik.

1621-ben került be ez az ünnep az ál-
talános naptárba. Rendszerint karján a 
kis Jézussal ábrázolják. Józsefet Jézus 
nevelő atyjaként ismerik. A haldok-
lók pártfogójaként tisztelik, mivel halá-
los ágya mellett Jézus és Mária álltak. 
 Március 25-én (vasárnap) 14 órai kez-
dettel lelki délután lesz TEPLOMBAN.   
Szentmise 15 órakor kezdődik.
 Gyümölcsoltó Boldogasszony – 
Urunk Születésének Hírüladása ün-
nepe ez évben március 26-án lesz, 
a szentmise 19 órakor kezdődik. 
 Virágvasárnap április 1-jén lesz, a dél-
előtti szentmise barkaszenteléssel kezdő-
dik, majd a passiót a felnőttek előadásában 
énekelve hallhatjuk!

Tisztelettel kérjük, akinél barka van, 
figyeljék a nyílását, és időben szedjék le, 
vagy jelezzék a plébánián, hogy a táro-
lását hűvös helyen meg lehessen oldani. 
Nagycsütörtök – Nagypéntek 19 órakor, 
Nagyszombat este 20 órakor kezdődnek a 
szertartások.

Rozgonyi Mária
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Az 5. oldal folytatása

A munkaanyagot alkalmasnak talál-
ta arra, hogy a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt a végleges változatot a képviselő-
testület elé terjesszék elfogadás végett.

A képviselő-testület  felkérte a polgár-
mestert, hogy az önkormányzat és intéz-
ményei 2012. évi költségvetését a  2012. 
február 23-án tartandó ülésen terjessze 
elő.

2./ Napirend
EGYÉB ELŐTERJESZTÉSEK

Szabó Tibor képviselő elmondta, tudo-
mása szerint az új fogorvosnő február 1-től 
kezdte volna meg a rendelést. Megkérdez-
te, mikor áll ténylegesen munkába?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, 
az orvosok nem tudták az engedélyeztetési 
eljárást lebonyolítani a 2012. január 1-jétől 
bekövetkezett jogszabályváltozások mi-
att. Dr. Sipka Dénes engedélyét az elmúlt 
héten vonták vissza. Dr. Pálmai Ildikó is 
megkapta az engedélyét. A doktornő már-
cius 1-től kezdi meg a rendelését.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta a 
Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat 2012. január 27-én tartott ülésén olyan 
döntést hozott, hogy támogatást kér Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzattól koor-
dinátor foglalkoztatásával kapcsolatban. 2 
x 5 hónap foglalkoztatásra pályázhatnak.  
Alaptámogatásuk 209 eFt a közfoglalkoz-
tatási pályázat benyújtása esetén az önerő 
mértéke 30 %, mely kiterjed a bérre és a 
járulékra. 235.500 Ft-ba kerülne a 10 havi 
foglalkoztatás, ennyi pénzük nincs, ezért 
kérelemmel fordultak az önkormányzat-
hoz. 5 %-ot saját forrásból biztosítanák, a 
további 25 %-ot pedig támogatás formájá-
ban kérik.

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, 
hogy a nemzetiségi törvény is változott. Is-
mertette a változásokat. A két önkormány-
zatnak megállapodást kell kötnie 2012. 
június 30-ig.  (3. sz. melléklet)

Gémes László polgármester javasolta, 
hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2 x 5 hónap közfoglalkoztatáshoz 100.000 
Ft-tal támogatást nyújtson a települési ön-
kormányzat. Kérte, aki javaslatával egyet-
ért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testülete megtárgyalta a Szeg-

vári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
anyagi támogatására irányuló kérelmét és 
az alábbi döntést hozta:

A 2 x 5 hónap terjedelmű közfoglalkoz-
tatás saját erejének biztosításához egyszeri 
100.000,- Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyújt.

A képviselő-testület felkéri a Roma 
nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy 
a pályázati cél megvalósulásáról, illetve 
a támogatás felhasználásáról írásban tá-
jékoztassa Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületét.

A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a támogatási összeg biz-
tosításáról gondoskodjon.

A továbbiakban a képviselő-testület zárt 
ülés keretében folytatta a tárgyalást.

A zárt ülésen történő tárgyalás után a 
határozathozatalra nyilvános ülés kereté-
ben került sor.

Gémes László polgármester kérte a 
képviselő-testületet, hogy a pályázatok el-
bírálásának tárgyában döntsön. Kérte, aki 
Magony László, mindszenti vállalkozó pá-
lyázatát támogatja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 nem szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testülete megtárgyalta Magony 
László egyéni vállalkozó pályázatát az ál-
talános iskolai konyha üzemeltetésére, an-
nak elfogadását nem támogatta.

Gémes László polgármester kérte, aki a 
PA-SZENT Kft. Várpalota pályázatát tá-
mogatja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem sza-
vazattal meghozta alábbi határozatát.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testülete megtárgyalta a Pa-
Szent Kft. pályázatát az általános iskolai 
konyha üzemeltetésére, melyet támogatott.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a bérleti üzemel-
tetési szerződést és a döntéshez szükséges 
dokumentumokat a következő ülésre ter-
jessze elő.

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!

Iskolánk 2012. februárjában csatlakozott a 
TELLUS programhoz az AGRYA szerve-
zésében. A TELLUS oktatási csomag beépül 
elsősorban a természetismeret órák anyagá-
ba. A csomag tartalma egy képregény-füzet 
és hat különböző, gazdagon illusztrált mun-
kafüzetből áll, amelyek az alábbi területeket 
mutatják be aktivizáló módszerek segítségé-
vel:

• Mezőgazdaság Európában (történelmi 
áttekintés, élelmiszer-termelés, farm-gazda-
ságok Európában, élelmiszer és minőség, az 
EU szerepe)

• „Ipari növények” termelése (búza, nap-
raforgó, szója, bab, stb)

• Gyümölcs- és zöldségtermelés
• Állattartás
• Erdőgazdaság
• Halászat, vízgazdálkodás
Iskolánk hatodik osztályos tanulói lettek 

bevonva a programba, melynek keretében 
2012. április 1-ig három fiatal gazda által tar-
tott órán vesznek részt, majd az előadást tar-
tó gazdák saját gazdaságába látogatnak el. 
Eddig a szentesi Bakó Dániel, a Bakó Ker-
tészeti Kft. ügyvezetője látogatott el hatodik 
osztályos tanulóinkhoz, majd bemutatta csa-
ládi kertészetüket, melynek fő tevékenysége 
a termálvízre alapozott növényházi zöldség-
hajtatás.

Kapcsolattartó: Vigh Nóra
Természetismeret tanárok: Pólyáné Téli 

Éva, Víghné Németh Ildikó

NNevifest 2012. február 18. szombat
Népzenétől és csizmadobogástól volt han-

gos Nyírbátor Kulturális Központja febru-
ár 18-án. Idén második alkalommal került 
megrendezésre a néptánc és világtánc fesz-
tivál a N.A.P.-FÉNY Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és a Szabolcs Alapfokú 
Táncművészeti Iskola által. Megvalósulása 
a Visegrádi Alapból nyert pályázati támoga-
tásnak volt köszönhető. 

A II. NNevifest fesztiválon három korcso-
portban (két gyermek és egy ifjúsági) verse-
nyeztek az együttesek. Az egyébként is vál-
tozatos produkciókat tovább színezte, hogy 
idén cseh, szlovák és lengyel csoportok is 
részt vettek a fesztiválon. Az esti eredmény-
hirdetés után, a fesztivál zárásaként a Győz-
tesek Gáláját láthatták a nézők, ahol a leg-
jobb előadások kerültek ismét bemutatásra. 

A szegvári Forray Máté Általános Iskola. 
és Alapfokú Művészetoktatási intézmény 
Dobbantó Gyermekcsoportja igen eredmé-
nyesen szerepelt a fesztiválon, hiszen kor-
osztályában harmadik helyezést ért el és 
emellett két különdíjat is elhozott:”A feszti-
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vál legeredetibb koreográfiája” ill. egy kore-
ográfusi különdíjat.

Ezúton is gratulálunk a résztvevő gyere-
keknek és felkészítő tanáraiknak: Magyar 
Imrénének és Magyar Imrének!

Osztálykeretben megtartottuk a farsan-
got. Nagyon jól sikerültek ezek a rendezvé-
nyek.

Szintén februárban került megrendezésre 
iskolánkban a meghívásos tornaverseny. 
Erről bővebben olvashatnak a Szegvári Nap-
ló hasábjain. Köszönjük Pólyáné Téli Éva, 
Vass Tibor, Rozgonyi Zoltán szervező és le-
bonyolító munkáját.

A 2011-’12-es tanév II. félévének prog-
ramjai
2012. március 12., hétfő, 17 óra – néptáncos 
szülői értekezlet – Központi Iskola
2012. március 14-én 10 órakor megemléke-
zés nemzeti ünnepünkről. A 4.a és a 4.b osz-
tályok ünnepi műsora a Művelődési Házban. 
Felkészítő: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó, 
Lukács Istvánné
2012. március 15., 16., csütörtök, péntek – 
munkaszüneti napok
2012. március 15. Községi megemlékezés 
(lásd program a Szegvári Naplóban)
2012. március 24., szombat – munkanap - 
március 16. ledolgozása – „A” hét péntek!
2012. március 30., péntek - a tavaszi szünet 
előtti utolsó tanítási nap
2012. március 31., szombat tanítási nap a 
természetvédelem jegyében
2012. április 10., kedd – a tavaszi szünet 
utáni első tanítási nap – „A” heti órarend!
2012. április 20. péntek - Műszakiak 
Napja Szentesen- az alsó tagozat vala-
mennyi osztálya részt vesz ezen a rendez-
vényen
2012. április 21., szombat – április 30., hétfő 
ledolgozása - projektnap az osztályfőnökök-
kel – 12 óráig
2012. április 23., hétfő – nevelési értekez-
let – február 6., hétfői hó szünet ledolgozása! 
AZ ELSŐ 3 TANÍTÁSI ÓRÁT MEGTART-
JUK!
2012. április 30., május 1., hétfő, kedd – 
munkaszüneti napok
2012. május 11., péntek - osztálykirándulá-
sok
2012. május 26., szombat 19 óra – Dobbantó 
Néptánccsoport - Pünkösdi Gálaműsor
2012. május - az Olvasás születésnapja – az 
első osztályosok rendezvénye
2012. június 2., szombat – február 7., keddi 
hó szünet ledolgozása - sportnap a szülők 
bevonásával – családi nap!
2012, június 8., péntek, 18 óra – tagozatok 
záróvizsgája – Művelődési Ház
2012. június 15., péntek – az utolsó tanítási 
nap

2012. június 16., szombat 9 óra – BALLA-
GÁS
2012. június 22., péntek, 17 óra – tanévzáró 
ünnepség
Nyári programok:
2012. július 2., 3., 4., 5., 6. – néptánc tábor 
Magyar Imre és Magyar Imréné szervezésé-
ben
2012. július 18., 19., 20., 21., 22 – velencei-
tavi tábor - Főszervező: Lukács Istvánné
2012. július 30., hétfő – szegvári gyermekek 
kiutazása Erdélybe. Főszervező: Bernáth Il-
dikó, Gila Györgyné
2012. augusztus 17-24. – lengyel delegáció 
érkezése községünkbe. Főszervező: Gyöm-
bér Ferencné
Kérjük kísérjék figyelemmel iskolánk meg-
újult honlapját, a www.forraymate.hu we-
boldalon, ahol friss információkat közlünk 
minden hónapban.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Lukács Istvánné

A Faluszépítő Egyesület 
munkája címszavakban a 
keletkezéstől napjainkig

2000-2012-ig

2000 - Kórógy-hídi betonkorlát festés
- Fő téri park felújítás
- Szökőkút építés, avatás
- Játszóterek festése
- Zászlótartó póznák elkészítése, felállítása 
Polgármesteri Hivatal előtt
- Szent Háromság szobor kovácsoltvas keríté-
sének újrafestése
- Vasútállomás „körlet” rendezés, padok javí-
tása, festése, egyedi virágtartó készítés, virá-
gosítás
- Szentesi utca páros oldalára fasor elültetése

2001 - Babaház nyílik egy magángyűjtemény 
a faluszépítők erkölcsi támogatásával, telepü-
lésünk ismertségének, látogatottságának előse-
gítésére
- Megújul 60 méternyi műemlék jellegű beton-
korlát a Kórógy-híd és Kórógy-tó partján

2002 - A hagyományos betonkorlát közel 300 
méteres szakasza a Kurca-híd és partja mentén 
is elkészül
- Pályázat „Népi építészeti emlékek védelme 
Szegváron” mely akkoriban egyedülállónak 
számít, hogy egy civil szervezet pályázik ma-
gánszemélyek, falukép szempontjából megőr-
zésre érdemes házai homlokzatának felújításá-
ra 75 %-os támogatással

2003 - Hársfa sor ültetés a régi főutca (Hunyadi 
utca) mindkét oldalára

- Sövény „korlát” a Kórógy-híd járdája mellé

2004 - Szegvár közigazgatási határait jelző táb-
lák karácsonyi díszkivilágítása

2005 - Millenniumi Emlékpark első 8000 
négyzetméterének betelepítése fákkal, cserjék-
kel.

2006 - Az Emlékpark építésének, fásításának 
folytatása

2007 - Fa szeméttartók készítése, Kurca parti 
sétányra telepítése

2008 - Tó meder „ásás” az Emlékparkban 

2009 - Millenniumi kopjafaállítás

2010 - Pihenő padok az Emlékparkba

2011 - Muskátlis ládák a buszmegállók párká-
nyaira

Folyamatos feladat 2005 óta a Bárány Gábor 
tervezte Millenniumi Emlékpark telepítése, 
fejlesztése, fák kezelése, pótlása …

A kiemelt eredmények mellett évente ismét-
lődő munkánk a tavaszi és őszi egynyári virá-
gosítás, valamint az 50 %-os támogatású faül-
tetési akciónk. Ennek keretében a lakosokkal 
karöltve gyarapítjuk Szegvár közterületeinek 
zöldfelületét.

A felsorolt eredmények természetesen csak 
a jószándékú, segítőkész szegváriak, civil 
szervezetek, vállalkozók, az önkormányzat és 
KHT együttműködésével valósulhatott meg.

Antal Péter
A Faluvédő és Szépítő KHE elnöke

A Szegvári Napló  
pénzforgalma 2011-ben
Bevételek
nyitó egyenleg 404.149 Ft
Újságár 569.840 Ft
Lakossági támogatás 51.000 Ft
Hirdetés 53.000 Ft
Banki kamat 2.687 Ft
Összesen: 1.080.676 Ft

Kiadások
Nyomdaköltség  662.660 Ft
Útiköltség 50.742 Ft
Adminisztrációs költség 17.175 Ft
Banki költség 19.134 Ft
Számítástechnikai költség 84.144 Ft
Összesen: 833.855 Ft

Egyenleg 2008. december 31-én 246.821 Ft
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Húsvéti tojásfestés
A húsvét nemcsak Krisztus feltámadá-

sának ünnepe, hanem magában hordozza 
a tavaszi megújulás, az újjászületés és a 
termékenység reményét is. Mi más jelké-
pezhetné, fejezhetné ki igazán ezt a sokrétű 
üzenetet, mint a tojás! A tojásforma talán 
a legtökéletesebb a természetes alakzatok 
között, ezért a tojással együtt ilyenkor az 
új élet, a születés, a teremtés titkát is tovább 
ajándékozhatjuk. Talán ez az oka, hogy az 
emberiség a civilizáció hajnala óta egészen 
napjainkig szívesen fest, díszít, ajándékoz 
tojást.

Tojást azonban nemcsak hagyomány-
tiszteletből érdemes festeni, hanem azért 
is, mert kellemes elfoglaltság. Kiélhetjük 
kreatív hajlamainkat, meglepetést készít-
hetünk, játszhatunk az unokáinkkal, és 
elgondolkodhatunk azon, milyenek voltak 
a mi gyermekkorunk húsvétjai. 

Hogyan kezdd?
A legfontosabb, hogy a tojásokat ala-

posan tisztítsd meg mosogatószerrel. Ez 
nemcsak higiéniai szempontból fontos, 
hanem így zsírtalanítod is a héjat. Ha ez 
a lépés kimarad, valószínűleg foltos lesz a 
festett tojás.

Kifújni vagy megfőzni?
Az igazi hímes tojás könnyű, mint a pihe 

– ennek az a titka, hogy kifújják a belsejét. 
(A tojásfestést éppen ezért összekötheted 
egy tojásos étel, sütemény elkészítésével is.) 
A tojás belsejének eltávolítása nem nagy 
ördöngösség, egy tű segítségével lyukaszd 
át a héjat. A tojás fenekén mozgasd addig 
a tűt, ameddig néhány milliméteres lyuk 
nem keletkezik. Dugj be egy szívószálat 
vagy egy hústűt, és keverd el a tojássárgá-
ját és a fehérjét, majd a kisebb résen fújd ki 
a bensőséget a nagyobb hasadék irányába. 

Tipp! Ha úgy érzed, hogy ez neked nem 
megy, főzd keményre a tojásokat (legalább 
30 percig, sós vízben), vagy vásárolj a hob-
biboltban hungarocelltojásokat.

Színezés
Az üzletekben ma már számtalan típusú, 

színű tojásfesték kapható. Segítségükkel 
igazán könnyen készíthetsz színes tojást. 
A tojásfestékek használati utasításában 
szinte minden információt megtalálsz, 
csak arra érdemes figyelned, hogy a to-

jások festéskor ne érjenek egymáshoz, és 
megfelelő ideig ázzanak. Minél tovább ha-
gyod a festékben őket, annál élénkebb lesz 
a színük!

Ha azonban szeretnéd elfogyasztani a 
hímes tojásokat, használj természetes szí-
nezőanyagokat.

Vörös- és lilahagyma: Vörösbarna, 
illetve lila színt érhetsz el, ha a hagyma-
héjból készítesz színező oldatot. Fél óráig 
főzd az összegyűjtött héjakat vízben, majd 
a forró oldatba helyezd be a tojásokat. 

Csipkebogyó: Rózsaszínű tojásokat ké-
szíthetsz, ha kihűlt, jó erős csipkebogyóte-
ában áztatod őket. 

Vöröskáposzta: Főzz 30 percig néhány 
felaprított vöröskáposzta levelet, és ami-
kor kihűlt, helyezd bele a tojásokat! Bár 
a főzet vörös színű lesz, te kék tojásokra 
számíthatsz.

Spenót vagy csalán: Paraj vagy csa-
lán segítségével gyönyörű zöld tojásokat 
készíthetsz. A leveleket főzd legalább fél 
órán át, majd a boszorkányfőzetre emlé-
keztető levet hagyd kihűlni, mielőtt a tojá-
sokat beleteszed!

Cékla: Ha céklalében áztatod a tojást, 
csodálatos bordó szín lesz az eredmény.

Tipp! A különböző alapanyagokból 
készült főzeteket öntsd egy-egy befőttes-
üvegbe, és adj hozzájuk ecetet. (Negyed-
literenként 2 evőkanállal.) Az oldatokban 
legalább egy éjszakán keresztül hagyd áll-
ni a tojásokat!

De mitől lesz hímes?
A festett tojás önmagában is gyönyörű, de 

ha igazi hímes tojást szeretnél, a minta sem 
maradhat el! A hagyományos hímes tojás 
elkészítésének vidékenként más-más módja 
és mintakincse van, te azonban bátran eltér-
hetsz tőlük. Használj olyan anyagokat, ame-
lyeket jól ismersz, és válassz olyan mintá-
kat, amelyek sikerélménnyel kecsegtetnek!

Karcolás: A tojásdíszítés legegysze-
rűbb módja, ha tű segítségével mintá-
kat karcolsz a már megfestett tojásra. 
Üvegfesték: Ha az unokáddal együtt fes-
titek a tojásokat, vegyétek elő az üveg-
festéket. A kicsik csodaszép mintákat 
készítenek a könnyen kezelhető tubusok 
segítségével.

Gyöngy vagy gabona: Ízlés szerint 
gyönggyel és terméssel is megspékelheted 
a festett tojást. Ragasztóval alakítsd ki a 
mintát, és helyezd rá a csillogó vagy éppen 
matt anyagokat. 

KÖNYVTÁRI HÍREK
Tudsz vagy szeretsz rajzolni, alkotni? Itt a he-
lyed! Ne hagyd ki ezt a lehetőséget!
A községi könyvtárban rajzverseny hirdetünk 

Magyar írók – magyar versek 
címmel egy neked tetsző vers részletét, tartal-
mát rajzolhatod le. Szabadon választott techni-
kával egy rajzlapra készülhetnek az illusztrá-
ciók.
Leadási határidő: 2012. április 11.

Április 13-án 15 órakor a községi könyvtárban
KÖLTÉSZETNAPI SZAVALÓVERSENYT

rendezünk az általános iskolával közösen. Ma-
gyar írók verseiből készüljetek fel.

Szabadidős foglalkozások
április 3-án kedden 9 – 12 óráig húsvéti 
gyöngyfűzés
április 14-én szombaton gyermek kézműves 
klub 9 – 12 óráig
április 28-án szombaton gyermek kézműves 
klub 9 – 12 óráig

Szeretettel várunk mindenkit programjainkra.

Könyvtárosok

Levél és harisnya: Szinte biztos a siker, 
ha a díszítéshez is a természetet hívod se-
gítségül. Szakíts le a kertben néhány levél-
két, helyezd a tojásra, húzz rá egy kiszu-
perált nejlonharisnyát, és így áztasd be a 
színező oldatba.

Szalvétatechnika: Ha mestere vagy a 
decoupage-nak, bátran alkalmazd tojáso-
kon is. 

Tipp! Ha elkészültél a hímes tojások-
kal, feltétlenül lakkozd le őket. Így elke-
rülheted, hogy a minta elmaszatolódjon! 
Az egyszínű tojások pedig csodálatosan 
ragyognak, ha beolajozod őket

http://www.otvenentul.hu/
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H. Csapat. J GY D V
Szettpont Csapatpont Pont
SZ V SZ V

1. Bábú Vadászok 2 2 0 0 29 3 12 0 4
2. Handycap 2 2 0 0 25,5 6,5 12 0 4
3. Kontárok 2 2 0 0 28 4 11 1 4
4. Horváth Cípó Kft. 2 2 0 0 27 5 11 1 4
5. Keszeg 2 2 0 0 24 8 6 0 4
6. Villogó 2 0 0 2 10,5 21,5 2 10 0
7. Polgárőrök 2 0 0 2 7 25 2 10 0
8. Falufejlesztő KHT I. 2 0 0 2 5 27 0 12 0
9. Falufejlesztő KHT II. 2 0 0 2 2 30 0 12 0
10. Takarék 2 0 0 2 1 31 0 12 0

TEKE HÍREK
2012. évi NB I. –es bajnokság tavaszi mérkő-

zéseinek eredményei:
Szegvári TSE – Egri Nyomda SE 2 – 6 (3069 – 3164)
Szegvári TSE – Köszolg SC 1 – 7 (3108 – 3186)
Szegvári TSE – Hajdú 09 TKSE 6 – 2 (3301 – 3242)
Szegvári TSE – Tiszakécske VSE 7 – 1 (3243 – 2912)
Szegvári TSE – BE-BE TK Salgótarján 5 – 3 (3314 – 3112) 
Földeák TC – Szegvári TSE 3 – 5 (3253 – 3279)

Jelenleg csapatunk a tabella 6. helyét foglalja 
el, de egy kis szerencsével és a további mérkőzé-
sek megnyerésével a dobogó 3. foka is meglehet.

 
Következő mérkőzéseink:

 
Szegvári TSE – Ceglédi VSE 2012-03-11 

(Vasárnap) 10 óra
Szegvári TSE – Nyíregyházi TK 2012-03-15 

(Csütörtök) 14 óra
Szegvári TSE – Kazincbarcikai VTSE 2012-

03-18 ( Vasárnap) 10 óra
Szegvári TSE – Fővárosi Vízművek SK 

2012-03-25 ( Vasárnap) 10 óra
Szegvári TSE – Bélapátfalvai SKHE 2012-

04-01 ( Vasárnap) 10 óra
 Mérkőzéseinkre minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!
Elindult az amatőr csapatbajnokság. Ezen baj-

nokságban 10 csapat versenyez az új tekepályán.
A teke hírek a www.sztse.atw.hu honlapon 

figyelemmel kísérhetők!

Szabics Krisztián (Szegvári TSE)

Amatőr csapatbajnokság tabella 2. forduló

Fogadóóra
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Me-

gyei Egyesületének Szegvári Csoportja fo-
gadó óráit a Civil Házban (volt Bölcsőde) 
tartja.

Fogadó óra:
Hétfő délután 2 – 4 óra
Szerda délután 2 – 4 óra

Arany Lajosné
csoportvezető
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A szegvári tornacsarnokban nagy érdeklődés 
mellett zajlott le a XXII. Forray Torna Országos 
Meghívásos Tornaverseny. A Szegvári Diáksport 
Egyesület és a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mellett az 
egész község összefogott, hogy vendégül láthassuk 
az ide érkező 40 csapatot. Nagyon köszönjük min-
denkinek mindennemű segítségét. Ezen a napon 
mindannyian úgy érezhettük, nagyon jó ide tartoz-
ni, nagyon jó szegvárinak lenni.

A legmesszebbről érkezők Budapestről jöttek, a 
legeredményesebbek a szegedi Arany János Álta-
lános Iskola diákjai voltak, akik az ország legjobb 
tornászai közé tartoznak. A Forray-s tornászpalán-
ták is felállhattak néhányszor a dobogóra. 

Közel 300 kis tornász mutathatta be gyakorlatait 
a népes és lelkes közönség előtt. A legfiatalabb ver-
senyzők még óvodások, a legidősebbek 8. osztályo-
sok voltak. Örvendetes tény, hogy egyre nagyobb 
igény van a gyerekekben és szüleikben ez után a 
sportág iránt Szegváron is. Ebben az évben már egy 
fiú és öt lány csapatunk versenyzett. Talán a legna-
gyobb figyelem a legkisebbjeinket kísérte, hiszen 
ők még csak néhány hónapja ismerkednek a torna 
alapjaival, s életük első versenyén vettek részt. 

A torna az egyik legtöbb gyakorlást, energiát 
s ugyanakkor önfegyelmet kívánó sporttevékeny-
ség, amely a fizikai képességek mellett nagyon jól 
fejleszti az egész személyiségét a gyermekeknek. 

A szegvári csapatok eredményei:

Fiúk
I-II. kcs 
3. Szegvár, Forray Máté Általános Iskola (Hom-

lok Krisztofer, Hegedűs Imre, Török Vencel, Koz-
ma Patrik, Gulyás Máté, Ajtai László, Nagy Ro-
land) Edző: Vass Tibor

Lányok 
I.kcs (két szeres verseny)
6.  Szegvár, Forray Máté Ált. Isk. (Szabó Boglár-

ka, Mrena Kornélia, Kovács Kamilla, Süli Viktória, 
Sztanó Alexa, Puskás Zsófia, Szabó Maja, Németh 
Szimonetta, Morzsik Antónia, Kovács Szemirá-
misz) Edző: Pólyáné Téli Éva

I.kcs (három szeres verseny)
3. Szegvár, Forray Máté Ált. Isk. (Tulipánt Pet-

ra, Homlok Nikolett, Dancsik Fanni, Tóth Viktó-
ria, Csapi Lorena, Puskás Zsófia) Edző: Pólyáné 
Téli Éva

I-II. kcs.
6. Szegvár, Forray M. Ált. Isk. (Balogh Szabó 

Anna, Juhász Tímea, Kunszabó Viktória, Sza-
bó Boróka, Gráfik Vivien, Kollár Renáta, Csapi 
Lorena, Kispál Rita) Edző: Pólyáné Téli Éva

Ugrás:
Szabó Boróka, Gráfik Vivien 

Talaj:
3. Gráfik Vivien 

III-IV. kcs.
5. Szegvár, Forray „A” (Dóczi Klaudia, Szabó Di-

ána, Szabó Janka, Vígh Diána, Ágoston Ágota, Ajtai 
Vivien, Dudás Ágnes) Edző: Pólyáné Téli Éva

8. Szegvár Forray „B” (Tóth Klaudia, Pap Ka-
rola, Rehák Dorka, Szabó Fanni, Kollár Renáta, 
Schmidt Rebeka) Edző: Pólyáné Téli Éva

Ugrás:
2. Ajtai Vivien 
3. Schmidt Rebeka 

A legeredményesebb fiú és lány tornásznak Tóth 
Péter képviselő által felajánlott különdíjat Ajtai 
László és Ajtai Vivien érdemelte ki.

Az érmek és díjak átadásában R. Nagy Mihály 
Alpolgármester Úr, Gyömbér Ferencné Jegyző 
Asszony, Lukács Istvánné, a Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság elnöke, valamint Tóth Péter 
képviselő közreműködtek. 

Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki támo-
gatásával hozzájárult versenyünk sikeres megren-
dezéséhez.

Pólyáné Téli Éva

Forray Torna 
Országos Meghívásos Tornaverseny


