
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXVI. évfolyam 7. szám

2013. július

20 éves a Dobbantó 
Néptáncegyüttes

Június 21-én ismét sor került a Művelődési 
házban a már hagyománynak számító év végi 
néptánc gálára.

Szeretettel köszöntöttem, mint műsor-
közlő, minden kedves vendéget a Dobbantó 
Néptáncegyüttes Gála műsora alkalmából. 
Külön köszöntöttem meghívott vendégeinket, 
valamint Gyömbér Ferencné jegyzőasszonyt, 
Bernáth Ildikót, a Forray Máté Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igaz-
gatónőjét.

Az est folyamán a Kurca-parti Óvoda nép-
táncosai, a Forray Máté Általános Iskola 
és AMI néptáncos növendékei, a Dobbantó 
Néptáncegyüttes felnőtt csoportja és a Szötyke 
néptánccsoport mutatta be a 2012-13-as tanévben 
tanult koreográfiáit.

„A tánc a mindenség lelke, minden mozog, 
minden forog, nincs megállás. De az örök moz-
gásnak rendszeres szabályai vannak, üteme van, 
a lélek adja.” (G. Hajnóczy Rózsa)

Múltunk a jelenben… c. előadásunk abba a sa-
játos kapcsolatba kívánt betekintést adni, amely 
a tánchagyományok révén formálódik nemzedé-
kek között. Ha komolyan vesszük táncos öröksé-
günk ápolását, azaz éljük, s nemcsak ismételjük 
– megvalósulhat az időkön átnyúló élmény, s a 

ALKOTÓTÁBOR ÉS  
KULTURÁLIS HÉT  

TIZEDSZER IS
Jubilált 2013-ban a szegvári „Én ezt tudom” 

Alkotótábor!
Tizedik nyáron toboroztuk össze a művészete-

ket kedvelő gyermekeket és felnőtteket, így talán 
a tábor történetéről is illik néhány mondatot írni. 

Első két nyáron a Művelődési házban az év 
közben is szakkörbe járó gyermekeket hívtuk 
meg néhány nap együtt-alkotásra és önképzésre. 
A sikeren felbuzdulva eldöntöttük, hogy kibő-
vítjük a tábort, és olyanok számára is elérhetővé 
tesszük, akik csak alkalomszerűen foglalkoznak 
művészetekkel. 

Reményik Sándor:

Búzavirág
a magyar határról

Túl Váradon, a róna kapuján,
Ahol a táj a végtelenbe tágul,
Ahol azóta szomorún aratnak,
S nóta se száll a lányok ajakárul,
Ott termett e kis kék búzavirág,
Onnan hozta egy bujdosó magyar
És hozzátette: Nincsenek csodák.

Magyar s magyar közt öles szakadék:
Nekik – ott túl, maradt egy kis hazájok!
Nekünk itt, semmink, semmink se maradt,
Csak az, hogy néha gondolhatunk rájok.

Egy búzavirág a magyar határról…
És ezt mi mondjuk így: magyar határ!
Kiket az Isten egy néppé teremtett:
Köztünk most véres tilalomfa áll!

Egy búzavirág a magyar határról…
Ott nőtt a véres tilalomfa mellett:
Halálos hűség ős-szimbóluma;
Aki letépte, annak nagyon kellett.

Aki letépte, nekem hozta el.
Halkan zizegnek száraz szirmai,
Belőlük kalásztenger sóhaját
S szabad szél süvítését hallani.

Halálos hűség szimbólumaként
Eltettem – s a szívem fölött hordom:
Hogy itt, az idegenné lett hazában,
Hontalanul is – magyar sors a sorsom.

Folytatás a 3. oldalon
Folytatás a 3. oldalon
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

a rokonoknak, ismerősöknek,  
szomszédoknak, hogy  

drága szerettünk

Zsótér Jánosné
temetésén megjelentek,  

részvétükkel, virágaikkal  
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönjük háziorvosának  
gyógyító munkáját.

Gyászoló családjai

PB-GÁZ ingyenes  
házhoz szállítás!

szerda 8-17-ig,  
a hét többi hétköznapján 

7-8-ig és 17-18-ig
Targoncagáz is rendelhető!

PB-Gáz a napi  
legkedvezőbb áron  

mindig a piros autóról.

Telefon:  
06-20/252-61-42

Szegvár a sajtóban
Méhecske Fesztivál. – Délvilág. – 2013. júni-

us 18., 4. o. A Szegvár és Vidéke Takarékszö-
vetkezet rendezvényéről

Elfogták a rendőrök a szentesi szatírokat: A 
szegvári szeméremsértőt még keresik. - Délvi-
lág. - 2013. június 19., 1. és 4. o. A Régiposta és 
a Sárállás utcán riogatta a járókelőket.

Zümmögés Szegváron. – Délvilág. – 2013. 
június 21., 4. o. A Szegvár és Vidéke Takarék-
szövetkezet hagyományteremtő céllal szomba-
ton Méhecske Fesztivált rendez.

Sinka Zsolt: Airbus után komp foggal. – 
Délvilág. – 2013. június 25., 6. o. A szentesi, 
szegvári kötődésű erőművész egy 50 tonnás 
Airbust húzott el foggal 39,2 méterre

Kiengedték, majd újra lopott a rabló. - Szen-
tesi Élet. - 2013. június 28., 8. o. Egy szegvári 
90 esztendős férfinál jelent meg egy csaló, aki 
30.000 Ft-ot lopott el tőle.

MEGEMLÉKEZÉS

„Ott vagy most már, ahol senki sem lát.
Ott vagy most már, ahol semmi sem fáj.
Ott vagy, ahol már nincsenek kérdések,
Ami utánad maradt színtiszta érzések.

Gondolatban sírodnál, suttogom a neved.
Gondolatban sírodnál, megfogom a kezed.

Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem.
És te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.

S ha majd én is egyszer lecsukom a szemem.
Ne fájjon már semmi, csak Te legyél ott velem.

Ne sírjon az, ki akkor nem jöhet még velem.
Mert aki utánam jön, annak majd én nyújtom a kezem.”

Soha el nem múló szeretettel, fájó szívvel 
emlékezünk drága szeretteinkre

Lukács István
és édesanyja

Lukács Istvánné
haláluk 4. évfordulóján.

Szerető családjaik

Családi események
2013. június

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Hegedűs Csabának és Ernyei Juli-
annának (Rózsa u. 7.) BENCE

Házasságkötések: Szőke Zsolt mohácsi la-
kos és Szabó Zsuzsanna Mária Szegvár, Híd 
u. 7. szám alatti lakos; Érdi Antal Szegvár, Dr. 
Bartucz L. u. 14. szám alatti lakos és Zsibók 
Renáta Szegvár, Táncsics M. u. 10. szám alatti 
lakos, Orvos Endre Szegvár, Tiszai u. 9. szám 
alatti lakos és Kiss Éva csongrádi lakos.

Halálesetek: Zsadányi Istvánné Szabó Mar-
git Szegvár, Hunyadi J. u. 36. (80 év), Szatmá-
ri András Szegvár, Bercsényi u. 28. (85 év), 
Zsótér Jánosné Varga Margit Szegvár, Jókai u. 
4. (71 év), Magyar László Szegvár, Dózsa Gy. 
u. 9. (82 év), Bihari Ferenc Szegvár, Kontra u. 
43. (70 év), Putnoki István József Szegvár, VI. 
külterület 16. (65 év).

LAPZÁRTA
2013. július 29. hétfő

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

A fenti időpontig kérjük elektronikus esz-
közön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre 
szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben 
összeállíthassák a következő számot.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósí-
tásokat is várunk.
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-56-40

Könyvtári hírek
Végéhez közeledik az Olvasó Dél-

Alföld olvasási vetélkedő. Kérjük, hogy 
a folyamatban lévő könyvek olvasását be-
fejezve küldjék még el megfejtéseiket az 
olvasodelalfold.sk-szeged.hu oldal olvasá-
si vetélkedő menüponton. Az online meg-
fejtések a Somogyi-könyvtárba érkeznek. 
Aki írásban szeretne válaszolni, a kinyom-
tatott feladatlap kitöltésével megteheti. Ezt 
a lapot könyvtárunkban leadhatja.

Keddi napokon várjuk a gyöngyfűzőket, 
a játszani, kézműveskedni vágyó gyereke-
ket.

A könyvtárban még lehetőség van 
100 Ft-os egységáron kiselejtezett köny-
vek vásárlására.

A nyár a szabadság, a pihenés ideje is. 
Jöjjön el a könyvtárba, válasszon könyve-
ink közül! Töltse olvasással szabadidejét!

Könyvtárosok
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Az 1. oldal folytatása

Az 1. oldal folytatása ben Magyar Nóra és Purgel Nóra vehették át. 
Kicsi gyermekként kezdtek ismerkedni a nép-
tánc, népi kultúra világával, azóta is napjainkig 
táncolnak. Pályaválasztásukra is hatással vol-
tak az együttesben töltött évek és az együttes-
sel átélt élmények, hisz mindketten a szegedi 
egyetem néprajz szakán végeztek. Résztvevői, 
alakítói az együttes sikereinek, díjainak el-
érésében. Nemzetközi fesztiválokon, bemu-
tatókon, minősítő versenyeken képviselték 
Szegvárt. Ők is több alkalommal voltak Len-
gyelország különböző régióiban, Erdélyben, 
Németországban, Törökországban, eljutottak 
távolabbi vidékekre is: Jaltába, Hollandiába, 
Portugáliába Szardínia szigetére is.

Szegváron 1964 óta van néptánc oktatás. 
Több évtizeden keresztül szakköri formában, 
az Ady Endre Művelődési Ház néptánccso-
portjaként működött, először Kiss Károly, 
majd 1969-től Magyar Imre vezetésével. A falu 
kulturális életében egyre népszerűbb lett ez a 
műfaj, melyet az egyre gyarapodó létszám iga-
zolt. 1993 tavaszán jelentkezett a csoport a sze-
gedi Százszorszép fesztiválra először – akkor 
szükségessé vált nevet választani, s a csoport a 
Dobbantó Néptáncegyüttes nevet vette fel, s e 
név alatt került ugyanebben az évben az Örök-
ség Országos Egyesület tagjai közé is.

Pontosan húsz éve folyamatosan, kiegyenlí-
tett teljesítménnyel képviseli az együttes Szeg-
várt országhatáron belül és szerte Európában. 
Az együttes számos díjat, kitüntetést, nívódí-
jat, fesztiváldíjat kapott. A Néptáncosok Orszá-
gos Bemutató Színpadán háromszor minősült, 
gyermek és ifjúsági csoportja 4 alkalommal 
szerepelt országos gyermektánc Antológián, 
3-szor választották a szegedi Százszorszép 
fesztivál legjobb gyermekcsoportjának. Az 
együttes elsők közt kapta meg a Szegvárért 
emlékérmet és a Csongrád megyei közgyűlés 
Alkotói díját.

A műsor végén egy tortával köszönték meg 
a szülők a táncos gyermekek egész évi munká-
ját, valamint a gyerekek virággal Magyar Imre, 
Magyar Imréné és Magyar Nóra tánc pedagó-
gusok felkészítő munkáját.

Kívánunk a továbbiakban is sok sikert nekik.

Lukács Istvánné

mozdulatokban az idős ember érettsége és a fi-
atalság energiája ötvöződhet.

E gondolatok jegyében kerültek a színpadra 
a magyar nyelvterület táncai.

Az együttes a 2012-13-as évadban is szép 
eredményekkel gazdagította eredményeinek 
sorát.

A Népek tánca, népek zenéje 3 fordulós 
versenysorozatban kiemelt arany minősítést 
kapott, ill. Magyarpolányban a Bakony-feszti-
válon kiválóan zsűrizték a Rimóci sarkantyús 
és csárdás és a Hajdanában a pusztában… c. 
táncukat.

Ez a gálaműsor nem jöhetett volna létre az 
együttes működését segítők nélkül. Az együt-
tes köszönetet mondott a következőknek:

Nagyközségi Önkormányzat
Művelődési Ház
Forray Máté Általános Iskola és AMI
Kurca-Parti Óvoda
Hunor Coop
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Ternai Kft.
Csurgó Imre
Kovács Kálmánné és családja
Magony Mariann
Lukácsné Csurgó Csilla
Szűcs Zoltán
Bárány György
Mihály Béla és a Zenebarátok Köre
Kurca TV
Kukovecz Márta
a szülőknek, s mindazon személyeknek, 

akik adójuk 1%-val támogatták az együttest, 
illetve támogatói jegyet vásároltak.

Hagyomány az együttesben, hogy a kiemel-
kedően hosszú ideje táncoló aktív tagok mun-
káját emlékplakettel és oklevéllel jutalmazzák 
a tánc pedagógusok.

Az idei évben a 15 év a Dobbantó 
Néptáncegyüttesben emlékplakettet az alábbi 
táncosok vehették át:

Csatordai Márta
Csurka Nándor
Határ Zsolt
Vass Zoltán
Mind a négyen kicsi gyermekként kezdve 

egészen napjainkig táncolnak. Számos orszá-
gos gála, verseny résztvevői. Két alkalommal 
Gyermektánc Antológián vettek részt csoport-
jukkal. Külföldön Lengyelországban, Erdély-
ben, Bulgáriában, Törökországban képviselték 
Szegvárt.

Csurka Nándor és Határ Zsolt egyéni ered-
ményei is kiemelkedőek.

Csurka Nándor gyermek országos szóló 
táncverseny döntőse, ifjúsági korcsoportban 
országos Pásztortánc versenyen kétszeres kü-
löndíjas, Veszprémben felnőtt korcsoportban 
férfi szólóban és párban Magyar Nórával arany 
minősítést kapott.

Határ Zsolt egyéni eredménye a következő: 
országos Tehetségkutató verseny budapesti 
döntőjében 3. helyezést ért el.

A 20 év a Dobbantó Néptáncegyüttesben 
emlékplakettet elsőként az együttes történeté-

vőknek, illetve a lakosságnak. Így vált teljessé 
a program, kialakult a ma Kulturális hét elne-
vezéssel illetett kavalkád. 

Három évben zárásként „Újra éled Szeg” el-
nevezéssel a múltat elevenítettük meg a Kas-
tély udvarán és falai között, a lovas felvonulá-
sok pedig a falu utcáit járták. 

Sajnos, e rendezvényre az idei viszonyok 
nem adtak lehetőséget, várhatóan a falunap ke-
reteiben talál a továbbiakban helyet. 

A Kulturális hét is sokkal szerényebb anyagi 
háttérrel tudott megvalósulni, mint az elmúlt 
években, de tartalmában méltó folytatásnak 
bizonyult.  

A Tábor és a kulturális programok háttér-
munkáit szinte kezdetektől a Kultúra Pártolók 
Köre biztosította, ahogyan az idén is. 

Nekik és szponzorainknak köszönhetően a 
résztvevők nem érzékelték a csökkenő anyagi 
lehetőségeket.

Gyors összesítés a 2013-as Táborról: 
Résztvevők: 50 gyermek, közel 30 foglal-

kozásvezető és itt alkotó felnőtt művész, több 
mint 30 szervező, esti programokon pedig 100-
200 közötti érdeklődő. Szeretetteljes, egymást 
segítő hangulat, sok játék, sok nevetés, magas 
szintű művészi tudással bíró vendégek. Vagyis 
a megújult Művelődési ház minden négyzet-
méterét belaktuk, megtöltöttük élettel, gazdag, 
tartalmas munkával, szórakozással. 

Köszönjük támogatóinknak a segítő szán-
dékot, mely lehetővé tette a X. Kulturális hét 
megvalósulását!

Szponzoraink voltak: Csurgó fagyizó, 
Döbrőssy Iván és Neje, Gajda Zoltán, Gémes 
Dezső, Gémes László, Halál Jánosné, Halál 
Magdolna, Hegedűs Imréné, Hegedűs Zoltán, 
Kádár György, Kultúra Pártolók Köre, Piti Ti-
bor, Primőr Profit kft, R. Nagy Mihály, Szabó 
Etelka, Szegvári Polgárőr Egyesület, Szegvá-
ri Vadásztársaság, Ternai kft, Tóth Pál, Vass 
László.

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal 
segítettek, kiemelten a Kultúra Pártolók köré-
nek, Bíró Győzőnek, Márton Rozinak, Zsombó 
Zoltánnak, Kapás Tamásnak, Tóth Pálnak.

Köszönjük a foglalkozásvezetőknek odafi-
gyelő munkáját: Belevaló klubnak, Boncsér 
Zsófinak, Dovicsin Andrásnak, Horváth Má-
ténak, Koczka Briginek, Magyar Ajnának, 
Menyhárt Józsefnének és a Tűforgatóknak, 
Perjés Zsuzsának, Szanyi Dórának, Szász Bar-
barának, Szombati Panninak, Szőke Veroniká-
nak, 

az erdélyből érkezett népművészeknek: Ba-
rabás Gézának, Incze Gábornak, Kovács Adél-
nak, Kovács Orsolyának, Opra Etelkának.

Köszönjük a mindenes segítőknek: Kosz-
tolányi Sándornénak, Kovács Arankának, Ifj. 
Nagy Sándornak.

Rajtuk kívül mindenkinek, ki valamilyen 
módon, akár a programokon való megjelenés-
sel részt vállalt a X. Kulturális hétben!

Jövőre találkozunk!

Nagy Sándorné 
művelődésszervező

Ekkor kezdtünk külső források igénybevé-
telén gondolkodni, vagyis pályázatot írni az 
esemény megvalósítására. Itt kapcsolódott be 
Szűcs Árpád festőművész úr, aki elvállalta a 
művészeti vezető szerepét, mely funkció meg-
léte a pályázat beadásának feltétele volt. Innen-
től 6 éven át együtt szerveztünk, nagy szellemi 
segítő volt. Méltóan emlékeztünk rá mostani 
rendezvényünkön az erdélyi Barabás Géza ál-
tal készített kopjafa avatásával. 

Táborunk történetében váltakozva hasz-
náltuk helyszínül a Kastélyt és a Művelődési 
házat. 

Évről évre nagyobb létszámú és kiteljesedet-
tebb tartalmú lett a Tábor, így délutáni és esti 
rendezvényeket igyekeztünk kínálni a résztve-
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés január elsejétől megszűnt.

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhí-
vószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
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, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
július 1-4.  14-18 óráig
július 5. (péntek)   8-12 óráig
július 8-12.   8-12 óráig
július 15-18. 14-18 óráig
június 19. (péntek)    8-12 óráig
július 22-26.   8-12 óráig
július 29-aug. 1. 14-18 óráig
aug. 2. (péntek)   8-12 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra

Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. 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
július 6-7. dr. Kun Szabó István (30/568-8998)
július13-14. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
július 20-21. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
július 27-28. dr. Kunszabó István (30/568-8998)

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    8-14 óráig Önkormányzat, 
Polgármesteri Hivatal, EESZI
Csütörtök    8-14 óráig Iskola, Óvoda

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

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

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatveze-
tő

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

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.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden 
hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

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

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

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  5.30-13.00 óráig

VÍZDÍJ FIZETÉS
2013. július hó

PÉNZTÁRI NYITVA TARTÁS

A Vízmű telephelyén:

2013. július 8. (hétfő) 8.00 – 12.00
2013. július 9. (kedd)  8.00 – 12.00  
 és 13.00 – 15.00 
2013. július 10. (szerda) 8.00 – 12.00
2013. július 11. (csütörtök) 8.00 – 12.00
2013. július 12. (péntek) 8.00 – 12.00

A Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén  

(Régi Iskola):

2013. július 15. (hétfő) 8.00 – 12.00
2013. július 16. (kedd) 8.00 – 12.00  
 és 13.00 – 15.00
2013. július 17. (szerda)  8.00 – 12.00
2013. július 18. (csütörtök)  8.00 – 12.00
2013. július 19. (péntek)  8.00 – 12.00
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Gémes László polgármester tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a szennyvíz-
beruházás a településen nagy ütemben folyik. 
A jövő héttől bekapcsolódik a munkálatokba a 
harmadik alvállalkozó is, aki a Hunyadi J. u. – 
Kontra utcai részeken fog dolgozni. A szenny-
víztisztító építése az előzetes tervek szerint jú-
lius hónapban fog elkezdődni. A próbaüzemet 
jövő év tavaszára tervezi a kivitelező, ennek 
határideje egyébként 2014. július 1. A lakossági 
bekötések ősszel kezdődnek. 

Folytatódik a park felújítása, jelenleg az új 
kandellábereket szerelik, padok, szemétgyűj-
tők kerülnek elhelyezésre. A Kossuth téren a 
jövő héten kezdik meg a munkálatokat. Az elő-
zetes bíráló bizottsági döntés alapján sikeres-
nek mondható a játszótér felújítására benyúj-
tott pályázat is. 

Az ifjúsági szálláshely befejezése az utolsó 
stádiumban van. Jelenleg a külső hőszigetelés 
és a nemes vakolat elkészítése folyik. Az eme-
leti rész festése befejeződött, csak a berende-
zés hiányzik. A földszint festését hamarosan 
elkezdik.

A temetőnél elkészült a ravatalozó tetőszer-
kezete, némi tereprendezést, térkövezést kell 
még elvégezni. Ismét kiváló munkát végzett a 
Falufejlesztő Kft. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete tudomásul vette a polgármester 
két ülés közötti időszak fontosabb eseményei-
ről szóló szóbeli tájékoztatót.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló írásos 
beszámolót (2. sz. melléklet). Megkérdezte a 
témafelelőst, van-e kiegészítenivalója a beszá-
molóval kapcsolatban?

Csurka Zoltánné óvodavezető elmond-
ta, a beszámolót a törvényi változás tükrében 
készítette el. Elmondta, nagy megtiszteltetés 
érte az óvodát, hiszen a képviselő-testület Pap 
Jánosnénak ítélte meg a „Tanító Öröksége” dí-
jat, melyért ezúton mondott köszönetet. 

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta a Kurca-parti Óvoda munkájáról 
szóló írásos beszámolót. Az intézmény veze-
tője jelen volt a bizottsági ülésen, így a kérdé-
sekre, felvetésekre megkapták a választ. A bi-
zottság a Kurca-parti Óvoda munkájáról szóló 

beszámolót elfogadásra javasolta. A bizottság 
nevében gratulált Pap Jánosnénak a kitüntetés-
hez. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Kurca-parti Óvoda beszámo-
lójával és működésével kapcsolatban az alábbi 
döntéseket hozta:

1./ A Kurca-parti óvoda beszámolóját elfo-
gadja. Elismerését és köszönetét fejezi ki az 
intézményben folyó magas színvonalú oktató-
nevelő munkáért.

2./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alap-
ján az intézmény heti nyitvatartási idejét aláb-
biak szerint határozza meg: hétfőtől-péntekig 
minden nap 6.30-17.00 óráig tart nyitva. Éves 
szinten zárva tart: július 1-31. napjáig.

3./ A nemzeti köznevelésről szóló tv. 83. § (2) 
bekezdés d. pontja alapján az óvodai csoportok 
számát a 2013/2014-es nevelési évre 6 csoport-
ban határozza meg.

4./ Alkalmazotti létszámát 2013. szeptember 
1. napjától:

 13 fő főfoglalkozású pedagógussal,
 16 fő főfoglalkozású egyéb alkalmazottal,
 1 fő részfoglalkozású egyéb alkalmazot-

tal,
 Összesen: 30 fővel határozza meg. 
5.) Az intézményi Szervezeti és működési 

szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 
elfogadásához nem kell a fenntartó egyetérté-
se, ugyanis a fenntartóra többletkötelezettség 
nem hárul.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2012. évi munká-
járól szóló tájékoztatót (3. sz. melléklet). Meg-
kérdezte Bernáth Ildikó iskolaigazgatót, van-e 
kiegészítenivalója az írásos anyaggal kapcso-
latban? 

Bernáth Ildikó igazgató szeretettel köszöntöt-
te a képviselő-testületet. Elmondta, az intézmény 
nagy változáson ment keresztül, mivel 2013. ja-
nuár 1-jén a Szentesi Tankerülethez kerültek át. 
Kiegészítésként elmondta, elkészült a napelemek 
felrakása az iskola tetőszerkezetére. Megkö-
szönte a polgármester úr és a képviselő-testület 
támogatását. Elmondta, a változások ellenére ki-
váló évet zártak az iskolában. Nagy dicséretben 
részesíti a tantestületet a különböző versenyeken 

elért kiváló eredményekért. Hozzátette, nagyon 
magas szintű szakmai munka folyik az intéz-
ményben. Megemlítette az Alapfokú Művészeti 
Iskola kiváló teljesítményét. Tisztelettel meghív-
ta jelenlévőket a Művészeti Iskola esti hangver-
senyére. Megköszöntet az elmúlt évek segítségét, 
a képviselő-testület javaslatait, az iskola eredmé-
nyeinek elismerését, az építő kritikákat. 

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. 
évi munkájáról szóló tájékoztatót. A bizottság 
az írásos anyagot tudomásul vette.

Szabó Tibor képviselő rákérdezett a torna-
csarnok felújítására benyújtott pályázatra.

Gémes László polgármester elmondta, nincs 
még eredménye a pályázatnak, még előzetes 
véleményről sincs tudomása. Reméli, hogy két 
héten belül megszületik a döntés. Amennyiben 
nyertes lesz a pályázat, a nyár folyamán meg-
kezdődhet a felújítás.

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Forray Máté Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2012. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudo-
másul vette.

Gémes László polgármester előterjesztette 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény munkájáról szóló beszámolót (4. sz. 
melléklet). Megkérdezte Pintér Lászlóné in-
tézményvezetőt, van-e kiegészítenivalója az 
anyaggal kapcsolatban?

Pintér Lászlóné intézményvezető elmond-
ta, az anyagot nem kívánja kiegészíteni. El-
mondta, jelezte a bizottság elnökének, hogy 
családi okok miatt nem tud részt venni a bi-
zottság ülésén. 

Lukács Istvánné bizottsági elnök elmondta, 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény munkájáról szóló beszá-
molót. A bizottság nagyon jónak értékeli a 
tanyagondnoki szolgálatot. A tanyagondnok 
szívén viseli az idősek ellátását. A bizottság 
tagja külön kiemelte az egészségház rossz ál-
lapotát. Elmondta, 10 éve nem volt kifestve a 
tanácsadó. A bejáratnál a babakocsi feljáró le 
van töredezve, balesetveszélyes. A bizottság 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2013. május 30-án tartott nyílt üléséről
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mény munkájáról szóló beszámolót elfogadás-
ra javasolta.

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény munkájáról szóló beszá-
molót elfogadta. Köszönetét fejezte ki az in-
tézményben folyó magas színvonalú munkáért. 

Gémes László polgármester a képviselő-tes-
tület nevében köszönetét fejezte ki mindhárom 
intézményvezetőnek, valamint az intézmény-
ben dolgozóknak a kiemelkedő munkájukért. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (II.28.) 
Ör. módosítására vonatkozó javaslatot (5. sz. 
melléklet). Megkérdezte Márton Rozália gaz-
dálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítése a 
rendelet-módosításhoz?

Márton Rozália gazdálkodási osztályveze-
tő elmondta, nem kívánja kiegészíteni az anya-
got.

A képviselő-testület megalkotta a 9/2013. 
(V.31.) Önkormányzati rendeletét az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.28.) Önkormányzati rendelet módo-
sításáról. 

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Múzeumi szakfeladatokra vonatkozó írásos 
anyagot (6. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete előzetesen hozzájárul, hogy az 
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény Alapító Okirata az alábbi szakfeladatok-
kal egészüljön ki: 

910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és 

publikációs tevékenység.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegy-

zőt, hogy az intézmény Alapító Okirat mó-
dosítására vonatkozó előterjesztést a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően készítse el és azt 
elfogadás végett terjesszen a képviselő-testület 
elé.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 
megszüntetésére vonatkozó írásos anyagot (7. 
sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szentes Kistérség Belső El-
lenőrzési Társulása megszüntetésére irányuló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak sze-
rint határoz:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szentes Kistérség Belső 
Ellenőrzési Társulása elnevezésű önkormány-
zati társulást 2013. június 30-i hatállyal meg-
szünteti. 

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat a 
belső ellenőrzési feladatait 2013. január 1-től 
külső szolgáltató útján látja el.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a Társulás megszűnéséhez kapcso-
lódó dokumentumok aláírására.

Gémes László polgármester ismertette a 
Szentes Kistérség Hatósági-igazgatási Társu-
lása megszüntetésére vonatkozó írásos előter-
jesztést (8. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szentes Kistérség Hatósági-
igazgatási Társulása megszüntetésére irányuló 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak sze-
rint határoz:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Ható-
sági-igazgatási Társulása elnevezésű önkor-
mányzati társulást 2013. június 30-i hatállyal 
megszünteti. 

2.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy a települési birtokvédelmi feladatok ellá-
tása 2013. január 1-től Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal Jegyzője önálló hatáskörébe 
kerül.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a Társulás megszűnéséhez kapcso-
lódó dokumentumok aláírására.

Gémes László polgármester előterjesztet-
te a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak 
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi 
Társulása, valamint Szentesi Kistérség Önkor-
mányzati Képviselő-testületinek Gyermekvé-
delmi Szakellátási Intézményi Társulása meg-
szüntetésére vonatkozó írásos anyagot (9.sz. 
melléklet).

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta Szentesi Kistérség 
Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézményi Társulása, valamint Szen-
tesi Kistérség Önkormányzatai Képviselő-tes-
tületeinek Gyermekvédelmi Szakellátási In-
tézményi Társulása megszüntetésére irányuló 
előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

1./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
„Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Sze-
mélyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Tár-
sulása” keretében közös feladatellátásban vett 

részt a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a 
hajléktalanok nappali ellátása, hajléktalanok 
átmeneti szállása, időskorúak ápolást, gondo-
zást nyújtó otthona tekintetében.

2./ A Képviselő-testület a fenti feladatok 
ellátását biztosító „Szentesi Kistérség Önkor-
mányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézményi Társulása” elnevezésű önkormány-
zati társulást 2013. június 30-i hatállyal meg-
szünteti.

3./A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
„Szentesi Kistérség Önkormányzatai Képvise-
lő-testületeinek Gyermekvédelmi Szakellátási 
Intézményi Társulása” keretében közös fel-
adatellátásban vett részt a gyermekek átmeneti 
gondozása (gyermekek átmeneti otthona, csa-
ládok átmeneti otthona, helyettes szülői háló-
zat) tekintetében.

4./ A Képviselő-testület a fenti feladatok 
ellátását biztosító „Szentesi Kistérség Önkor-
mányzatai Képviselő-testületeinek Gyermek-
védelmi Szakellátási Intézményi Társulásából” 
elnevezésű önkormányzati társulást 2013. júni-
us 30-i hatállyal megszünteti.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Többcélú Társulási Megállapodás módosításá-
ra vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta és határozatot 
hozott a Szentes Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta a fa-
apríték tároló építési engedélye miatt telek-
összevonásról döntött a képviselő-testület, 
mely maga után vonja a településszerkezeti 
terv és a HÉSZ módosítását is, erre vonatko-
zóan terjesztett elő határozati javaslatot. (11.
sz.melléklet.) A településfejlesztési koncepció 
módosításához szükséges elfogadni a partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló határozatot 
is. Az erre vonatkozó határozati javaslatot is 
előterjesztette (12. sz. melléklet).   

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településfejlesztési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
29. §-a alapján a partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól az alábbi határozatot hozza:

A településrendezési eszközök készítéséről, 
módosításáról az arról szóló határozatot köve-
tően:
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•	 A tervezési folyamat megindításáról, a 
tervezési területet érintő várható változások-
ról, hatásokról szóló tájékoztatót kell közzéten-
ni:

1. a testületi döntést követő első lapszámban 
az Önkormányzati Tájékoztatóban,

2. a testületi döntést követő műsorváltáskor a 
Kurca Tv-ben,

3. a testületi döntést követő 5 munkanapon 
belül az Önkormányzat honlapján.

Az érdekeltek az államigazgatási szervekkel 
azonos időtartamban adhatnak be előzetes írá-
sos véleményt az Önkormányzat számára. A 
véleményalkotás időtartamát, a beadás helyét 
is tartalmaznia kell a tájékoztatónak.
•	 Az államigazgatási egyeztetésre alkalmas 

tervek elkészültéről az előző három pontban 
meghatározottak szerint kell tájékoztatást 
adni, megjelölve, hogy a tervek hol és mikor 
tekinthetők meg. A weboldalra az egyeztetésre 
alkalmas terveket is fel kell tölteni mindenki 
számára hozzáférhető pdf formátumban.

Az elkészült terveket az érdekeltek írásban 
véleményezhetik, melynek határidejét és le-
adási helyét is tartalmazza a tájékoztató (ál-
lamigazgatási szervekkel azonos időtartam).
•	 Az előzetes észrevételek valamint az elké-

szült tervekről érkező vélemények elfogadásá-
ról vagy elutasításáról a polgármester, a jegyző 
és a tervező együttesen dönt. A döntésről jegy-
zőkönyvet kell készíteni.
•	 A beérkezett véleményeket, a döntésekről 

szóló jegyzőkönyvet az államigazgatási szer-
vek véleményével együtt kell megőrizni papír 
alapon és elektronikus formában egyaránt. A 
végleges jóváhagyásra szánt dokumentációnak 
ezeket a véleményeket is tartalmaznia kell do-
kumentált formában.
•	 Az elkészült és elfogadott településfej-

lesztési és településrendezési eszközökről az 
1-3. pontok szerint kell tájékoztatást adni. A 
weboldalra a jóváhagyott dokumentumokat is 
fel kell tölteni pdf formátumban.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testülete úgy dönt, hogy módosíttatja a 
településrendezési tervét az alábbi település-
szerkezeti egységekre:

1. Szentesi út – Régiposta utca – Hunyadi Já-Szentesi út – Régiposta utca – Hunyadi Já-
nos utca – Kontra utca által határolt terület. A 
módosítás célja a különleges terület kiterjesz-
tése és módosítása településközponti vegyes 
területre.

2. A Szentesi úton levő vasúti átjárótól Szen-A Szentesi úton levő vasúti átjárótól Szen-
tes irányába az 515/8 hrsz-ú vasútvonal és a 
Szentesi út által határolt terület. A módosítás 
célja a kereskedelmi szolgáltató terület beépít-
hetőségének növelése.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a településrendezési terv módosításá-
nak előkészítésével és végrehajtásával. Fel-
hatalmazza ennek érdekében Torma Gyöngyi 
tervezővel a szükséges szerződés megkötésére.

Gémes László polgármester előterjesztette 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
programban benyújtható pályázatokra vonat-
kozó anyagot (13. sz. melléklet). Kulturális és 
közösségi rendezvények szervezésére, vala-
mint eszközbeszerzésre nyújthat be az önkor-
mányzat pályázatot, kérte a képviselő-testület 
határozathozatalát.  

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-

viselő-testülete pályázatot nyújt be a vidék-
fejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM 
rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stra-
tégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 
2013-ban nyújtandó támogatásokra

- Kulturális és közösségi rendezvények 
szervezésére és 

- Kulturális és közösségi programokhoz 
kapcsolódó eszközök beszerzése

A pályázat költségei:
-  Kulturális és közösségi rendezvények 

szervezése
A pályázat összköltsége (bruttó): 3.810.000 

Ft
Támogatási összeg (nettó 100%): 3.000.000 

Ft
Önerő (Áfa ): 810.000 Ft
-	 Kulturális és közösségi programokhoz 

kapcsolódó eszközök beszerzése
A pályázat összköltsége (bruttó): 2.540.000 

Ft
Támogatási összeg (nettó 100%): 2.000.000 

Ft
Önerő (Áfa ): 540.000 Ft
A pályázat önerejét az Önkormányzat a 2013. 

évi költségvetés céltartalékból finanszírozza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert a pályázat benyújtására.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a nyilvánossági feladatok ellátása beszerzési 
eljárásról szóló írásos anyagot (14. sz. mel-
léklet). Elmondta, a beszerzési eljárásban az 
ajánlattételi határidőig három érvényes áraján-
lat érkezett. A legolcsóbb árajánlatot a Kurca-
Völgye Egyesület tette. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a KEOP-1.3.0-09/11-2012-0029-
es azonosítószámú „Ivóvízminőség-javító 

program Szegváron” című pályázat nyilvános-
sági feladatok ellátása tárgyában indított be-
szerzési eljárás során a Bíráló Bizottság dönté-
sét az alábbiak szerint erősíti meg:

1. A beérkezett 3 árajánlatból:
a) Dokfilm Kft. (6726 Szeged, Felső Kikötő-

sor 27/a.) ajánlatát érvényesnek tekinti.
b) Kurca-völgye Egyesület. (6635 Szegvár, 

Rózsa u. 5.) ajánlatát érvényesnek tekinti.
c) Profi Info Kft. (5530 Vésztő, Barátság u. 

5.) ajánlatát érvényesnek tekinti.
2. A beszerzési eljárásban hiánypótlás elren-A beszerzési eljárásban hiánypótlás elren-

delésére nem került sor.
3. Az árajánlatok bírálati szempontja a leg-Az árajánlatok bírálati szempontja a leg-

alacsonyabb ellenszolgáltatás volt, az ajánlat-
tevők vonatkozásában a hirdetmény nélküli 
egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese a 
Kurca-völgye Egyesület (6635 Szegvár, Rózsa 
u. 5.) nettó 360.000 Ft ajánlatával.

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Törvényességi felhívás az önkormányzat va-
gyonrendeletével kapcsolatban c. írásos anya-
got (15. sz. melléklet). 

A képviselő-testület megalkotta a 10/2013. 
(V.31.) Önkormányzati rendeletét az Önkor-
mányzat vagyonáról szóló 1/2013. (II.15.) Ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

Gyömbér Ferencné jegyző előterjesztette a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli, ter-
mészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 12/2011. (VIII.30.) önkor-
mányzati rendelet módosítására vonatkozó ja-
vaslatot. 

A képviselő-testület megalkotta a 11/2013. 
(V.31.) Önkormányzati rendeletét a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni 
és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 12/2011. (VIII.30.) önkormányzati rende-
letének módosításáról.

Gémes László polgármester elmondta, 
e-mailen kapták meg a képviselő-testületi ta-
gok a Délkelet-Alföld Regionális Hulladék-
gazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapo-
dásának felülvizsgálatáról szóló írásos anya-
got. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése az 
anyaggal kapcsolatban? Előbb a 2013. június 
30. napjától hatályba lépő módosításra vonat-
kozó javaslatot tette fel szavazásra. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete döntött a Délkelet-Alföld Regio-

Folytatás a 13. oldalon
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„VÉGRE ITT A NYÁR!”

És meleg az idő, az ember strandra jár….” – 
szól a régi sláger, amit mindenki szívesen hall-
gatott. Igen a nyár már lassan a feléhez is érke-
zik, a meleg is vagy van igen rendesen, vagy 
nincs, és kicsit fázunk, de az iskolai tanévnek 
vége, és itt a pihenés ideje.

Biztosan sokan sokfelé igyekeznek elutazni, 
kikapcsolódni, és szabadságukat hasznosan 
eltölteni. Talán vannak olyanok is, akik nem 
tudnak valami miatt ilyet vállalni, és itthon 
maradnak, itthon „szórakoznak”, mert van al-
kotótábor, tófesztivál, falunap, és még sok más 
egyéb rendezvény. Mi is ajánlunk egyet, de 
mielőtt erre rátérnék, egy kicsit még az elmúlt 
tanévre, az évzáróra irányítanám a figyelmet.

Ilyenkor tanévzáró idején végig fut szemünk 
előtt az elmúlt 10 hónap. Mi minden történt, mi 
mindent tettünk, és hagytunk ki, amit bizony 
jó lett volna megragadni!

A hittanosainkra koncentrálva elmondhat-
juk, hogy nagyon-nagy zűr, vagy rendkívüli 
esemény nem történt. Szépen, majdnem rend-
ben végig lezajlott a hittan év is. Az iskolai 
hittanórákat megtartottuk, sok érdekes dolog 
kimaradt, de azért akadt lehetőség egy kis 
kézművesedésre, játékra is. Aranyosak voltak 
a pásztorjáték szereplői karácsonykor, voltak, 
akik a felnőtt passió-játékban is vállaltak sze-

repet. Az Anyáknapi ünnepségre szép verseket 
tanultak meg a hittanosaink, s örömmel adták 
át a virágot az édesanyáknak, nagymamáknak 
Év végén egyre sűrűbben átlátogattunk a gye-
rekekkel a templomkertbe, vagy felmásztunk a 
toronyba. Nagyböjt során a keresztutat a temp-
lomban végeztük minden felsős csoporttal. Let-
tek új ministránsaink, ők legalább ott voltak a 
vasárnapi szentmiséken. Kár, hogy többen nem 
jöttek el évközben. Sajnos ez a bizonyítványok-
ban is meglátszik. De vannak akik nagyon szé-
pen és jól teljesítettek évközben a hittan órákon, 
ezért még „zsákbamacska” is volt számukra. 
Tizennégy elsőáldozónk volt, akik mellett fel-
nőttek is 4-en – édesanyák – vállalkoztak erre. 
Nagy örömmel fogadta őket az egyházközség 
minden tagja. Szívesen látjuk egy-egy hétköz-
nap, vagy a további vasárnapokon őket. Ezeken 
a szentmiséken, illetve utána tudjuk megbe-

szélni a nyári programokat, amik rövid határ-
idővel szerveződnek. Ilyen pl. a június 30-án 
vasárnap délutáni kerékpártúra a hármashatár 
keresztjéhez, ahol szentmise, utána agapé vár-
ja az odaérkezőket. Nagyon fincsi szokott ez a 
kis kirándulás lenni. A következő események 
a környékünkön levő búcsúk szoktak lenni: 
Szentesen, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, 
Szegeden. Mindig kapunk meghívást, és igen 
szép, gazdag programot is találunk, amit nem 
érdemes kihagyni. Lehet, kerékpárral, vonat-
tal, busszal, gépkocsival eljutni, ha össze tud-
juk szervezni a csapatot, együtt is. Szeretnénk 
a nyáron július 26. környékén a katolikus kör-
ben egy felnőtteknek-gyermekeknek szóló 1 
napos ’NAGYMAMÁK’ napját megrendezni. 
Ebben lenne kézművesedés, főzés-sütés (ebéd-
készítés), játék, vetélkedő, és a végén egy kö-
zös litánia az udvaron a Mária szobor előtt. Jó 
lenne, ha már jelentkezne az aki szeretne ezen 
részt venni. (30/472-02-73) A hitoktatók várják 
az érdeklődőket.

A másik nagy lehetőség a NYÁRI TÁBOR 
(A szentek köztünk élnek címmel) a gyerekek-
nek, szintén a katolikus körben. Ezt augusztus 
6-9 között tartjuk a szokásos feltételekkel, de 
gazdagabb programmal. Minden évben szeret-
nénk valami újat is belevenni a régi jól bevált 
elfoglaltságok mellé. Ezek az új meglepetések. 
Természetesen idén is lesz AKADÁLYVER-
SENY, de kicsit másként, mint eddig. A távol-
ság rövidebb lesz, több ügyességi feladattal. 
Tervezünk több szabadtéri játékot is. Szere-
tettel várjuk a jelentkezőket. Bárki jöhet, nem 
csak a hittanosok. Vendég gyerekeket, itt nya-
ralókat is befogadunk. Már lelkesen készülnek 
az ifjúsági csoport tagjai és a hitoktatók is.

Jó pihenést, kikapcsolódást, és lelkiekben 
gazdagodást kívánok mindenkinek a nyáron!  

(Piti M)

ANDRÁS ATYA ARANYMISÉJE

Kedves, szép ünnepre utaztunk június 23-án 
vasárnap hajnalban a Pest megyei Kerepesre, 
hogy régi jó lelkipásztorunkat, Frajna András 
atyát köszöntsük, Vele ünnepeljünk és adjunk 
hálát pappá szentelésének 50. évfordulóján. 

Többen már évekkel korábban számolgat-
tuk, mikor is lehetett az Ő szentelése, és már 
akkor tervezgettük, ha tehetjük, ezen a szép 
ünnepen, András atya aranymiséjén mi is ott 
leszünk. Szegvárról öt autóval – a Szegvárról 
elszármazottakkal együtt – közel 30 fő vett 
részt az ünnepi szentmisén. Utunk egy része 
viharos, de mindenekelőtt örömteli várakozás-
sal telt. A kocsiban szeretettel emlegettük az 
Atyával kapcsolatos szép történeteket, élmé-
nyeinket, az Ő önzetlenségét, ahogyan mindig 

a közösség javát szolgálta. Köszönjük Neki az 
egyházközség közös szép ünnepeit, a szebbnél 
szebb zenei élményeket, a zarándoklato kat, 
kirándu lásokat, közös erdélyi utazá sunkat a 
gyere kekkel, és a számtalan lelki élményt. 

Emlegettük a hársvirág-gyűjtést is, melyben 
részt vettek idősek és fiatalok, hogy hozzájárul-
janak a templomunk 
felújításának költsé-
geihez – mert a sze-
retet leleményes… 
Emlékszem, minden 
szentmise után az ol-
tárlépcsőn köszönte 
meg a Jóistennek a 
kapott kegyelmeket, 
aztán a Lourdes-i 
Szűzanya pártfogá-
sát kérte nap mint 
nap. Hálás szívvel gondolunk Rá, mert mind-
nyájunknak példát adott a szolgáló szeretet-
re. Soha nem volt alkalmatlan az idő, amikor 
ügyes-bajos dolgainkkal felkerestük, minden-
ki fontosabb volt számára, mint önmaga. Egész 
élete a szelíd és alázatos szívű Jézus követésé-
ről, bemutatásáról, a szeretet megéléséről szól, 
ahogyan Szent Pál írja a Korintusiakhoz írt 
levelében: „A szeretet türelmes, a szeretet jó-
ságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, 
nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a 
magáét” (1Kor 13,4-5). Minden megnyilvánu-
lásában tapasztaljuk, hogy a mindennapok ré-
szévé tette, teszi, éli a szeretet Jézusi tanítását. 

Hiszem, azért is gondolunk Rá hálás szere-
tettel itt Szegváron, és gondolnak Rá minden 
állomáshelyén, a mindig tevékeny emberre, aki 
templomokat újított fel, megőrizve az utókor-
nak műemlékeinket, plébániákat épített, reno-
vált. Gondos gazdaként kezelte/kezeli a rábí-
zott javakat és még inkább a lelkeket.

A zsúfolásig megtelt templomban, a köszön-
tések után, a tőle megszokott szerénységgel 
mondta az őt ünneplőknek: sok ez nekem – a 
személyi kultusz rossz emlékű éveire utalva: 
sok nekem ennyi ünneplés.

(Folytatás a 10. oldalon)

„URAM, NÖVELD BENNÜNK A HITET!”

Immár tizennyolcadik éve jön hozzánk min-
den évben június végén Baranyi Zsuzsanna, 
hogy lelkünket felrázza a Szentlélek Úristen 
segítségével, segítsen erőt gyűjteni a hétköz-
napokhoz, mindazoknak, akik erre az idejüket 
odaszánják. Mivel a hit éve van, így a téma is 
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ezzel kapcsolatos volt. Kezdő elmélkedésében 
felelevenítette az előző évben hallottakat, mely-
lyel mi résztvevők is feleleveníthettük, hogy a 
jó elhatározásainkból mi az, amit az év folya-
mán meg tudtunk valósítani. Ez évben XVI. 
Benedek pápa üzenetéből merítette az elmél-
kedési anyagát Zsuzsanna testvér, sok – sok 
gyakorlati példával, megélt tapasztalatokkal 
kiegészítve. A második napot lelkünk tisztu-
lására szenteltük, délelőtt lelkünkbe néztünk, 
összeszedtük mindazt, ami nem az Isten akara-
ta szerinti az életünkben, délután a lelki tisztu-
lásra, szentgyónás elvégzésére volt lehetőség. 
Néhány gondolat a három napról: A világban 
élünk, képesek vagyunk mélyen látni, és tanú-
ságot tenni a jóról. 

Az úton lévő emberiség képes megérteni Is-
ten jelenlétének tapintatos, néha elrejtett jeleit. 
Kérjük, mint az apostolok: Uram, növeld ben-
nünk a hitet!

Tudok-e látni Isten látásával, hogy életem 
kisebb-nagyobb eseményein keresztül Isten 
írja üdvtörténetét? Meglátom a jót is? Észreve-
szem, megértem Isten jelenlétének rejtett jeleit, 
üzeneteit? Valóban Isten számomra minden? 
Átadtam neki értelmemet, szabadságomat, 
akaratomat?

A HIT beleegyezés, válasz mellyel lelkünk 
IGEN-t mond Istennek. Igent mondásunk át-
formálja életünket, megnyitja az utat a lét teljes 
értelme felé, megújítja életünket örömben és 
bizakodó reményben (mert sokszor vagyunk 
letörtségben, bizalmatlan reménytelenségben).

A HIT kilépés önmagunkból, ráhagyatko-
zunk Isten cselekvésére, ahogy Mária is tette. 
A hit által elfogadjuk, ahogy Isten látja a dol-
gokat, engedjük, hogy vezessen szavával, és a 
szentségekkel annak megértésében, hogy mi-
lyen úton járjak.

Az Ő szemével való látás lehetővé teszi, 
hogy „talpon maradjunk”, hogy el ne essünk.

Lelki életünk mélységének mércéje, nem a 
sok tevékenység, hanem az a képesség, hogy 
Istent keressük minden eseményben.

Lelki életünk lényege az Istennel való egyre 
mélyülő kapcsolat. A Jézussal való személyes 
kapcsolat átformál, nevel.

Valóban átalakító erő a hit az én életemben?
A hit évében erősödjön fel bennünk a hit öröme! 
Mi gyengíti a hit örömét? A langyosság … 

Mi erősíti? A hála – ha állhatatosan teszem a 
mindennapi munkámat. Nem kell félni a kis-
lépések alázatától! Bíznunk kell a kovászban, 
mely átjárja a lisztet és lassan tésztává teszi! 
Ezek a főbb gondolatok, melyeket ki-ki átgon-
dolt és mélyítette magában, és az év folyamán 
újra és újra kell, hogy erőt-lendületet adjon!

Köszönjük Zsuzsanna testvérnek, hogy jó 
eszköze volt az Úrnak, és átadta mindazt, amit 
az Úr várt tőle!

(Rozgonyi Mária)

Kerékpáros zarándoklat  
a Három falu keresztjéhez

Minden évben Szent Péter és Pál apostol ün-
nepekor Mindszent, Derekegyház és Szegvár 
hívei kizarándokolnak a vásárhelyi kövesút 
mellett emel kedő domb hoz, melyen néhány éve 
felújított kereszt áll.

Az idén is készült 
az ifjúsági cso port 
biciklis kirándulás-
ra, most azonban az 
Egyházközségből 
bárki csatlakoz-
hatott, hiszen már 
néhány héttel előt-
te megkezdődött a 
szervezés. A válto-
zékony és kiszámíthatatlan időjárás sokakat 
visszatartott a derűsnek ígérkező kihívástól, 
így heten vágtunk neki az útnak. A Jóisten se-
gítségével szerencsésen odaértünk, szép nap-
sütésben gyönyörködhettünk a virágzó nap-
raforgókban, zöldellő kukoricában és a szinte 
már érett gabonákban. 

A szentmisét a mindszenti plébános atya 
mondta, amin Szentesről, Hódmezővásárhely-
ről, Mindszentről és Szegvárról érkező testvé-
rek, közel százan vettek részt. A szentbeszéd-
ben Lukács evangéliumához kaptunk tanítást, 
mely arra ösztönöz, hogy Istenre építsük éle-
tünket és rajta ke-
resztül szeressük 
testvéreinket, csalá-
dunkat, embertársa-
inkat. A szentmisét 
követően a zarándo-
kok által hozott süte-
mény, üdítő mellett 
elbeszélgethettünk 
egymással és az 
Atyával, aki invitált 
minket augusztus 15-re, Nagyboldogasszony 
ünnepére, Mindszent környékén, a Miási út 
melletti volt kápolna helyén. 

A hazafelé vezető úton széllel szemben kel-
lett tekernünk, de ennek ellenére mindenki jól 
érezte magát és sok élménnyel gazdagodva ér-
keztünk haza.

/Kovács Rita/

KÖVETENDŐ PÉLDA

Tisza felé ha-
ladva a Deák 
tanyánál meg-
újult a kereszt. 
Át lett kezelve 
és új kerítést ka-
pott. Rózsával 
lett beültetve. 
Milyen jó látni, 
hogy a keresz-
tény értékeink-
re, odafigyelünk, 
karbantartjuk és 
óvjuk. A szere-
tet emlékműve 
Istenre irányítja 
a figyelmünket a munkába menet, kirándulás 
közben, és a termés betakarításakor. 

Köszönet a felújító Deák családnak.

(Zsadányi József)

HÍREK-ESEMÉNYEK

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok-
nak, akik június végén a katolikus körben 
tartott lelkigyakorlaton részt vettek, a háttér 
munkákat végezték, és természetbeni adomá-
nyukkal támogatták. Isten fizesse vissza min-
denkinek százszorosan!

Augusztus 6. Urunk Színeváltozása, szent-
mise este 19 órakor lesz.

Augusztus 15. Szűz Mária mennybevétele, 
hétköznapra esik, de parancsolt ünnep. Szent-
mise délelőtt fél 9-kor és este 19 órakor lesz.

Tanévnyitó szentmise: szeptember 1-jén dél-
előtt fél 9-kor kezdődik.

Templomunk búcsú ünnepe: szeptember 
8-án lesz. Részletesen ismertetve következő 
számban.

Jubiláns házasok hálaadó szentmiséje ez 
évben is lesz szeptember végén. Az előző évek-
hez hasonlóan azok is részt vehetnek, áldásban 
részesülhetnek, akik nem Szegváron kötötték 
házasságukat, de hitelt érdemlően igazolni tud-
ják a katolikus egyház szerinti házasságköté-
süket szeptember 1-ig.

Július, augusztus a szabadságolások, lelki 
töltekezés ideje. Egyházközségünk alkalmazot-
tai is lelkigyakorlatra mennek. Tisztelettel kér-
jük megértésüket, ha éppen az irodai ügyfélfo-
gadás szünetel, vagy a szentmise időpontjában 
változás történik. Sürgős esetben tájékoztatás 
lesz az elérhető ügyintézővel kapcsolatban. A 
kirándulni, nyaralni, lelkigyakorlatra indulók-
nak testi, lelki felfrissülést kívánok!

/Rozgonyi Mária/
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ANDRÁS ATYA ARANYMISÉJE
(a 8. oldal folytatása)

Hangja talán kicsit fátyolosabb, fizikai ereje 
lehet, már nem a régi, de meleg szeretetét mi 
jelenlévők mindannyian éreztük a szentmisén 
és az azt követő szeretet-lakomán. A közösen 
megélt ünnep öröme ragyogott az ott lévők 
arcán, amikor András atya meleg kézfogással 
mindenkit külön köszöntött, mindenkihez volt 
pár kedves szava. 

Istennek hála, hogy ismerhetjük Őt, Aki ta-
nított minket, segített jótanácsaival, imáival, és 
teszi ezt a mai napig töretlen szeretettel.

Sík Sándor: Te Deum című verse álljon itt 
hálaadásul!
Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 
Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyűjtöttem másnapra valót, 
hála legyen. 
Hogy mindig jutott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregetnem, 
hála legyen. 
Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 
hála legyen. 
Hogy a sírókkal sírni jól esett, 
és nem nevettem minden nevetővel, 
hála legyen. 
Hogy megmutattál mindent, ami szép 
és megmutattál mindent, ami rút, 
hála legyen. 
Hogy boldoggá tett minden, ami szép 
és ami rút, nem tett boldogtalanná, 
hála legyen. 
Hogy sohasem féltem a szeretettől 
és szerethettem, akik nem szerettek, 
hála legyen. 
Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 
hála legyen. 
Hogy amim nem volt, nem kívántam, 

és sohasem volt elég, aki voltam, 
hála legyen. 
Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 
hála legyen. 
Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 
hála legyen! 
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 
és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! – 
hála legyen, Uram! 
hála legyen! 

(Szabó Judit)

A belső szépség

Hétéves lányommal, Katával sétáltunk haza-
felé az utcán egy napos délelőtt, amikor két idős 
hölgy megállt előttünk. Rámosolyogtak Katára, 
és azt mondták:

- Tudod, hogy nagyon szép kislány vagy?
Kata csípőre tette a kezét, és unott hangon vá-

laszolt egy sóhaj kíséretében:
- Igen, tudom.
Lányom látványos beképzeltségétől zavartan 

kértem bocsánatot a két hölgytől, majd folytat-
tuk utunkat hazafelé. Útközben mindegyre azon 
gondolkoztam, vajon hogyan beszéljem meg a 
helyzetet Katával.

Hazaérve leültem, és magam elé állítottam 
Katát. Gyengéden így szóltam hozzá:

- Kata, amikor az a két néni megszólított, 
megdicsérték a külsődet. Szépnek teremtett az 
Isten. De az embernek belülről is szépnek kell 
ám lennie. - Értetlenül nézett rám, így hát foly-
tattam. - Tudod, mitől szép valaki belülről?

Kata komolyan megrázta a fejét.
- Nos, a belső szépség a te választásod, drá-

gám, hogy jó gyereke vagy a szüleidnek, jó 
testvére vagy a nővérednek és a bátyádnak és jó 
barátja vagy a játszótársaidnak. Törődnöd kell 
a többi emberrel, drágám. Meg kell osztanod a 
társaiddal a játékaidat. Gondoskodással és sze-
retettel kell bánni mindenkivel, aki bajban van, 
vagy fáj valamije, és barátra van szüksége. Ha 
így teszel, belülről is szép vagy. Érted, miről 
beszélek?

- Igen, mami. Sajnálom, de ezt nem tudtam 
– felelte.

Megöleltem, megmondtam neki, hogy szere-
tem, és hogy örülnék, ha nem felejtené el, amit 
mondtam neki. Többet nem beszéltünk a témá-
ról.

Csaknem két évvel később vidékre költöz-
tünk. Egy osztályba jártak egy Anna nevű kis-
lánnyal, akinek az édesanyja meghalt. A gyerek 
apja nemrégiben feleségül vett egy rendkívül 
életvidám, melegszívű, közvetlen teremetést. 
Első látásra nyilvánvaló volt, hogy ő és Anna 
remekül megértik egymást.

Egy nap megkért, hogy hadd jöjjön át hoz-
zánk Anna egy délutánra játszani. A kislány 
mostohaanyjával úgy beszéltem meg, hogy 
másnap, a délelőtti foglalkozás után hazaviszem 
magammal Annát.

Amikor kihajtottunk a parkolóból, Anna 
megkérdezte:

- Meglátogathatnánk a mamát?
Tudtam, hogy a mostohaanyja munkában 

van, így vidáman csak annyit mondtam:
- Hát persze. Tudod az utat?
Anna igennel felelt, és útmutatásai alapján 

csakhamar a temetőbe vezető, kavicsos úton ta-
láltam magam.

Először megijedtem, mert elképzeltem, mi-
lyen kellemetlenül érinti majd Anna szüleit, 
ha elmondom nekik, mi történt. Ugyanakkor 
nyilvánvaló volt számomra, hogy a kislánynak 
nagyon fontos, hogy meglátogassa az anyja 
sírját, szüksége van rá; és bízik bennem, hogy 
odaviszem. Ha nemet mondok, abból esetleg azt 
szűrhetné le, hogy rossz dolog, amit akar.

Megkérdeztem Annát:
- Tudod, hol van édesanyád sírja?
- Nagyjából tudom – válaszolta.
Leparkoltam, ahol mondta, majd kiszálltunk, 

és körbejártuk a környéket, amíg rá nem talál-
tunk a sírra, melyen a mamája neve állt.

A két kislány a sírkő egyik felére ült, én a má-
sikra, és Anna elkezdett mesélni róla, milyen 
volt az életük odahaza az anyja halálát meg-
előző hónapokban. Elmondta, mi történt azon 
a napon, amikor az anyja meghalt. Elég hosz-
szan beszélt. Közben Kata szeméből patakzott 
a könny, mindvégig átölelve tartotta Annát, és 
gyengéden simogatta a hátát. 

- Jaj, Anna, annyira sajnálom, hogy anyukád 
meghalt.

Végül Anna rám nézett, és azt mondta:
- Tudod, én még mindig szeretem az anyuká-

mat, de az új anyukámat is szeretem.
A szívem mélyén tudtam, hogy ezért akart 

idejönni. Rámosolyogtam, és megpróbáltam 
megnyugtatni.

- Tudod, Anna, ez a csodálatos a szeretetben. 
Olyan, mint egy nagyon hosszú gumiszalag, 
ami megnyúlik, és körülöleli mindazokat, akik 
fontosak nekünk. Nagyon szép és jó dolog, hogy 
mindkét anyukádat szereted. Biztos vagyok 
benne, hogy édesanyád nagyon örül neki, hogy 
van egy új anyukád, aki szeret és gondoskodik 
rólad meg a testvéreidről.

Visszamosolygott rám, és úgy tűnt, elégedett 
a válaszommal.

Néhány pillanatig csendben ültünk, azután fel-
kerekedtünk. A lányok vígan játszottak ebéd után, 
amíg Anna mostohaanyja meg nem érkezett.

Röviden elmeséltem neki, mi történt délután, 
és miért döntöttem úgy, ahogy, de a részletekre 
nem tértem ki. Hatalmas megkönnyebbüléssel 
állapítottam meg, hogy Anna mostohaanyja na-
gyon megértő, és helyesli a döntésemet.

Miután elmentek, felültettem Katát a konyha-
székre, megcsókoltam az arcát, magamhoz ölel-
tem és a következőket mondtam neki:

- Nagyon büszke vagyok rád, Kata. Nagysze-
rű barátnője voltál Annának ma délután. Bizto-
san sokat jelentett neki, hogy olyan megértően 
viselkedtél, odafigyeltél rá, és átérezted a szo-
morúságát.

A lányom kedves, barna szemével komolyan 
nézett rám, és azt kérdezte:

- Mondd, mama, most szép voltam belülről?
A szeretet csodálatos dolog. Sosem kell elven-

nünk valakitől, hogy másnak is adjunk. Mindig 
jut belőle bőven mindenkinek.

(P. J. De Roy)
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A Tanító öröksége
A Szegvári Napló júniusi számá-

ban hírt adtunk arról, hogy 2013-ban 
a Tanító Öröksége Díjat Pap Jánosné 
óvodapedagógusnak ítélte oda Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete. Részletesen megismertet-
tük a kedves olvasókat a kitüntető cím 
létrejöttének okával, az adományozás 
feltételeivel.  

A díj kétévente egy alkalommal, egy 
pedagógusnak ítélhető oda. 

A Tanító öröksége díjat a képviselő-
testület már három alkalommal ítélte 
oda egy-egy pedagógusnak.

2013. március 20-án az egész telepü-
lést mélyen megrázó közlekedési bal-
eset történt falunkban, melyben Tégla 
Katalin tanítónő tragikusan elhunyt. 
Májusban, amikor a kitüntetésről tár-
gyalt a képviselő-testület, olyan döntés 
született, hogy ebben az évben módosít-
ják az önkormányzati rendeletet és Pap 
Jánosné óvodapedagógus mellett Tégla 
Katalin tanítónőt is e kitüntető címben 
részesítik, sajnos már csak posztumusz 
díjban. 

A Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2013. június 21-én megtartott tanévzáró 
ünnepségén ezen felvezető gondolatok 
után R. Nagy Mihály alpolgármester úr 

az alábbi indoklást ismertette, majd át-
adta a díszoklevelet és egy virágcsokrot 
Tégla Katalin tanítónő testvérének Tég-
la Györgynek. 

„Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2013-ban a Ta-
nító öröksége Díjat az alábbi indokok 
alapján ítélte oda Tégla Katalin tanító-
nőnek:

Tégla Katalin Mária Szegváron szüle-
tett 1954. szeptember 18-án. Általános 
Iskolai tanulmányait helyben végezte. 
A Szentesi Horváth Mihály Gimnázi-
umban érettségizett. A tanítói diplomát 
a Bajai Tanítóképzőben szerezte 1977-
ben.

Pályafutását Budapesten kezdte, ahol 
8 évig élt és tanított, majd visszaköl-
tözött szülőfalujába. 7 évig Szentesen 
dolgozott, majd 1991 szeptemberétől 
a Szegvári Általános Iskolába került, 
ahol az alsó tagozatosokat tanította. 

Élete fő értelme a hivatása, a tanítás 
volt. Minden tanulót egyenlő eséllyel 
indított útnak. Az írás, olvasás mellett 
igazi értékeket is adott tanítványainak: 
precízségre, szerénységre, fegyelemre, 
becsületre nevelte a 6-10 éves korosz-
tályt. A kisgyermekek nagyon ragasz-
kodtak hozzá. Megtalálta a hangnemet 
a szülőkkel, a kollegáival egyaránt. Az 

általános iskolában eltöltött évek alatt 
csendben, kötelességtudóan, fegyelme-
zetten tette a dolgát.

Éppúgy, mint a munkájában, a ma-
gánéletében is példamutatóan élt. Min-
dig lehetett rá számítani.

Szabadidejéből is szívesen áldozott, 
ha nyári táborokról, kézműves foglal-
kozásokról volt szó, ahol a gyerekekkel 
foglalkozhatott, alkothatott. 

Sajnos múlt időben kell emlékeznünk 
róla, 2013. március 20-án tragikus kö-
rülmények között elhunyt. 

Szerénysége, embersége, együttér-
zése, segítőkészsége és elhivatottsága 
révén lett a település elismert embere, 
mely példaként szolgál diákjai, kollegái 
és településünk lakói előtt.”

A tanévzáró ünnepség résztvevői 
néma felállással tisztelegtek Tégla Ka-
talin tanítónő emlékének.

Tégla György meghatódottan mon-
dott köszönetet a kitüntetésért. El-
mondta, hogy testvére életének értel-
me a gyermekekkel való foglalkozás, a 
tanítás volt. Büszke lenne erre a díjra, 
amelyért hálás az adományozóknak.

Tégla Katalin tanítónő emléke szí-
vünkben örökké él!

Gyömbér Ferencné

adatok 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b summ
évvégi létszám 16 17 17 17 20 20 22 26 16 17 16 16 19 19 20 21 299
magántanulóink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
záróvizsgázott 2013.06.10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
évvégén napközis 10 11 8 14 11 9 9 17 4 3 6 4 1 0 0 0 107
sajátos nevelési igényű 1 3 3    6 5 1 6 4 1 3 1 3 6 3 3 49
beilleszkedési, tanulási és 
magatartászavaros 2 0 0 1 3 2 0 1 0 1 2 4 1 1 0 0 18
hátrányos helyzetű 107
halmozottan hátr.helyz. 5

mulasztott órák 441 796 539 712 866 765 1052 926 722 842 644 402 1225 1060 1334 2591 14917
igazolt mulasztás 441 796 539 712 866 765 1052 926 717 842 635 402 1095 1060 1333 2589 14770
igazolatlan mulasztás 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 130 0 1 2 147
mulasztási átlag 27,5 46,8 31,7 41,8 43,3 38,2 47,8 35,6 45,1 49,5 40,2 25,1 64,4 55,7 66,7 123,3 49,8

Iskolánkban évismétlő tanuló nincs.
Pótvizsgázik augusztusban 3 tanuló a 6. évfolyamon. Összesen 7 tantárgyból.
A megszerzett tantárgyi dicséretek száma: 314.
Intézményünk tanulmányi átlaga 4,21 ami igen szép eredmény.
Mulasztások tekintetében olyan, mintha minden tanuló hiányzott volna 10 napot a tanév során.

0 21 0 1 0 1 0

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - évvégi STATISZTIKA - 2013.

12 12 22 11 10 10 14 16
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nális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás 2013. június 30-tól hatályba lépő 
módosításáról. 

Gémes László polgármester a Délkelet-
Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 2013. 
augusztus 1. napjától hatályos módosítására 
vonatkozó javaslatot tette fel szavazásra. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete döntött a Délkelet-Alföld Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létreho-
zását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását 2013. augusztus 1. hatályba 
lépő a módosításáról. 

R. Nagy Mihály alpolgármester elmondta, 
talán 2014-be elkezdődik a szeméttelep rekul-
tivációja.

Gémes László polgármester megjegyezte, 5 
év kellett ahhoz, hogy a beruházás elinduljon.

Lukács Istvánné képviselő a lakosság kö-
szönetét tolmácsolta a ravatalozó tetőszerke-
zetének megépítéséért. 

Kontra utcai lakosok kérték, hogy ballagásra 
tisztítsák meg az utcákat. A szennyvízcsatorna 
hálózat építésével a gépek sok sarat vittek fel 
az utakra a település más utcáiban is. 

Felhívta a szegvári lakosság figyelmét a nyá-
ri programokra. A rendezvény naptárat már 
valamennyien megkapták, az aktuális progra-
mokra pedig szórólapon keresztül hívják fel a 
lakosság figyelmét. 

Gémes László polgármester elmondta, a sok 
esőzés megnehezíti a gépek munkáját is. Bízik 
benne, hogy hamarosan kedvezőbb lesz az idő-
járás. Elmondta, egyeztetni fog az alvállalko-
zókkal az utak letakarítása végett. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a szenny-
vízcsatorna hálózat építése során keletkezett 
földet továbbra is kihordják a volt szemétte-
lepre. 

Gémes László polgármester elmondta, a fő-
vállalkozó felszólította az illetőt, hogy oda föl-
det kivinni tilos. Azóta nincs tudomása újabb 
földszállításról. A médián keresztül kérte a la-
kosokat, jelezzék, ha látnak valakit oda földet 
szállítani.

Tóth Péter képviselő elmondta, öröm-
mel látja, hogy újra elkezdődött a közmunka 
program. Lakosok kérik, hogy a központban 
a Szentes irányába várakozó buszmegállóban 
a járdaszigetet hosszabbítsák meg. Lakossági 
kérés továbbá, hogy a Hunyadi utcán elhelye-
zett gyászjelentő táblánál betonozzanak ki egy 
részt, hogy ne a sárba kelljen állni, ha valaki 
meg akarja nézni a gyászjelentést. 

Gémes László polgármester elmondta, in-
tézkedni fog a munka elvégzéséről.

A 7. oldal folytatásaÚTIÉLMÉNYEK

A Határtalanul! program keretében a BGA-
12-HA-01-0579 számú pályázaton 522 600 Ft-
ot nyertünk, s így az iskola hetedikes tanulói-
ból 20 tanuló és 2 kísérő tanár 4 napot töltött 
Szlovákiában a Felvidéken. 

Az út során ellátogattuk a losonci Kármán 
József Alapfokú Iskolába, ahol nagyon nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. A kölcsönös 
bemutatkozás után megemlékeztünk a „Nem-
zeti összefogás napjáról”, majd népi táncosaink 
fergeteges gömöri tánccal kedveskedtek a há-
zigazdáknak. Ők ezt két „kiscsillag” nagyon 
színvonalas zenés énekes produkciójával vi-
szonozták. Egy kis kötetlen beszélgetés után 
elültettük a magunkkal hozott virágok egy ré-
szét az iskola udvarában. (Sajnos az eső miatt 
nem értünk a végére, de barátaink befejezték 
másnap.) 

A szállás felé útközben megálltunk a tiszolci 
Csevice forrásnál, ahol ittunk a finom vízből és 
megtöltöttük üvegeinket. 

Nova Lesnán (Alsóerdőfalva) laktunk a 
Beny panzióban. Nagyon szép, minden igényt 
kielégítő szállás volt. A háziak nagyon finom 
és bőséges reggelivel és vacsorával gondos-
kodtak arról, hogy jó erőben legyünk a 4 nap 
folyamán. 

A 140 éves Magyarországi Kárpát Egyesület 
nyomában jártunk, így túráztunk a Magistrala 
Csorba-tó és Poprádi-tó, valamint a Tarajka és 
Kőpataki-tó közötti szakaszán. Megismerked-
tünk az MKE történetével és munkásságával, 
megnéztük az első menedékházakat, illetve 
azok helyszíneit, megemlékeztünk a Magas-
Tátra áldozatairól a Szimbolikus-temetőnél, a 

poprádi és tátralomnici múzeumot is megte-
kintettük. 

Útközben az iskolai tananyaghoz kapcsolódó 
ismereteinket is bővítettük, illetve a gyakorlat-
ban megnéztük, megtapasztaltuk. 

Kipróbáltuk a Magas-Tátra közlekedési esz-
közeit, az elektricskát, siklót, lanovkát, s még 
boboztunk is, hogy teljes legyen a lista. 

Az utolsó napon a Dobsinai-jégbarlangba is 
eljutottunk, aminek a kiépítése szintén kötődik 
az MKE tagjaihoz. Krasznahorka várába sajnos 
nem jutottunk be az építkezés miatt, de megem-
lékeztünk a vár történelméről, szerepéről, tu-
lajdonosairól. Megnéztük a „krasznahorkai Taj 
Mahal”-t Andrássy Franciska és Dénes mauzó-
leumát. Hazafelé „elfoglaltuk” Fülek várát. Es-
ténként a programok és vacsora után megírtuk 
az útinaplókat, majd éjszakai túrákra indultunk 
a környékben. Az utolsó napon Poprád esti fé-
nyeiben gyönyörködtünk. 

Utunk élményeit előadás, élménybeszá-
moló keretében megosztjuk az 5. évfolyamos 
diákokkal, majd témanap keretében az iskola 
összes felsős diákjával egy filmvetítéssel egy-
bekötött akadályversenyen. Az akadályver-
seny állomásain az út egy-egy programjából 
prezentációval egybekötött élménybeszámolót 
tartanak az úton részt vett diákok, s ők állítják 
össze az állomás feladatait kérdéseit is. 

Ez az út felejthetetlen élményt adott 
valamennyiünknek, s a csodálatos látnivaló-
kon kívül nagyban hozzájárult az iskolai tan-
anyag elmélyítéséhez. 

Köszönjük a lehetőséget a Bethlen Gábor 
Alapítványnak, az iskolának, tanárainknak, 
szüleinknek, s mindenkinek, aki hozzájárult 
valamivel ahhoz, hogy részt vehettünk ezen a 
szép kiránduláson.

(Hetedikes tanulók)
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Csak derűsen!  
Az öregedés jelei

1. Csak a második próbálkozásra tudsz ki-
kelni az ágyból.  

2. A „boldog órák” szunyókálással telnek. 
3. Nyaralni mész, de előbb fáradsz el, mint 

ahogy a pénzed elfogy. 
4. A tornázásról alkotott elképzelésed a „fel-

állás a székből”. 
5. Jóval hosszabb idő alatt pihened ki magad, 

mint amennyi idő alatt elfáradtál. 
6. Emlékezeted rövidül, panaszaid hosszab-

bodnak. 
7. Csak ülsz a hintaszékben, de nem tudod 

beindítani. 
8. Két órán át keresed a szemüveged, ami a 

fejeden van. 
9. Már feladtad az összes rossz szokásodat, 

de semmi sem lett jobb. 
10. Türelmesebb lettél, de ez tulajdonképpen 

csak fásultság. 
11. Végre összeszeded a gondolataidat, de ak-

kor meg a tested esik szét. 
12. Minden fáj. Ami meg nem, az nem műkö-

dik. 

A BOHÓC
Az egyik neves ideggyógyász rendelőjében 

megjelent egy külsőleg ápolt, jól öltözött és ki-
egyensúlyozott férfi. Pár mondat után azonban 
az orvos észrevette, hogy a nyugalom mélyen 
gyökerező levertséget és szomorúságot takar.

A specialista nagy gonddal végezte a vizsgá-
latot és a beszélgetés végén egyszerű szavakkal 
így szólt a beteghez:

- Miért nem megy el ma este a cirkuszba, 
mert ha nem tudná, ma lesz az első előadás 
a városban! Műsoron van egy híres bohóc is, 
akiről azt állítják, hogy a fél világot megne-
vettette már. Mindenki róla beszél, mert egy 
különleges egyéniségről van szó. Meglátja jót 
fog tenni.

A rendelőben lévő férfi felzokogott és így 
szólt:

- Az a bohóc én vagyok.

Forrás: http://megtortentesetek.network.hu

Folytatás a 14. oldalon

MEGÚJULT  
A MÚZEUM  
KERÍTÉSE

Az időjárás sem kímélte, így az évek 
során egyre rosszabb állapotba került a 
múzeum kertjében álló kerítés. A több 
mint 20 méter hosszú szakaszt még Bi-
hari Ferenc, egykori múzeumi gondnok 
készítette sok évvel ezelőtt. Idén önkén-
tes munkával, időt és energiát nem spó-
rolva Tóth Pál (Kontra u. 22.) készítette 
el a képen látható, időtálló kerítést, mely 
múzeumi faanyagból, fenyőből áll. Az 
udvari rossz állapotú fóliasátrat – mely 
hely hiányában raktárként szolgált – is 
lebontotta, így rendezett, a látogatók fo-
gadására alkalmas állapotba került a fü-
ves belső tér.

Nagyon köszönöm az áldozatos mun-
káját és segítőkészségét!

Purgel Nóra

A MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJÁRÓL
Az idén is kinyitotta kapuit a szegvári 

muzeális gyűjtemény a Múzeumok Éj-
szakáján, június 22-én este. Az épület 
gyertyamártással és csillagászati elő-
adással várta a látogatókat az ingyenes 
kiállítás megtekintés mellett. Mind-
szentről egy kiránduló csoport érkezett: 
a gyerekek Budapest környékén élnek, 
de nyaranta egy hetes táborba jönnek az 
alföldi kisvárosba. Szép gyertyákat ké-
szítettek és a kiállításokat is élvezettel, 
érdeklődéssel nézték végig. A 19 órakor 
kezdődő csillagászati előadásra érkezett 
még néhány felnőtt, így zsúfolásig telt 
a múzeumi terem. Szép égbolti képe-
ket láthattunk a vetítéses előadás során 
Kovács Károly, amatőr csillagásztól, 
aki már nem először járt Szegváron. A 
feltett kérdésekre is szívesen válaszolt, 
majd 21 órától a szélmalomnál távcsöves 
csillagkémlelésre készültünk. Sajnos, az 

Én köszöntöttem, mint műsorvezető a ren-
dezvényen jelen levő Gyömbér Ferencné jegy-
zőasszonyt, R. Nagy Mihály alpolgármester 
urat, Andor Csillát a szentesi Lajtha László 
Művészeti iskola énekművész tanárát, aki ifj. 
Ternai József énektanára, valamint a meghívott 
csoportok tagjait, vezetőit és a sok-sok érdek-
lődő, nótakedvelő embert. A csoportok közül a 
szegvári Bazsa Mári Népdalkör tagjait, és ve-
zetőjüket, Gila Lászlót; a csanyteleki Kékne-
felejcs Népdalkör tagjait, és vezetőjüket Forgó 
Jánosnét; a csongrádi Röpülj Páva Kör tagjait, 
és vezetőjüket Fodorné Nagy Annát; a földeáki 
Bazsarózsa Nóta és Népdalkör tagjait és veze-
tőjüket, Bárdos Istvánnét; a csongrádi László 
Imre baráti Kör tagjait, és vezetőjüket Fodorné 
Nagy Annát; a mindszenti Alkony Népdalkör 
tagjait és vezetőjüket Klimó Lászlónét, vala-
mint a szegvári Magyar Nóta Klub tagjait és 
annak vezetőjét, ifj. Ternai Józsefet. 

Gyömbér Ferencné jegyzőasszony nyitotta 
meg a találkozót. Pigniczki Mihályné egy szép 
verssel kedveskedett a közönségnek. Ezután 
bemutatkoztak a csoportok. Szép nótákat hall-
hattunk tőlük. 

A műsor végén a fellépő csoportok vezetői 
ajándék emléklapot, egy szál rózsát, és kerámia 
tányért kaptak, melyeket a jegyzőasszony és 
ifj. Ternai József adott át. A szervezők köszö-
netet mondtak a Művelődési Ház munkatársai-
nak, Andor Csillának, valamint megköszönték 
az anyagi támogatást a Ternai Kft-nek, Gaál 
Jánosné Mancika néninek, Kórógyi Antalné 
Juliska néninek, a Kurca TV munkatársainak 
pedig, a felvételek készítését. Ezután szebbnél-
szebb dallamok csendültek fel, az egész közön-
ség együtt énekelt.

Az alábbi verssel én is megköszöntem Ternai 
József és családjának a dalos találkozó meg-
szervezését:

„Mikor télre új tavasz jön, madárdalos kikelet,
Úgy ébred a mi szívünk is, ha egy kis dal zengedez,
Kicsiny falvak határában, nagy városok zajában,
Nem némulhat soha sem el, ajkunkról a magyar dal!

Ezt a kincset csak mi kaptuk, őseinktől örökbe,
Ez kísér el minden napon, bánatban és örömben,
Szóljatok hát dalos ajkak, hirdessétek sokáig,
Kis hazánknak áldott földjén, a magyar nóta virágzik!

Ezután a fellépő csoportok és a meghívott 
vendégek átsétáltak a Castellum Étterem és 
Panzió sátrába, ahol a finom vacsora elfo-
gyasztása mellett baráti beszélgetésre és közös 
éneklésre is sor került. Remek hangulatban telt 
el ez a délután.

Jövőre találkozunk ismét ugyanitt!

Lukács Istvánné

KURCA-PARTI  
DALOS TALÁLKOZÓ 

SZEGVÁRON
Június 20-án délután dalos találkozónak 

adott helyet a szegvári Művelődési Ház nagy-
terme. Muzsikánál nincs jobb barát c. dallal 
köszöntötte a közönséget ifj. Ternai József. 
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időjárás, a vihar közbeszólt, így csak két 
család tudta megtekinteni gyertyafény 
kíséretében a malmot.

Köszönöm az előadónak, hogy köze-
lebb hozta hozzánk a csillagok világát és 
a vendégeknek a lelkes múzeumlátoga-
tást!

Purgel Nóra

Polgárőr és  
rendőr hírek

Az előző számban felhívtuk a figyelmet egy 
bukósisakos csalóra, aki különböző indokok-
kal bekéredzkedett a házakban és ott értékeket 
és kézpénzt tulajdonított el. 

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy pol-
gári bejelentés alapján az illető elfogásra került 
egy másik településen.

A trükkös tolvajoktól mégsem tudunk szaba-
dulni. Most a „csomagos” csalók kerültek elő-
térbe, akik pénzt csalnak ki a gyanútlan állam-
polgártól. A leggyakoribb szöveg a következő: 
„Csókolom! Csomagot hoztam az ilyen olyan 
cégtől ön nyert csak a szállítási költséget kell 
kifizetni.” ILYEN NINCS!!! Ha valaki nyert 
a tárgynyereményeket a cégek utánvét nélkül 
postázzák és a csomag érkezését általában te-
lefonon előre egyeztetik. Aki így közelít önök-
höz, kérjék meg, hogy igazolja magát és az ada-
tait közöljék a körzeti megbízottal.

Sajnos a gondatlan gazdákat, tulajdonosokat 
könnyen megkárosítják a tolvajok. A napokban 
is történt egy nagy mennyiségű gázolajlopás. 
Közterületen tárolt busz tanksapkáját felfeszít-
ve jutott az élelmes tolvaj közel 150 liter gáz-
olajhoz.

Felhívnám a gazdák, tulajdonosok figyel-
mét, ha közterületen tárolják értékeiket és 
nincs más lehetőség, akkor az ellenőrzést sűrít-
sék és elhagyatott területen semmiféleképpen 
ne hagyják értékeiket.

Megkezdődött az aratás, betakarítás időszaka az 
úgynevezett megélhetési bűnözők ilyenkor a legak-
tívabbak. Kérjük a lakosságot, bármi gyanúsat ész-
lelnek, ismeretleneket látnak a földeken, úgyneve-
zett böngészőket vagy csak kerékpárosokat zsákkal 
megrakva értesítsék a helyi rendőröket vagy az új-
ságban megadott számon a polgárőrség tagjait.

A közlekedésről: A nyári nagy meleg csök-
kenti a koncentrációs képességet, ezért kérjük 
a közlekedőket a fokozott figyelemre, és ha 
érzi, hogy fárad, inkább álljon meg pihenjen. 
Inkább késve érjen haza, mint sehogy. 

Végül az elvégzett munkáról: Júniusban 
sem unatkoztunk. Részt vettünk az iskolai 
ballagás lebonyolításában, – biztosítottuk az 
érkező gépjárműveket, segítettük az akadály-
talan közlekedést és a parkolást. A Szegvár és 
Vidéke Takarékszövetkezet rendezvényének 
zavartalan lebonyolításában is segédkeztünk, 
valamint magánrendezvényeknél felügyeltük 
a parkolást. Ha munkánk bárkinek is kellemet-
lenséget okozott ezúton is elnézést kérünk.

Mindenkinek kellemes nyarat kíván a Szeg-
vári Polgárőr Egyesület.

B.S.

Szentkirályi...
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzet-

őr Egyesület Bacsó Ernő nemzetőr vezérőr-
nagy (civilben: katasztrófavédelmi tanácsadó) 
parancsnoksága alatt negyven fő egyenruhás 
nemzetőr vett részt a Margit-sziget árvízvédel-
mi munkálataiban. A parancsnok Úr kiemelte 
v.Visky Sándor nemzetőr tábornok, Imrich 
Zoltán nemzetőr ezredes és jómagam (megtisz-

telő és köszönöm) munkáját Élelmezésünkről 
az Üdvhadsereg gondoskodott „Isten áldásá-
val!” Sör nem volt, hűtött Szentkirályi ásvány-
víz viszont minden mennyiségben...

 
dr. Mészáros Imre

nemzetőr tábornok
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Szegvári Ízek Fesztiválja – FALUNAP
2013. augusztus 20. 

sportpálya
Augusztus 19-én

20.00 Diszkó- /színpad/ Felelős: Lukács Istvánné

Augusztus 17-18-19-én
 Lukács István Emlékverseny a tekepályán- Felelős: Zsibók Zoltán

Augusztus 20-án
  9.00-től Kispályás labdarúgó torna, nevezés a helyszínen- Felelős: Bihari László
  9.30-tól Kutya-suli bemutató - Felelős: Farkas Zoltán
10.00-tól Futóverseny- Felelős: Erdei Sándor
10.00-tól Piactér Kupa sakkverseny –/ piactér/ Felelős: Holozsai Albert
10.00-tól Főzőverseny baráti társaságoknak - Felelős: Lukács Istvánné
10:00-tól Paintball- Felelős: Csatordai Endre
 Íjászat- Felelős: Pölös Attila
 Gyermek játszóház- Felelős: Belevaló Klub
10.00-tól Szőttesek kiállítása a Szélmalomban- Felelős: Menyhárt Józsefné, Nagy Sándorné
14:15-től Ágoston Anita gyermekműsora-/ színpad/ Felelős: Lukács Istvánné
15.00-tól Ingyenes vércukor és vérnyomásmérés- Felelős: Határné Bottyán Erika
15.00-tól Kürtős kalácssütés- Felelős: Arany Lajosné
14.45-15.10 Kelet Lányai Hastánc Egyesület bemutatója- / színpad/ Felelős: Gyovainé Rácz Éva
15.10-15.40 A szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola ugrókötél klubjának bemutatója- /színpad/ 

Felelős: Lukács Istvánné
14.00-17.00 Hagyományőrző lovas és lovas kocsi felvonulás Szegvár utcáin a néptáncosokkal együtt  

Felelős: Pölös Attila
15.40-16.25 A szentesi 3 Cs+ N Favágók bemutatója a diszkoszpályán- Felelős: Csapi László
16.25-16.45 Nótadélután a Bazsa Mári Népdalkörrel és a Magyar Nóta Klubbal /színpad/ Felelős: Lukács Istvánné
16.45-17.30 Honkyokushin Karate - Nippon Zengó bemutató /színpad+pálya/– Felelős: Erdei Sándor
16.30-tól  Szegvár-Mindszent öregfiúk focimérkőzés az edzőpályán- Felelős: Buda Attila
17.30-17.50 Ébredés- Katolikus Közösség pantomim műsora-/ színpad/ Felelős: Gémes Anita
18.00-18.45 Ünnepi műsor: /színpad/ Felelős: Gyömbér Ferencné
 Gémes László polgármester ünnepi beszéde, Kenyérszentelés, Díszpolgári cím,  

Szegvárért Emlékérem kitüntetések átadása 
18.45-19.15 A Dobbantó Néptáncegyüttes és a Szötyke csoport műsora- /színpad/ 

Felelős: Magyar Imre, Magyar Imréné, Magyar Nóra
19.00-21.00 A fellépők vacsoráztatása / sátor/ –Felelős: Arany Lajosné
19.15-től Az erdélyi vendégek műsora-/színpad/ Felelős: Lukács Istvánné
Ajándéksorsolás- Felelős: Kosztolányi Sándorné, Kerekesné Bovatsek Ágnes
Szegvár színei fotóverseny eredményhirdetése- Felelős: Pólya Sándor, Huszka Anita
20.15-től Az Alibi együttes zenél-/színpad/ Felelős: Lukács Istvánné
22.00-kor Tűzijáték a Gyenes KFT felajánlásával
22.15-től Folytatódik a buli

Az egész nap folyamán: kirakodóvásár, vidámpark, kisvasútozás, büfé
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Minden program ingyenesen látogatható!
Mindenkit szeretettel várunk!

 Lukács Istvánné
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 

elnöke
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MOZGI
Mozgáskorlátozottak

Csongrád Megyei
Egyesülete

Megváltozott munkaképességűeknek:
új esély munkát találni!
A képzés ideje alatti anyagi támogatás! 
(képzési támogatás és úti ktg. térítés)

Akiket keresünk:
- érettségivel, vagy magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkező,
- 18 év feletti aktívkorú,
- Csongrád megyében élő, megváltozott 

munkaképességű személyek

MUNKALEHETŐSÉGET KERES?
MINŐSÉGIBB ÉLETRE, JÓ CSAPATRA, 
TÁMOGATÓ SZAKEMBEREKRE VÁGYIK? 

Kattanj ránk!

Elérhetőség: 
Honlap: www.mozgi.eu
Facebook: www.facebook.com/
mozgiprojekt
E-mail: info.mozgi@gmail.com
Tel.: 06-70-935-4847

Jelentkezés:
2013.06.01  - 2013.08.31 között a meg-
adott elérhetőségeken.

20 éves a Dobbantó Néptáncegyüttes Alkotótábor és kulturális hét tizedszer is

KURCA-PARTI DALOS TALÁLKOZÓ SZEGVÁRON


