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Meghívó
A Szegvári Diáksport Egyesület és a Szegvári 

Forray Máté Általános Iskola 

2015. február 14-én, szombaton rendezi 

a 25. Forray Torna  
Országos Meghívásos Tornaversenyét, 

melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Volt tornászainknak, 
akik megtisztelik rendezvényünket, a jubileumi 

rendezvény alkalmából 
emléklapot adunk.

Előre is köszönjük azt a fantasztikus összefogást,
 támogatást, melynek segítségével megrendezhetjük 

versenyünket.

A rendezvény a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával valósul meg.

Köszönjük az eddig felajánlott adó 1%-okat. 
Szívesen fogadjuk ebben az évben is.

Adószámunk: 57200062-1-06

Némedi Zoltán: 

Télutó
Csurgó eresz alján nagy jégcsapok lógnak,
az enyhe időben karcsúsodnak, fogynak.
Rövidülő testük sűrűn ejt most könnyet,
aláhulló cseppek áztatják a földet.

Nagyhangú verebek kiültek a fákra,
vígan csiripelnek, „tojnak” a világra.
Éhes házimacskák sóvár szemmel nézik,
tán egy földre szálló mégis csak jut nékik.

A levegőeget ludak éke szántja.
Északra repülnek, messze a tundrára.
Napos erdőaljban kibújt a hóvirág,
ifjúhodik, szépül, ruhát vált a világ.

Ruhát vált a világ, leveti hófehér kabátját,
felveszi zöldvetés, selymes fűz palástját.
Elhajtja felhőit, ragyog a tiszta ég.
Melegít, simogat, körülölel a fény.
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Köszönetnyilvánítás
„Pihenj, te drága szív,

már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,

Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk

Ezután élni: NÉLKÜLED!”

„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet 
mindenkinek, akik drága édesanyánk 

özv. Miskolczi Sándorné
Nóbik Julianna

temetésén megjelentek, koszorúikkal, 
csokraikkal enyhíteni próbálták 

fájdalmainkat.

Emlékezünk édesapánk halálának  
4. évfordulójára.

Gyászolói: gyermekei és családjaik

Megemlékezés

„Valaki hiányzik, elment,
Csendben távozott,

nem búcsúzott, de emléke
örökre szívünkbe záródott.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston János
halálának 15. évfordulójára.

Felesége, gyermekei és unokái

Megemlékezés
Apukám emlékére

„Látván sírhelyed,
Szememen könnyeket ereszt.
Utoljára akartam mondani,  

hogy szeretlek,
De már nem volt idő, elhagytál minket.

Ha kívánhatnék egyet, az lenne,
Bár láthatnám ragyogó szemedet.

Mikor megtudtam, hogy  
már nem látlak többet,

Nagyon távol éreztem magam tőled.
Én még mindig szeretlek téged,
S elfelejteni nem foglak, ígérem.

Te még most is velünk vagy,
S szállsz a gondolatomban.

Ha itt lennél, ezt mondanám,
Örökké szeretlek, édesapám.”

Soha el nem múló szeretettel, fájó szív-
vel emlékezünk drága szerettünk

Horváth Sándor
halálának 3. évfordulóján

Szerető családja

Családi események
2015. január
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Gyenes Istvánnak és Bihari Zsuzsan-
nának (Mindszenti u. 81.) DÁVID MARCELL
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Gila János, Kurca u. 3. (64 év), 
Gyenes János Mihályné Gila Mária, Kontra u. 
75/b (59 év), Tégla György, Batthyány u. 13. (93 
év), Csenki Istvánné Kalamusz Éva, Szabad-
ságharcos u. 19. (75 év), Vigh Pálné Mészáros 
Ilona Mária, Kontra u. 51. (78 év), Hetényi La-
jos Imréné Szénás Jolán, Kinizsi u. 57. (58 év), 
Nagy Antal Vince, Régitemető u. 13. (75 év), 
Szin Andrásné Kórógyi Valéria, Rákóczi u. 40. 
(86 év), Ágoston Józsefné Száraz Anna, Roz-
maring u. 5. (73 év), Bottyán Mária, Rákóczi u. 
74. (81 év), Miskolczi Sándorné Nóbik Julian-
na, Mindszenti u. 74. (89 év).

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

Lukács Istvánné alpolgármester
Március 3-án kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Puskásné Halál Ágnes
Február 11-én szerdán 17-18 óra, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Március 4-én szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Március 5-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Tóth Péter
Február 18-án szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

Előfizetés 
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a Szeg-
vári Naplót, kényelmesebb, ha előfizet. 
Emellett kedvezményt is kap: az előfize-
tés 2015-re csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul ház-
hoz szállítják az újságot a megjelenés 
másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára 
adását. Ez esetben az előfizetési díj 3000 
Ft, amely a postaköltséget is tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet minden 
hétfőn 15-17 óra között, valamint minden 
csütörtökön 16-18 óra között.

LAPZÁRTA
2015. február 26. (csütörtök) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 

Telefonszám: 06-30/278-5640

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, csütörtökön 
16-18 óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az 
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.
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Folytatás a 6. oldalon

Napirend előtt tárgyalandó ügy: a polgármester 
tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, 
a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester elmondta, a legna-
gyobb beruházás a településen a szennyvízcsatorna 
hálózat építése. A lakossági rákötések száma egyre 
emelkedik. Helyszíni bejárást tartottak a műszaki 
ellenőr jelenlétével. Az észrevételeket felírták, a hi-
bákat a műszaki átadás időpontjáig el kell hárítani. 
Jelenleg ezek javítási munkálatai folynak. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a 
jegyző asszonnyal, illetve két képviselő társával 
részt vett a Pusztaötös záró konferencián, melyet 
a Művelődési Házban tartottak meg. Az egyesüle-
tet 5 település alkotja, Derekegyház, Nagymágocs, 
Árpádhalom, Székkutas és Szegvár. Az egyesületet 
a mezőgazdaság és a turisztika jellemzi. Az öt tele-
pülés egy nagyobb pályázat benyújtásában gondol-
kodik, mely hasznára is lehetne a településnek. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul vette a polgármester két ülés 
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájé-
koztatót. 

1. Napirend: a képviselő-testület 2015. évi mun-
katerve

Gémes László polgármester előterjesztette a kép-
viselő-testület 2015. évi Munkatervét (2. sz. mellék-
let). Elmondta, a munkatervben meghatározott idő-
pontokon kívül lehet számítani rendkívüli testületi 
ülésekre is. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a bizottsági 
ülésen elhangzott vélemények alapján javasolja, hogy 
a február 12-ére tervezett képviselő-testületi ülés után 
közmeghallgatásra is kerüljön sor. A napirendi ponto-
kat a képviselő-testület a későbbiekben is meg tudja ha-
tározni. Első és legfontosabb napirendi pont a szenny-
vízberuházás és az ezzel kapcsolatos talajterhelési díj 
bevezetése, melyről a lakosságot tájékoztatni kell. Kér-
te a tisztelt képviselő-testületet, ezzel a módosítással 
szíveskedjék elfogadni a 2015. évi munkatervet. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
ülésén elhangzott az a javaslat is, hogy a november 
26-i ülés napirendi pontjai között szerepeljen a kép-
viselő-testület határozatainak végrehajtásáról szóló 
beszámoló. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete a 2015. évi munkatervét a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadta.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon az elfogadott munkaterv SZMSZ-ben 
meghatározott módon történő kihirdetéséről, vala-
mint az érintetteknek történő megküldéséről.

2. Napirend: beszámoló a szegvári közös önkor-
mányzati hivatal munkájáról

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
szóló írásos anyagot (3. sz. melléklet). Megkérdezte 
Gyömbér Ferencné jegyzőt, van-e kiegészítése az 
anyaggal kapcsolatban? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az írásos 
beszámolót nem kívánja kiegészíteni. 

Gémes László polgármester felkérte a bizottsá-
gok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló írásos beszámolót, melyet 
elfogadásra javasolta.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
benne van az anyagban, hogy a szennyvízberuházás 
teljes dokumentációjának ellenőrzésére került sor. 
Ki végezte az ellenőrzést és milyen megállapításo-
kat tettek? 

Gémes László polgármester elmondta, az EUTAF 
végezte az ellenőrzést. Félig magyar, félig brüsz-
szeli bizottság. Az ellenőrzésről a megállapításokat 
még ezután fogja megtenni. Többségében mindent 
rendben találtak. Egy dologban emeltek kifogást, az 
pedig a közbeszerzési eljárás kiírásának a dokumen-
tációjából egy pont volt. Azt nehezményezték, hogy 
olyan kivitelezőket vártunk pályázni, akik egy be-
ruházás keretében végeznek szennyvízberuházást és 
tisztító építést is. Mivel komplett beruházásáról volt 
szó, komplett referenciát kértünk. A közbeszerzési 
dokumentáció nagyon sok kézen átment. A korábbi 
képviselő-testületi tagok emlékezhetnek, hogy kb. 1 
évet véleményezte a minisztérium. Érthetetlen, mi-
ért emelték ezt a kifogást, amikor ezt 3 szervezet is 
jóváhagyta. A megállapítást észrevételezte az ellen-
őrzést végző EUTAF, a közbeszerzési döntő bizott-
ság viszont elutasította a felvetést. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, a község honlapját mely szervezeti egység 
kezeli? Hiányosnak tartja. 

Gémes László polgármester elmondta, a honlapot 
Munkácsi Zoltán, a kabinet munkatársa frissíti. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a testületi üléssel kapcsolatos aktualitások hiányo-
sak. 

Gémes László polgármester elmondta, külön 
informatikus munkatárs nincs erre a feladatra. 
Amennyiben a képviselők részéről kérés merül fel, 
jelezzék azt a kabinet irodában. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

3. Napirend: egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester elmondta, Vida-

Szűcs János „Veled-Érted Szociális Szövetkezet” 
néven új munkahelyek teremtésére irányuló írásos 
anyagot terjesztett a képviselő-testület elé megvita-
tásra. Az anyagot e-mailen keresztül minden képvi-
selő-testületi tag megkapta. Köszöntötte Vida-Szűcs 
Jánost és Szőke Sándort. Felkérte Vida-Szűcs Já-
nost, ismertesse beadványát. 

Vida-Szűcs János elmondta a „Veled-Érted Szo-
ciális Szövetkezet” szegvári székhelyű, amely azért 
jött létre, hogy mint szociális szövetkezet lehetőleg 
új munkahelyek teremtésével és olyan gazdasági 
tevékenység folytatásával tudjon részt venni, mely 
önfenntartását hosszú távon biztosítja a szövetkezet-
nek. A szövetkezet vállalkozási forma, működés és 
költség szempontjából az egyik legjobb vállalkozói 
forma. Aki tagi jogviszonyban dolgozik szociális 
szövetkezetben, annak 5 évig van egy jelentős járu-
lékfizetési kedvezménye. Ismertetett egy számítást, 
melyet 120 eFt bruttó bérre dolgoztak ki. A szociális 
szövetkezetet 7 magánszemély alapíthatja meg. Az 
alapító tagok közül legalább 3 főnek hátrányos szo-
ciális helyzetűnek kell lenni. 25 év alatti pályakezdő, 
50 év feletti nyugdíj előtt álló, gyedről, gyesről visz-
szatérő, gyermekét egyedül nevelő, kisebbségi, tar-
tós munkanélküli, illetve legalább 1 napig regisztrált 
munkanélküli legyen. Az alapító tagnak nem lehet 
NAV tartozása. A szövetkezet alapból megkapja a 
szociális jelleget. Élhet járulékfizetési kedvezmény 

igénybevételével anélkül, hogy erre külön pályáznia 
kellene. Egy kikötés van ezzel kapcsolatban, az pe-
dig az, hogy nem lehet a szövetkezetnek semmilyen 
adó- és járuléktartozása, hátraléka, mert a bejegy-
zés nem végleges. Célunk ezzel a szövetkezettel az, 
hogy Szegváron is tudjanak munkahelyet teremteni. 
Szövetkezetünk részt vesz abban a konzorciumban, 
amelynek keretén belül 148 szövetkezet kapott arra 
lehetőséget, hogy egy közvetlen brüsszeli támoga-
tási rendszerben vehessen részt. Szövetkezetenként 
350-550 millió forint közötti 100%-ban vissza nem 
térítendő előfinanszírozott támogatásról van szó. Ez 
a pályázat Brüsszelben október 12-én került benyúj-
tásra. Mind a 148 szövetkezet más-más tevékenységi 
körre nyújtotta be ezt a támogatási igényt. Ez a beru-
házás 2015. III-IV. n. évében, 2016. I. n. évében lesz 
megvalósítható. Ha ez sikerül, akkor egy hidegen 
sajtoló olajüzemet szeretnének létrehozni, mellyel 
terveik szerint 25-30 munkahelyet tudnak létesíteni. 
Jelenleg 4 aktív munkavállalója van ennek a szövet-
kezetnek, 3 taggal és 1 fő hagyományos alkalmazotti 
jogviszonnyal. Január 31-i határidővel OFA pályáza-
tot lehet benyújtani, melynek feltétele az, hogy csak 
azok a szövetkezetek vehetnek részt ebben a pályá-
zatban, amelynek tagja valamely önkormányzat. 
Ezzel az OFA-s pályázattal minimum 2, maximum 
10 új munkahelyet lehet létesíteni. Feltétel az, hogy 
8 hónapig kell az új alkalmazottaknak dolgozni tagi 
jogviszonyban a szövetkezetben. Ezért cserében 1 
millió forint támogatásban lehet részesülni. Itt szó-
ba jöhet olyan munkakörök betöltése is, amellyel a 
szövetkezet az önkormányzatnak tud valamilyen 
szolgáltatást végezni. Kedvezőbb árakkal tud a szö-
vetkezet azáltal dolgozni bizonyos területeken, ha 
egyrészt ebből a támogatásból jó ideig az újonnan 
foglalkoztatottak bére ki lesz fizetve, másrészt olyan 
szolgáltató feladatot ellátó villanyszerelő, kőműves, 
más egyéb területek kiszolgálásával, ahol 5 évig a 
kedvezményes járulékfizetést igénybe lehet venni. 
Szociális szövetkezetnél 4 alkalmazott bére esetén 
az ötödik alkalmazottnak a teljes bérét meg lehet 
spórolni. Ki lehet gazdálkodni azáltal, hogy nem kell 
megfizetni 5 évig a 27% szociális hozzájárulást, az 
1,5% szakképzési hozzájárulást. Amennyiben igény 
van bővebb információra, várja a kérdéseket. Hozzá-
tette, erről sokat lehet beszélni. 

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, 
a szövetkezet gyakorlatilag milyen tevékenységet 
folytat?

Vida-Szűcs János elmondta, a szövetkezetben 4 
fő dolgozik, akik üzletkötői tevékenységet folytat-
nak. 

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, 
milyen típusú tevékenységről van szó? 

Vida-Szűcs János elmondta, többek között szo-
ciális szövetkezetek létrehozásában segítenek. Ez 
bővülni fog egyéb tevékenységgel.

Gémes László polgármester megkérdezte, az 
OFA-s pályázatban milyen jellegű munkahelyeket 
terveztek?

Vida-Szűcs János elmondta, igazából nincs még 
eldöntve. A pályázatot január 31-ig lehet benyúj-
tani. Ismertette, mely önkormányzatokkal állnak 
kapcsolatban. Hozzátette, nagyon sok olyan lehe-
tőség van, melyben jól együtt tudnak működni az 
önkormányzatok és a szociális szövetkezetek. A 
szociális szövetkezeteket csak 7 magánszemély 
hozhatja létre. Egyedül az önkormányzatoknak van 
arra lehetőségük, hogy alapító tagként részt vehet. 
Nem mindegyik pályázatnál feltétel az, hogy ön-
kormányzatnak tagjává kell lenni a szövetkezetnek, 
ennél kifejezetten feltétel. Ha úgy gondolják, hogy 
jön visszajelzés, mely kb. március-áprilisban várha-
tó, akkor már előkészítő tárgyalásokat lehet végezni 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvári Közös  
Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2014. december 11-én tartott nyílt üléséről
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók 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 emele-
tén. 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

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 kérni az 
ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívószám 
is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 06-
62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető 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 Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
február 2-6.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig
február 9-13.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
február 16-20.
hétfőtől-péntekig 7.30-11 óráig
február 23-27.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
március 2-6.
Szabadság miatt a rendelés szünetel

Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
február 2-5.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig
február 9-12.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
február 16-19.

hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig
február 23-26.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 
óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
február 7-8. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
február 14-15. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
február 21-22. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
febr. 28.-márc.1. dr. Kun Sz. 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   8-12  13-14 óráig
Csütörtök    8-12  13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

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

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Ügyfélszolgálati Iroda
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig

Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

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

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

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334-
es számon
- online: www.alfoldviz.hu

Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. 
Telefon: 06-63/311-433
kedd  8.00-12.00 – 12.30-15.00
csütörtök 8.00-12.00 – 12.30-15.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

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

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

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

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

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-péntekig 6.00-19.00 óráig
Szombaton 6.00-18.00 óráig
Vasárnap  6.00-13.30 óráig

Hasznos tudnivalók!
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„Védőnők az egészséges és boldog családokért”
100 éves a Védőnői Szolgálat

1915-ben alakult meg az Országos Stefánia 
Szövetség az anyák és csecsemők védelmére. A 
Magyar Védőnők Egyesülete honlapján találha-
tó történeti áttekintés szerint a századforduló 
Magyarországának társadalmi, gazdasági és de-
mográfiai változásai hívták életre a védőnői há-
lózatot. Megalakulásakor a csecsemőhalandóság 
csökkentése és a nemzet számbeli erősítése volt 
a cél.

A védelem alapelvei szerint az anya nem kerül-
hetett rosszabb gazdasági helyzetbe azért, mert 
új embernek adott életet; az anyát és magzatát 
meg kellett óvni a szülési folyamat veszélyeitől, 
továbbá lehetővé kellett tenni, hogy minden anya 
maga szoptassa csecsemőjét; valamint kiemelke-
dő volt az anyák megfelelő tájékoztatása. 

A környező országokban az anya- és gyer-
mekvédelem elsősorban azon az elven működött, 
hogy a szociálisan rászoruló, vagy problémával 
küszködő anyának kellett felkeresnie azokat az 
intézményeket, melyek segítséget adnak. A ma-
gyar módszer szerint hivatásos és megfelelően 
kiképzett védőnői szervezetre volt szükség.

1930-tól – az ország gazdasági helyzete miatt 
– nem volt lehetőség a hálózat további bővítésére, 
helyenként a működés feltételei is bizonytalanná 
váltak.

1927 és 1940 között a Stefánia Szövetség 
mellett párhuzamosan működött a Zöldkeresz-
tes Egészségvédelmi Szolgálat. Az elnevezés a 
nemzetközi környezetvédő mozgalmakra utal, 
a szolgálat pedig a Rockefeller Alapítványhoz 
és Johan Béla nevéhez fűződik (ő dolgozta ki a 
falusi egészségvédelmi munka koncepcióját és 
gyakorlati megvalósítását). A szolgálat védőnői 
ápolónői és védőnői oklevelet szereztek elsősor-
ban a célból, hogy az otthoni gondozás mellett az 
ápolásban is helyt tudjanak állni.

A zöldkeresztes védőnők feladatai az anya- 
és csecsemővédelem, az iskola-egészségügy, a 
nemibetegségek és a TBC elleni küzdelem, a sze-
gény betegek otthoni ápolásának megszervezése 
és a szociális gondozás volt. A szolgálat a csa-
ládgondozási szemléletet tartotta a legalapvetőbb 
szempontnak: „Az általános családgondozás tu-
lajdonképpen összefoglalása és összeegyeztetése 
a szakvédelmi munkának, a közös cél, az egész-
ségvédelem érdekében.”

A Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes 
Egészségvédelmi Szolgálat 1941-ben egyesült. 
Ekkor 1044 védőnő látta el az általa gondozott 
lakosságot, mely akkor megközelítőleg 7 millió 
embert jelentett. A védőoltásokkal kapcsolatos 
tennivalók is a védőnői tevékenység részét ké-
pezték, melynek eredményeként jelentős mérték-
ben lehetett csökkenteni a fertőző és járványos 
megbetegedéseket.

1948-tól a szolgálat működésében jelentős 
változások következtek be: 1950-ben megalakult 
az Egészségügyi Minisztérium és így egységes 
irányítás alá került a gyógyítással. 1951-től min-
den körzeti orvos mellé egy védőnő került. Az 
1960-as évektől a községi szülésznői rendszert 
a körzeti ápolónői hálózat váltotta fel és a gyer-
mekorvosi körzetek is ekkor alakultak ki. Az 
1960-as és 1970-es években a védőnők feladata 
a védőoltások, orvosi vizsgálatok előkészítése, 

megszervezése, vizsgálatokon való közremű-
ködés, valamint a dokumentáció vezetése volt. 
1973-tól a szolgálat feladatai felvilágosító, egész-
ségnevelő előadások tartásával bővültek.

A védőnő tevékenysége középpontjában ma is 
az általa gondozott családok egészségvédelme, a 
betegségek kialakulásának megelőzése, valamint 
az egészségfejlesztés áll.

Védőnői munkát csak védőnői szakon szerzett 
főiskolai oklevéllel rendelkező személy végezhet. 
Szakmai tevékenységét elsősorban önállóan látja 
el, de rendszeresen kapcsolatot tart az egészség-
ügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer 
szakembereivel. Szoros személyes kapcsolatot 
tart gondozottaival, melynek során az egyéni 
szükségleteknek megfelelően különböző prob-
lémáikban (egészségi, szociális, mentálhigiénés) 
tanácsot nyújt. Ezen kívül szűrővizsgálatokat 
szervez, védőoltásokat készít elő, egészségneve-
lő és más egészségvédő közösségi programokat 
biztosít a gondozottak számára.

Én 27 évvel ezelőtt kerültem szorosabb kap-
csolatba a körzeti védőnőkkel, amikor gyerme-
kemet vártam. A védőnők végigkísérték fiamat 
14 éves koráig itt Szegváron, majd középiskolás 
korában az iskolai védőnő segítette az egészséges 
fejlődését. 

Határné Bottyán 
Erika fiam szü-
letésekor kezdte 
Szegváron védő-
női munkáját. Őt 
kértem meg, hogy 
beszéljen arról, 
milyen változá-
sok voltak a fel-
adatokban, mi a 
munkája ma egy 
védőnőnek, ho-

gyan változtak a munkakörülmények a védőnői 
pályafutása alatt?

„25 éve dolgozom védőnőként, és ez idő alatt a 
védőnői munka nagyon sokat változott. Alapból 
természetesen a terhesgondozás, a csecsemő- és 
gyermekgondozás a fő profilja ma is egy védő-
nőnek. De ma már nem csak gondozunk, hanem 
bizonyos szolgáltatásokat is végzünk. Pl. ba-
bamasszázs, vérnyomásmérés, vércukormérés. 
Most van folyamatban a védőnők kiképzése arra 
vonatkozóan, hogy önállóan végezhessék a nő-
gyógyászati méhnyakrák szűrést. A védőnőnek 
ma már mindenben kicsit informálisnak és nap-
rakésznek kell lenni. Nagyon fontos, hogy csa-
ládgondozást végzünk. A Védőnői Szolgálat nem 
csak az idén lett 100 éves, hanem nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy a világon egyedülálló is ez 
a szolgáltatás. A Védőnői Szolgálat hungaricum. 
Ma már nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az 
egészségmegőrzésre és nemcsak a védőoltások 
szervezésével és után követésével, hanem a la-
kosság felvilágosításával is. Azt hiszem, minden 
védőnő szívügyének tekinti ma, hogy javuljon a 
magyar lakosság egészségügyi állapota, amely 
nem valami előkelő helyen áll Európában. 

A munkakörülményeink sokat javultak az 
elmúlt évek alatt. Valamennyi védőnő számító-

gépen, naprakészen dolgozik. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy az elmúlt 25 év alatt sajnos nem 
sikerült egy egységes védőnői programot meg-
valósítani. Vannak még jócskán hiányosságok 
pl. eszközök terén. Ezek pedig nagyon fontosak 
lennének ahhoz, hogy a munkánkat zökkenő-
mentesen tudjuk végezni. A mai kor technikai 
vívmányai közül sok olyan dolog van, amely a 
mi munkánkban is jól alkalmazható, pl. hallás-
vizsgáló készülék, magzati szívhanghallgató ké-
szülék. Ugyanakkor a számítógépeink annyira 
elavultak, hogy szinte alig lehet dolgozni rajtuk. 
Nagyon jó lenne, ha ezek korszerű, gyors gépek-
re cserélődnének, vagy akár laptopokat kapnánk 
mi is, mint oly sok védőnő kolléganőnk. 

Sajnos az adminisztrációs munka az elmúlt 
évek során a duplájára emelkedett, és bizony 
gyakran otthon, esténként folytatni kell a mun-
kánkat, hogy az pontos legyen. Én nagyon szere-
tem ezt a hivatást. Már 20 éve tanító védőnőként 
is dolgozom, jönnek hozzám az egyetemről az 
államvizsga előtt a végzős hallgatók 6 hetes nagy 
gyakorlatra. Igazából ez idő alatt tanulják meg a 
valódi védőnői munka lényegét.

Nagyon jó érzés hogy a magzatok fogantatása 
után egészen 6 éves korig tanácsokkal segíthe-
tem és végig követhetem egy cseppnyi élet ala-
kulását. Lehet, hogy anyagilag nem a védőnői 
munka az, amit ma legjobban megbecsülnek, de 
abban biztos vagyok, hogy erkölcsileg a legtöb-
bet ez a munka adhat annak, aki ebben igazán 
megtalálta a helyét. Én így 25 év után tiszta szív-
ből mondom, biztosan a helyemen vagyok és itt 
is maradok.  Nagyon szeretem a munkám. Külön 
köszönöm azoknak, akik szeretetükkel mindig 
újabb erőt adnak nekem, és amikor most helyi 
képviselőként indultam a választásokon a szava-
zatukkal támogattak. Biztos vagyok benne, hogy 
ez valamelyest a védőnői munkám elismerése is 
volt.”

Kosztolányi Sándorné
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A 3. oldal folytatása

a háziipari telep bérleti szerződésének megkötésére, 
majd később a megvásárlása tekintetében. Meg lehet 
beszélni, milyen szolgáltatást tudnának beindítani 
Szegváron, ami esetleg ma még nincs jelen. Szeret-
nének élni ezzel a lehetőséggel még akkor is, ha 10 
új munkahelyet tudnak nyitni. 

Gémes László polgármester elmondta, azt még 
nem lehet tudni, milyen tevékenységről lenne szó.

Vida-Szűcs János elmondta, nincs meghatározva 
konkrétan, hogy a támogatásból milyen tevékenysé-
get kell végezni, február-március hónapban már több 
mindenről lehet beszélni.

Gémes László polgármester megkérdezte, az 
OFA-s pályázat független a sajtoló üzem tevékeny-
ségétől? 

Vida-Szűcs János elmondta, teljesen független, 
a kettő nem zárja ki egymást. Itt arra van lehetőség, 
hogy 10 új munkahelyet tudjunk teremteni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő köszönetet 
mondott Vida-Szűcs Jánosnak azért, hogy megtisz-
telte a képviselő-testületet jelenlétével. Hozzátette, 
sajnálja, hogy az anyag nem lett saját kezűleg aláír-
va. Szeretett volna látni néhány referencia anyagot.

Vida-Szűcs János elmondta, referencia anyag 
nincs. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
kételkedik abban, hogy az önkormányzatnak sem-
miféle kötelezettsége nincs. 

Vida-Szűcs János elmondta, egyszeri 5.000 Ft 
tagdíjat kell fizetnie az önkormányzatnak, más kö-
telezettsége nincs. Hozzátette, beadványa nem arra 
irányul, hogy anyagi hozzájárulást kérjen az önkor-
mányzattól. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
jó lett volna látni a pályázati kiírást. 

Vida-Szűcs János elmondta, a pályázati kiírás 
nyilvános.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
csatolni kellett volna az anyaghoz. Ha az önkor-
mányzat tagként be kíván lépni egy szervezetbe, azt 
tudnia kell, hogy mit vállal, illetve mit szeretne el-
érni. Az OFA-s pályázatok vonatkozásában volt már 
tapasztalata. Hozzátette, ezek a pályázatok általában 
utófinanszírozottak. Az alapítási érték elég alacsony 
ahhoz, hogy valami biztosítékot lehetne látni arra 
vonatkozóan, hogy egy utófinanszírozást tudna 
megvalósítani a szövetkezet. Hozzátette, nagyon sok 
itt még a bizonytalanság. Nagyon sok mindent át kell 
ahhoz gondolni. Úgy véli, most még kockázatos eb-
ben az önkormányzatnak részt vállalnia. 

Gémes László polgármester megköszönte Vida-
Szűcs Jánosnak a tájékoztatást. Elmondta, a képvise-
lő-testület az egyéb előterjesztések tárgyalása során 
fog dönteni a témában. 

Gémes László polgármester előterjesztette az 
étkezési térítési díjak meghatározására vonatkozó 
írásos anyagot (5. sz. melléklet). 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta az étkezési térítési díjak megha-
tározására vonatkozó írásos anyagot. Az anyagban 
volt egy elírás, az uzsonna díja az anyag 13. oldalán 
130 Ft, a 23. oldalon 140 Ft. Ezzel a módosítással a 
bizottság elfogadásra javasolta az anyagot. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az étkezési té-
rítési díjak meghatározását az írásos anyag alapján 
2 igen szavazással, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolta. 

Gyömbér Ferencné jegyző asszony felolvasta a 
Sze-Pa-Szolg. 2012. Kft. fizetési módjáról szóló anya-
got: A Sze-Pa Szolg Kft. (Fenyő Csaba) az önkor-
mányzatnak az iskola konyha használatáért 100.000 
Ft bérleti díjat fizet havonta számla ellenében.  

A közüzemi díjat a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szentesi Tankerülete negyedévente 
az önkormányzatnak átszámlázza - mivel a KLIK 

az iskola közüzemi díjait kifizeti, ami tartalmazza 
a konyhára eső közüzemi díjakat is -, melyet ön-
kormányzatunk továbbszámláz a vállalkozónak. A 
villamos energia számlázása almérő leolvasása után 
történik, a szemétszállítás díja, a szennyvízszippan-
tás díja a szolgáltató által leszámlázott díj fele. A 
vízdíj a nyári fogyasztás alapján van kiszámlázva, 
mivel akkor csak a konyha működik. A gázdíj havi 
170.000 Ft havi átalány alapján kerül kiszámlázásra. 
Mivel negyedévente kapjuk csak meg a KLIK-től a 
kimutatásokat, ezért átalányként a vállalkozó havon-
ta 226.000 Ft-ot fizet a közüzemi díjakra, mely év 
végén korrigálásra kerül a ténylegesen KLIK által 
leszámlázott díjakra levetítve.

Tóth Péter képviselő megköszönte a tájékozta-
tást. Elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ülésén is elmondta, nem ért egyet a Sze-Pa-Szolg 
Kft. étkezési térítési díj emelésével, mert az az inflá-
ció mértékénél jóval magasabb. Nem ért egyet azzal 
sem, hogy előírás az egészséges táplálkozás bizto-
sítása és az sokba kerül. Véleménye szerint ma már 
mindenütt lehet gyümölcsöt kapni és olcsóbb, mint a 
korábbi években. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
nincs számításokkal alátámasztva az emelési összeg. 
Megkérdezte, a térítési díj emelés összhangban van a 
bérleti és üzemeltetési szerződés időtartamával? 

Gémes László polgármester elmondta, a szer-
ződés a rendelet melléklete. A bérleti szerződés az 
üzemeltetési szerződéssel összhangban van. A szol-
gáltatási szerződés 5 évre szól. 

Fenyő Csaba, a Sze-Pa-Szolg 2012. Kft. ügyveze-
tője elmondta, a legelső időszakban próbaidőt kötöt-
tek ki, majd ezt követően kötötték meg az ötéves szer-
ződést. Ennek most a harmadik évét töltik. Elmondta, 
a gáz almérő felszerelése nem egyszerű. Tervrajzot 
kell készíttetni, ami 35 eFt-ba kerül. Ezt nem vállalta 
fel senki, ezért maradtak az átalánydíjas fizetésnél. 
Más tekintetben mindenütt van almérő. Elmondta, 
neki gondot jelent minden egyes hónapnak az elszá-
molása. Van 2-2,5 hónap, amikor nem használják a 
konyhát, és akkor is fizeti az átalánydíjat. Jelenleg 
kifizeti a 170 eFt-os átalánydíjat minden hónapban. A 
KLIK-kel is meg kell állapodnia abban, hogy a nyá-
ri hónapokban hogyan történjen az elszámolás. Ha 
pontosan mér az iskola havonta gázórát, akkor csak 
ő a fogyasztó nyáron. Tavaly kérte a testülettől, hogy 
felezzék le a gázfogyasztás átalánydíját, akkor azt a 
választ kapta, hogy fogyasztás után kell fizetni. Neki 
mindig átalányt kellett fizetni. Ha leolvasták az órát 
és aszerint jelentették az óraállást, akkor június, júli-
us és augusztus hónapokban fogyasztott gázt. 

Gémes László polgármester pontosított, misze-
rint gáz fogyasztásnál nem lehet almérőt beépíteni. 
Új bekötést lehet végezni. Mivel almérőt nem lehet 
felszereltetni, ezért új bekötésnek minősül, viszont 
annak költségét sem a vállalkozó, sem az akkori üze-
meltető önkormányzat nem tudta felvállalni, mert az 
több százezer forint. Egyelőre ezért is maradtak ab-
ban, hogy vállalkozó átalánydíjat fizessen. Annyi a 
változás, hogy az önkormányzat csupán közvetítő, 
hiszen alapjában véve a KLIK-hez tartozik. 

Fenyő Csaba ügyvezető elmondta, január 1-től 
napi kétszer kell adni gyermekeknek zöldséget, 
gyümölcsöt. Térítési díj megfizetése tekintetében 
az országos ár alatt vannak. Egy évvel ezelőtt átvál-
lalták azt, hogy a szülőktől ők szedik be a normát. 
Ez egy hatalmas feladat. Aki pénzügyön dolgozik, 
tudja, hogy milyen csúszásokkal érkeznek be ezek 
az összegek. Véleménye szerint kevesebb emelést ja-
vasolt volna, ha a törvény nem változik. Hozzátette, 
nyáron olcsóbb a zöldség-gyümölcs, télen drágább. 
Elmondta, ellenőrizni fogják a konyhák felszereltsé-
gét. Kötelező lesz beszerelni minden konyhába egy 
kombi sütőt, amelynek 300 eFt az ára. Jelenleg 3 ko-
pott sütőjük van. Az is előírás, hogy a gyerekeknek 
milyen ételeket adjanak. Van rá eset, hogy ezt nehe-
zen tudják kivitelezni, mert 120 Ft-ból ki kell hozni 
úgy, hogy a zöldség és gyümölcs is benne legyen. 
Nagyon szigorúan veszik a só- és cukormennyiséget 
az ételekben. Ezeket szigorúan be kell tartani. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a szolgálta-
tási szerződés 8./ pontjában módosítást kér. Eddig a 
költségvetési koncepció tárgyalásakor kerül sor a dí-
jak felülvizsgálatára, most azt szerepeltessék, hogy 
november hónapban fog erre sor kerülni.

A 12./ pont utolsó bekezdésében a pontos törvényi 
hivatkozást ki kell húzni, csak Ptk. maradjon.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak étkeztetésére 
vonatkozó, a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel (Várpalota, 
Erdődy P. T. u. 25.) kötött szolgáltatási szerződést a 
jelen határozat melléklete szerint jóváhagyta. 

Gémes László polgármester kérte, aki a gyer-
mekjóléti alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és 
természetbeni juttatásairól szóló 14/2011. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet módosítását elfogadja, kéz-
feltartással jelezze.

A képviselő-testület megalkotta 13/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a gyermekek pénzbeli és 
természetbeni juttatásairól szóló 14/2011. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette a köz-
temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó írásos anyagot (6. 
sz. melléklet). Átadta a szót a bizottságok elnökei-
nek.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a köztemetők-
ről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó írásos anyagot elfogadásra 
javasolja.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
írásos anyagot 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra 
javasolja. 

A képviselő-testület megalkotta 14/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a köztemetőkről és a te-
metkezésről szóló 28/2000. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek bérle-
ti díjának meghatározására vonatkozó írásos anya-
got (7. sz. melléklet). Elmondta, a vasútállomással 
szembeni szántó bérleti díját alacsonynak tartja más 
külterületi szántóval szemben. A vasútállomással 
szembeni szántó kategóriát megszüntetné és az ösz-
szes külterületi szántó egy kategóriába kerüljön. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
a vasútállomással szembeni földterületet közfoglal-
koztatás keretében kívánja az önkormányzat művel-
tetni?

Gémes László polgármester elmondta, egyelőre 
nem adtuk ki bérbe, azokat a földterületeket, ame-
lyeknek bérleti szerződése lejárt. Nem nagy földte-
rületekről van szó. 

A bérleti díjra vonatkozó javaslatot az alábbiak 
szerint javasolja: szántó művelési ágú földterület 40 
eFt/ha. gyep 20 eFt/ha.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülte megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
lévő termőföldek 2015. január 1. napjától érvényes 
bérleti díjára vonatkozó javaslatot és az alábbi díjté-
teleket szabta meg - a díjak ÁFA-mentesek:

Külterületi, belterületi szántó: 40.000 Ft/ha
Külterületi, belterületi gyep, legelő, egyéb belte-

rületi föld (AK értékkel nem rendelkező) 20.000 Ft/
ha

Telephely: 5,1 Ft/m2
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Gémes László polgármester előterjesztette a la-
kások és helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára 
vonatkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet). Felkérte 
a bizottsági elnökeit, ismertessék bizottságuk javas-
latát.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a lakások és he-
lyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára vonatkozó 
előterjesztést az írásos anyag alapján elfogadásra 
javasolja. 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság a lakások és helyiségek bérleti díjának felülvizs-
gálatára vonatkozó előterjesztést az írásos anyag 
alapján elfogadásra javasolja. 

A képviselő-testület megalkotta 15/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek 
bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 14/2002. (IV.17.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 

Gémes László polgármester ismertette a közte-
rület-használati díjak emelésére vonatkozó írásos 
előterjesztést (9. sz. melléklet). Átadta a szót a bi-
zottságok elnökének.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság megtárgyalta a közterület-használati díjak 
emelésére vonatkozó írásos anyagot. A bizottság az 
előterjesztést elfogadásra javasolja.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a közterület-
használati díjak emelésére vonatkozó írásos előter-
jesztést elfogadásra javasolja.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, bizottsági ülésen is rákérdezett az utcán történő 
csónaktárolás meghatározásra. Javasolta, hogy utca 
megnevezés helyett a „közterület” kifejezés szere-
peljen. 

A képviselő-testület megalkotta 16/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a Szegvár nagyközségnek 
a közterület-használat engedélyezésével kapcsola-
tos eljárás szabályairól szóló 17/2000. (V.17.) Ön-
kormányzati rendelet módosításáról. 

Gémes László polgármester ismertette a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi díjára 
vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet). Átadta 
a szót a bizottságok elnökének.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi 
díjára vonatkozó írásos anyagot elfogadásra java-
solja.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatás 2015. évi díjára vonatkozó 
írásos anyagot elfogadásra javasolja. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a táblázaton iga-
zából nem lehet eligazodni. Az anyagban szerepel, 
hogy a kémény ellenőrzésének, szükség szerinti tisz-
tításának díja 2015-ben nem változik, törvény szerint 
viszont új feladatokat kell ellátni. Véleménye szerint 
ezek miatt fog majd változni a szolgáltatás díja. Szá-
mítása szerint kéményenként 5-600 Ft fog ez jelenti. 
Hozzátette, amit a törvény előír, azt el kell fogadni. 

Döbrőssy Iván elmondta, valóban igaz, hogy a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjmegállapítá-
sát a Belügyminisztérium határozza meg. Duplájára 
fog emelkedni azoknak a kéményeknek a díja, ahol 
gáztüzelő berendezés van. Jelenleg 1.000 Ft-ba ke-
rül egy gázkémény vizsgálata. Ahol szilárd tüzelő 
berendezés van, ott nem kell vizsgálni a levegő után-
pótlást. A gázkészülékeket 5 évenként kell karban-
tartani. A karbantartó ezt a feladatot elvégzi, kiál-
lítja a tanúsítványt. A kéményseprőnek ezt be kell 
mutatni. Felvetődik a kérdés, hogy mi van akkor, ha 
ez a tanúsítvány nincs meg? Elmondta, tőlük, mint 
szolgáltatótól ilyen jellegű statisztikát nem kérnek. 

A képviselő-testület megalkotta 16/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 24/2012. (XII.14.) ön-
kormányzati rendeletének módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette a ta-
lajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szó-
ló írásos anyagot (11. sz. melléklet). Átadta a szót a 
bizottságok elnökének.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 
szóló írásos anyagot, azt elfogadásra javasolja. 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a talaj-
terhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 
írásos anyagot. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
szó volt a bizottsági ülésen a talajterhelési díj megfi-
zetésének mentességéről. Véleménye szerint a „für-
dőszoba” megjelölés nem biztos, hogy jó lesz. Lehet, 
hogy van a házban fürdőszoba, de van egy külön 
WC, vagy mosogatója. Úgy gondolja, ez nem igazán 
jó kategória. Az, hogy a lakásban nincs bevezetve a 
víz, és az kapjon mentességet, az teljesen jogszerű, 
de a másik kategória nem.

Gémes László polgármester elmondta, lehet, hogy 
van olyan ingatlan, ahol be van kötve a víz, de való-
jában nincs fürdőszoba, csak esetleg egy mosogató. 
Viszont ennek a lakónak is rendelkeznie kellett szenny-
vízaknával. Így kell ezt külön választani. Azért jöhetett 
szóba a mentesség, mert sok idős ember nem tudná a 
díjat megfizetni. Nem valószínű, hogy ez sok ingatlant 
érint. Akinek van mit rákötni a szennyvízcsatorna há-
lózatra, annak rá kell kötni, ha nincs mit rákötni, akkor 
viszont mentességet kell adni. A vízmű szolgáltató ér-
deke, hogy ezt ellenőrizze, hiszen nem mindegy, hogy 
mennyi szennyvíz mennyiség keletkezik. Hozzátette, a 
szennyvízaknákat viszont meg kell szüntetni. Nem le-
het nyitott akna egyetlen ingatlan területén sem. 

A képviselő-testület megalkotta 17/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról és a 
környezetvédelmi alapról.

Gémes László polgármester ismertette a művelő-
dési ház terembérleti és kölcsönzési díjának megha-
tározására vonatkozó előterjesztést (12. sz. mellék-
let). Átadta a szót a bizottságok elnökének.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság a művelődési ház terembérleti és kölcsönzési 
díjára vonatkozó írásos előterjesztést megtárgyalta, 
azt elfogadásra javasolja.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
a művelődési ház terembérleti és kölcsönzési díjára 
vonatkozó írásos előterjesztést. Az anyagban feltün-
tetett emelésekkel egyetért. A bizottság az írásos 
előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Tóth Péter képviselő elmondta, bizottsági ülésen 
is felvetette, hogy a Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanóráinak te-
rembérleti díját a KLIK 2014-ben nem fizette meg. 

Gémes László polgármester elmondta, az önkor-
mányzat be tudja hajtani a követelést akkor, amikor 
a KLIK leszámlázza a rezsiköltséget. Így kompen-
zálható az összeg. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a művelődési ház terembérleti 
díjainak és egyéb berendezések bérleti díjának meg-
állapításáról szóló előterjesztést és az alábbi díjtéte-
leket fogadta el 2015. január 1. napjától:

Földszinti termek:
- Nagyterem, aula alsó szintje, közösségi konyha, 

kiállító terem, alsó klubszoba (lakodalom, bál), Fű-
tés vagy légkondíció használat esetén: 70.000 Ft/24 
óra, Fűtés, légkondicionálás nélkül: 62.000 Ft/24 óra

- Nagyterem, Fűtés vagy légkondíció használata 
esetén: 8.000 Ft/óra, Fűtés, légkondicionálás nélkül: 
7.000 Ft/óra

Kiegészítő eszközök kölcsönzési díjából az alábbi 
esetben javasolt emelést: étkészlet 1 személyre 200 
Ft/nap

A szegvári egyesületek, alapítványok és egyéb 
közösségek, a jótékonysági estek szervezői mente-
sülnek a bérleti díj és a kiegészítő eszközök kölcsön-
zési díjának megfizetése alól. 

A tanfolyamok szervezői a fenti árakból 10% ked-
vezményben részesülnek.

A képviselő-testület a Forray Máté Általános 
Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tan-
óráinak terembérleti díját heti 15.000 Ft összegben 
határozza meg. 

Továbbá az alkalomszerűen nem gazdasági tevé-
kenységet végző bérlőknek 1000 Ft/óra bérleti díjat 
határozott meg.

Egyéb termek és eszközök tekintetében a 
161/2013. (XII.28.) KT határozattal elfogadott bérle-
ti díjakat kell alkalmazni.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
közös önkormányzati hivatal működtetéséről szóló 
megállapodás módosítására vonatkozó írásos anya-
got (13. sz. melléklet).

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az előterjesz-
tést a mai napon készítette el, mivel Derekegyházán 
előző nap volt testületi ülés. A képviselő-testület kez-
deményezte azt, hogy a derekegyházi kirendeltségen 
foglalkoztatott köztisztviselők száma 5 főről 5,5 főre 
emelkedjen. Az előterjesztés egy ízben módosítja a 
megállapodást, mely a közös önkormányzati hivatal 
fenntartásáról rendelkezik ezekkel a számokkal. A 
változás az SZMSZ-ben is rögzítve van, tehát az önkor-
mányzati rendeletet is módosítani kell. Anyagi vonatko-
zásban Szegvár nagyközségnek nem jelent plusz terhet, 
mivel a közös önkormányzati hivatal működési költsé-
gét az állam finanszírozza. Amennyiben ez a finanszíro-
zás nem fedezi a kirendeltségre vonatkozóan a költsége-
ket, akkor ezt Derekegyház község fogja pótolni.

Gémes László polgármester megköszönte Gyöm-
bér Ferencné jegyző asszony tájékoztatását. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Közös önkormányzati hivatal létrehozá-
sáról szóló 159/2012. (XI. 29.) Kt. számú határozattal 
elfogadott Megállapodást az alábbiak szerint módo-
sítja 2015. január 1. napjától:

A Megállapodás 13./ pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép: 

13./ A közös önkormányzati hivatal összlétszáma, 
a felépítés szerinti részletezéssel: 

a./ A közös önkormányzati hivatal összlétszáma: 
19,5 fő

b./ felépítés szerinti részletezés:
Jegyző: 1 fő,
Az Igazgatási Osztály létszáma 7 fő, ebből 5 fő 

a székhelytelepülésen, 2 fő a Kirendeltségen végzi 
munkáját.

A Gazdálkodási Osztály létszáma 8 fő, ebből 5 fő 
a székhelytelepülésen, 2,5 fő a Kirendeltségen végzi 
munkáját.

A Polgármesteri Kabinet létszáma: 4 fő, ebből 3 
fő a székhelytelepülésen, 1 fő a Kirendeltségen végzi 
a munkát. 

A képviselő-testület megalkotta 18/2014. (XII.11.) 
Önkormányzati rendeletét a Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.27.) ön-
kormányzati rendeletének módosításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
központi orvosi ügyelet feladat-ellátási szerződés 
felmondására vonatkozó írásos anyagot (14. sz. mel-
léklet). 

Folytatás a 11. oldalon
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„A SZÍVNEK KELLENE VALAMIT ADNI, 
NEM A KÉZNEK”

A 2015-ös esztendőt a megszentelt élet-
nek szenteljük, ahogy a Szentatya is hirdet-
te. Azt kérjük Istentől, hogy a szerzetesek 
és a szerzetesnők újra felfedezzék a Krisz-
tus-követés örömét, és buzgón vegyenek 
részt a szegények szolgálatában. 

Ugyanígy kérjük a világi hívekre is Isten 
áldását, hogy a hit útján haladva felfedez-
zék a Krisztushoz tartozás örömét. Szükség 
is van erre, mert Isten és a hit divatjamúlt, 
mint egy „régi kalap”? Mindenesetre sok 
ember él és gondolkodik úgy, mintha Isten 
nem is lenne. Nem feltétlenül tagadják Is-
tent, de Isten és a hit náluk már elavult, a 
konkrét életükben nem játszik, illetve nem 
játszik már nagy szerepet. „A hit ruháját” 
talán még előveszik különleges alkalmakra 
a szekrényből, és magukra öltik, például 
egy esküvőre, keresztelőre vagy egy teme-
tésre, de a hétköznapokban már nem érez-
zük jól magukat benne. Az utóbbi évtize-
dekben sok ember így tette le a hitet, mint 
egy kinőtt, illetve divatjamúlt ruhát. 

A hagyományoknak és szokásoknak is 
egyre csökken a jelentőségük. „A mi csalá-
dunk mindig templomba járó volt!” - ez ma 
már nem érv. És a külső nyomás inkább az 
ellenkezőjét éri el.

Elavult a hit? A bérmálkozásra is nehezen 
lehet rávenni a gyermekeket. A szentmi-
sékről is lelkiismeret furdalás nélkül távol 
maradunk, primitív indokokkal. Gyónás 
nélkül áldozunk és hiányzunk hónapokon 
keresztül. Az egyházunkat nem támogat-
juk, de elvárásunk az van, ha valami szol-
gáltatást kérünk. 

És vannak olyanok, akik közelebb állnak 
és van valami kötődésük az egyházhoz, al-
kalmas időben felteszik a kérdést. „Hogyan 
tanulhatnék meg imádkozni? Hol tudok 
felnőttként kapcsolatba lépni Istennel és a 
hittel?” 

A fiatal, felnőtté vált ember érzi, hogy a 
gyermeki hit már nem tudja hordozni az ő 
felnőtt életét, ezért a ,,keresés útjára” lépett. 
A hitében is szeretne növekedni és felnőtté 
válni. A kérdés az imádkozásról, végered-
ményben egy élő istenkapcsolat utáni vá-
gyakozást fejez ki. Néha jó lenne, ha egy 
teljességgel biztos információt kapnánk Is-
ten létezéséről. 

Teljes nyugalom lenne bennünk, ha olyan 
erős lenne a hitünk, mint Illés prófétának, 

aki próbát ajánlott annak eldöntésére, hogy 
melyik az igaz Isten: Baal vagy Jahve, és az 
égi tűz a próféta áldozati állatát gyújtotta 
meg, amely eldöntötte, hogy az ő Istene az 
igaz Isten.

Végül tegyük fel a kérdést: van-e valami 
dolga Istennek velem, az én személyes éle-
temmel?

„A szívnek is adni valamit, nem csak a 
kéznek...” A költő, Rainer Maria Rilke, be-
számolt arról, hogy egy párizsi tartózkodá-
sa alatt rendszeresen sétálni ment egy fran-
cia nővel. E közben mindig elmentek egy 
kolduló asszony előtt: 

„Némán, mereven, mozdulatlanul és kö-
zömbösen ült ez az asszony egy kövön és a 
járókelők felé nyújtotta üres tenyerét. Soha 
sem nézett rá az adakozóra. Szavakkal nem 
kért semmit és nem köszönt meg semmit.

Mi k ö z b e n 
a francia nő 
mindig jelen-
tős adomány-
nyal ajándé-
kozta meg a 
k o l d u s a s z -
szonyt, Rilke 
semmit sem 
adott. A szí-
vének kelle-
ne ajándékot 
adni, nem a 

kezének’ - mondta a költő kísérőjének, ami-
kor az elcsodálkozott a viselkedésén. Követ-
kező nap egy bimbózó fehér rózsát vitt Rilke 
a kezében. A barátnő arca kipirult örömé-
ben. Ezt gondolta: Kapok egy rózsát Rainer 
Maria Rilkétől!

De nem az övé lett a rózsa. Amikor meg-
érkeztek a koldus asszonyhoz, Rilke a fehér 
rózsát az idős asszony nyitott kezébe helyez-
te. Akkor történt, ami addig még sohasem: a 
koldusasszony föltekintett az adakozójára. 
De még ennél is több: felállt, az idegen fér-
fi keze után nyúlt, megcsókolta és elment a 
rózsával. 

Egy hétig üres maradt a hely, ahol az asz-
szony koldult. De nyolc nap múlva ismét a 
megszokott módon, a kövön ült az asszony: 
némán mereven mozdulatlanul, közömbö-
sen.

Miközben Rilke barátnője pénzt adott 
- nagyobbat, mint korábban - a kinyújtott 
kézbe, és a koldusasszony ezt mindenféle 
reakció nélkül magához vette, Rilke nem 
adott semmit sem. A barátnő kérdésére: Mi-

ből élt hát azokon a napokon, amikor senki 
sem adott neki pénzt? Rilke ezt válaszolta: 
A rózsából!” Egészen különböző módon re-
agált a kolduló asszony arra, amit a kinyúj-
tott tenyerébe tettek: többnyire egykedvűen 
és közönyösen, de később - a rózsánál - mé-
lyen megérintve. 

Nem hasonlóképpen van-e ez azokra a 
kérdésekre kapott válaszoknál, amelyeket 
Istennel kapcsolatban tettünk fel? Ne fogja 
mindenki lelkileg úgy érezni magát, amikor 
Istenről van szó, mint ez a koldusasszony, 
vagyis üresen és közömbösen? Néhányan 
ezt mondják: „Sok dolognál, a válaszokat, 
amiket kapok Istentől a kérdéseimre, nem 
érzem megszólítva magam. Ezért leszek 
idővel egyre fásultabb és érdektelenebb a 
kereséseim és kérdésfelvetéseim során. Úgy 
érzem magam, mint a koldusasszony, ki-
nyújtott tenyerembe nem azt kapom, mint 
amit várok”. 

„A szívnek kellene valamit adni, nem 
a kéznek” – tanácsolja Rilke. Nem érvé-
nyes-e ez a kérdéseinkre adott válaszokra 
is, valamint Istenre és a hitre irányuló kere-
sésünkre és reményeinkre? 

Rilke a rózsa segítségével érintette meg a 
koldusasszony szívét. 

Az asszony úgy érezte: „Ez nekem szól. 
Ez az ember nem csak a kezemet látja, nem-
csak a nélkülözésemet látja, hanem valóban 
engem. Valóban nekem, az én személyem-
nek szólt!” És az asszony nem marad többé 
egykedvűen ülve, hanem felegyenesedik. 
Fölveszi a kapcsolatot, Rilkére tekint, a 
keze után nyúl.

Nem sokat tudunk a koldusasszonyról, 
életének tapasztalatairól és csalódásairól 
pedig semmit. De egyvalami egyértelmű-
vé válik: a közönyösség külső védőfala 
mögött ennek az asszonynak a szívében 
még élet volt, a vágyakozása még nem 
szűnt meg. És Rilke megszólította az ő 
szívét. Itt nem romantikus érzésekről van 
szó, hanem a rózsával Rilke ezt az asz-
szonyt emberként szólította meg és a szí-
vét érte el. Legalább néhány napra ezzel 
újra felizzította a költő a lángot a hamu 
alatt. - Annak a koldus asszonynak a szí-
vében, aki külsőleg érdektelenként és fá-
sultként hatott, még mindig égett egy tűz 
... Nem de így van velünk is Istennel és a 
hittel kapcsolatban? Van-e még parázs az 
életünkben, ég-e ilyen tűz a hamu alatt, 
illetve a látszólagos közömbösség felszíne 
mögött, a kihangsúlyozott érdektelenség 
és a felszínesség mögött?

A mi hitünket a tetteinkkel kell bizonyí-
tani. A hit vagy megnyilvánul, vagy nem 
hit! Igazán jól az ember a szívével lát. Nem 
mindegy hogyan adunk és mit adunk, mi-
lyen szívvel. A szívnek kellene valamit 
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adni - élő találkozást, élményt - ami után 
habzsolnánk jelenlétét. Engedjük, hogy Is-
ten megérinthesse a szívünket. Izzítsuk föl 
egymásban a szunnyadó hit parazsát, hogy 
lángoljon. Tegyük a jót, olyat, ami a másik 
szívét felmelegíti és élettel tölti meg.

/Zs. J./

MEGKAPTA A KORONÁT

A szegvári egyházközség köszönetét fe-
jezi ki a kapott ajándékokért. Elsősorban 
Kulbert György faszobrász művésznek 
a Szentháromság szobor fölajánlásáért. 
Egyetlen japán akácfából faragta ki a közel 

két méter magas szobrot. Ábrázolja a szeg-
vári vízi világot, a nádast, a szürke gémet 
és a várromot. Atyaistent, aki szüntelen 
munkálkodik, mint szőlőműves, aki a bilin-

cseinktől is megszabadít, és aki szüntelen 
fönntartja a világot és teremté azt. A Szent-
háromság személyei létben tartja a világot, 
és mindent a szeretet áramlásába vesz, meg-
tisztít és éltet.

Másodsorban megköszönjük a szegvári 
Önkormányzat Hivatalának, Gémes László 
polgármester  úrnak a szobor fölállítását, 

alapra helyezését és a szobor fölé felemelt 
tető megépítését. Egyedi, művészi szobor 
méltó fülkét kapott, mely védi a szobor ál-
lagát az útókornak is, hogy ők is gyönyör-
ködhessenek benne. A jó Isten áldja meg 
mindazokat, akik e munkálatokban segéd-
keztek, és lehetővé tették, hogy a közösség 
egy ilyen értékes szoborral gazdagodjon.

/Zs. J./

2014. ÉVI STATISZTIKAI ADATAINK, 
2015. ÉVI TERVEINK

KERESZTELÉS: 10 fő Ebből: 4 fiú és 6 
leány

ELSŐÁLDOZÓ: 11 gyermek +3 felnőtt

BÉRMÁLKOZÓ: 7 felnőtt

ESKÜVŐ: 6 pár és 1 házasságrendezés

TEMETÉS: 43 fő ebből férfi: 23 és 20 nő 
(Szentségekkel ellátva: 3 férfi- és 5 nő)

Sajnos idén is kevesebben lettünk a temp-
lomba járók, de vigasztaljon minket, ha 
szentségekkel megerősítve távozik valaki 
közülünk. Sajnos 35-en nem kaptak szent 
Útravalót!!! Kórházba szállítás előtt, vagy 
bent a kórházban is lehet papot kérni a hoz-
zátartozóknak. Miért félünk megadni sze-
retteinknek az ÖRÖKÉLETRE segítő lehe-
tőséget??? 

BETEGELLÁTÁS: Első pénteken ottho-
nukban, és a gondozási központban:15-18 fő 
havonta. Sürgősségi ellátásban: 3 alkalom-
mal.

HITOKTATÁSRÓL: Óvodás gyermek: 
17 fő, Általános iskolában: 163 gyermek 14 
csoportban. Idéntől már csak 2 hitoktatót 
foglalkoztatva. Középiskolások, egyetemis-
ták: 8-10 fő részesül rendszeres hitoktatás-
ban. A felnőttek: 1 bibliacsoport működik: 
15-18 fő részvételével.

Új kezdeményezés volt 2014-ben havonta 
egy szombat délután, hogy az óvodások és 
kisiskolások számára úgynevezett „GYE-
REKMISE” van. Ezen nekik szóló énekek-
kel, evangéliummal, rövidített szertartással, 
családias hangulatban zajlik a liturgia. Ter-
mészetesen 2015-ben is folytatódnak ezek.

A legközelebbi február 14-én du. 3 órakor 
lesz. Mindenkit szeretettel várunk. Jöhet-
nek a szülők, nagyszülők nagytestvérek is. 

Minden évben van a fiatalok részvételével 
TESZ-VESZ-TAVASZ, ami a templom kert 
kora tavaszi munkálatait foglalja magába. 
10-15 fiatal gereblyét, más szerszámot fog, 
és széppé varázsolják a kertet. Jó hangulat-
ban, együtt dolgozva, jól összerázódik a kis 

csapat. Ez is lesz idén is: március 20 körül 
egyik hétvégén. Várjuk a vidám együtt dol-
gozásra vágyó ifjakat. 

Mivel 2015 a Megszentelt élet éve, ezért 
a nagy ünnepekre, és előkészületeire szer-
zeteseket hívunk. Január végi lelki napra 
a Domonkos nővérek jönnek Hódmezővá-
sárhelyről, márciusban Ferences atya tartja 
a lelkigyakorlatot, áprilisban egy Bencés 
nővér vezet 3 napos kurzust, Pünkösd tá-
ján, bérmálás előtt Iskola nővéreket hívunk, 
búcsúra is szerzetes papot várunk, szintén 
egy szerzetes atyát kérünk fel az adventi 
lelkigyakorlat megtartására is.

Az egyházi év elején alakult meg az új 
Egyháztanács képviselő testülete. Ez 8 tag-
ból áll, akik egyben a munkacsoportok ve-
zetői is. Reméljük lelkesen és lelkiismerete-
sen folyik tovább minden munka ebben az 
újévben is az egyházközség egész területén.

Ehhez kívánunk mindenkinek: lelkese-
dést, erőt, jó egészséget, és bátorságot, hogy 
odaadva magunkat megvalósulhasson Isten 
terve életünkben, egyházközösségünkben 
és falunk életében.

/PM/

HÍREK-ESEMÉNYEK

Február 11. A betegek világnapja, ve-
gyük körül beteg, szenvedő testvéreinket 
szeretettel, látogassuk azokat, akikre nem 
igen nyit ajtót senki.

Február 18. Hamvazószerda, ezzel a nap-
pal elkezdődik a Szent negyvennapos böjti 
időszak, melyet Nagyböjtnek nevezünk. A 
szentmise hamuszenteléssel kezdődik, majd 
hamvazás, emlékeztet arra, hogy életünk 
mulandó. Ezzel a nappal véget ér a farsangi 
idő, keresztény ember nem vesz részt ebben 
az időszakban bálokon, zenés mulatságo-
kon.

Nagyböjtben minden szerda és péntek 
este a szentmise előtt keresztutat végzünk 
Jézus szenvedéstörténetét átelmélkedve.

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 6-7-
8-án lesz. Péntek, szombat este 18 órakor, 
vasárnap reggel fél 9-kor kezdődő szentmi-
sében. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket 
Orosz András Lóránt ferences atyától hall-
hatjuk, aki egykor községünk lakója volt. 
Gyóntatás péntek, szombat este a szentmise 
előtt egy órával, azaz 17 órától. Gyerekek, 
ifjúság részére szombat délután lesz alka-
lom a szentgyónás elvégzésére. Ez a három 
nap jó alkalom az elmélyülésre, a lelki tisz-
tulásra, használjuk ki ezt az időt.

/Rozgonyi Mária/
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A szegvári Református Egyház  
istentiszteletei

a hónap első vasárnapja kivételével

minden vasárnap 15.30 órakor
kezdődnek a református imaházban.

Meghívó
A Mozgáskorlátozott csoport első 

csoportgyűlése farsangi ünnepség-
gel egybekötve

február 24-én 14 órakor lesz 
a Művelődési Házban.

Szeretettel várom tagjaimat és a 
leendő tagokat is.

Arany Lajosné 
csoportvezető

Munkatársak, cikkírók, akik segítették 2014-
ben a lap szerkesztését:

Arany Lajosné
Bánfiné Sajtos Lolita
Bárányné Bihari Julianna
Benkő István
Dr. Bikádi Péter
Blaskovics Sándor
Bucsányi László
Csuka Kiss Bernadett
Erdei Sándor
Gémes Anita
Gémes László
Gyömbér Ferencné
Határné Bottyán Erika
Joó Ferencné
Kádár György
Karitász csoport tagjai
Katona-Berényi Fanni
Kerekesné Bovatsek Ágnes
Kosztolányi Konrád
Kosztolányi Sándorné
Kovács Margit
Kovácsné Nagy Erzsébet
Kőrösi Lajos
Dr. Kun-Szabó István
Dr. Lehoczky János
Lukács Istvánné
Majzik Ferenc

A Szegvári Napló segítői
Menyhárt Józsefné
Piti Magdolna
Piti Tiborné
Polgármesteri Kabinet
Pólyáné Téli Éva
Pöszmet Zsolt
Purgel Nóra
Rozgonyi Mária
Simon Gabriella
Sinka Zsolt
Sz. Rózsika
Szabó Irén
Szabó Judit
Szarvas Rita
Szűcs Zoltán
Ternai József
Váczi Csaba
Vajda Gabriella
Váradiné Szép Tünde
Vigh Lászlóné
Dr. Vigh-Molnár Henriett
Vighné Németh Ildikó
Zsadányi József

Katona-Berényi Nóra, Kerekes Mátyás, Purgel 
Zoltán, Viola István és a cikkírók fotói színesí-
tették az újság lapjait.

Hogy eljusson az újság az olvasókhoz abban 
segítettek: a 213. sz. ÁBC, a Péksarok Market, 

a Mini Élelmiszer, a Za-
fír, a Kisbolt, R&G üzlet, 
a Gyógyszertár munka-
társai, Bihari Ferencné, 
Krajsóczki Sándor egyé-
ni vállalkozó. Az előfi-
zetőkhöz a helyi posta 
kézbesítői viszik a lapot.

A Művelődési Ház mun-
katársai segítettek az 
olvasói kapcsolattartás-
ban, cikkeket, üzeneteket 
vettek át, előfizetőket je-
gyeztek fel.

Köszönjük minden köz-
reműködő egész éves 
munkáját. 
Várjuk továbbra is köz-
érdekű írásaikat, javas-
lataikat.

A Szegvári Napló megje-
lenését támogatják azzal, 
hogy havonta megvásá-
rolják az újságot vagy 
előfizetnek rá, hirdetést 
adnak közre, és támoga-
tóink között tudjuk már 
több éve, így az idén is 
Dr. Szeri Ilonát.

A szerkesztők
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létszám 15 16 20 17 16 17 18 16 18 18 23 23 29 16 15 277
leányok 10 9 7 6 5 8 10 9 10 8 12 13 15 7 6 135

bukás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 3 12
napközisek 10 14 14 16 12 11 7 13 8 8 2 10 5 3 2 135

ebédes 11 15 15 16 15 15 14 13 17 13 12 14 16 4 7 197
sajátos nevelési 

igényű 1 0 4 2 3 4 5 2 6 4 1 3 4 3 1 43
beilleszkedési, 

tanulási és 
magatartási 0 0 0 0 2 1 0 4 3 3 0 2 3 2 3 23

rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatást kap 3 6 6 8 5 5 3 4 10 7 5 5 9 0 6 82

halmozottan 
hátrányos 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 8

mulasztott órák 270 294 706 610 308 614 456 150 486 610 473 680 1249 327 541 7774
ebből igazolt 270 294 706 610 308 614 456 150 486 610 473 680 1248 327 541 7773

ebből igazolatlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 2014/2015. tanév I. félévzáró adatai

Vighné Németh Ildikó                     
intézményvezető-helyettes
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A 7. oldal folytatása

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ezt a fel-
adatot korábban a kistérség látta el. Most feladat-
ellátási szerződéssel Szentes Város Önkormányzata 
működteti. Eperjes Önkormányzata szeretne a köz-
ponti ügyeletből kilépni, mivel Fábiánsebestyénhez 
akarnak csatlakozni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzata Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Központi orvosi ügyelet 
feladat-ellátási szerződés felmondása tárgyú előter-
jesztést és az alábbiak szerint határoz:

A Képviselő-testület a 2013. november 11-én aláírt, 
az alapellátás körébe tartozó ügyeleti ellátást bizto-
sító Feladat-ellátási szerződés (továbbiakban: szerző-
dés) Eperjes Község általi felmondásához hozzájárul 
a szerződés 9.3. pontjában foglaltaknak megfelelően. 

Gémes László polgármester javasolta, térjenek 
vissza a „Veled-Érted Szociális Szövetkezet” elneve-
zésű, új munkahelyek teremtésére vonatkozó Vida-
Szűcs János által benyújtott előterjesztésre. Elmond-
ta, nem támogatja a felvázolt elképzelést. Nagyon 
sok a nyitott és vitatható kérdés ebben a témában.

Határné Bottyán Erika képviselő megjegyezte, 
Vida-Szűcs János nem tudta megmondani, jelenleg 
mivel foglalkoznak, csak annyit közölt, hogy üzlet-
kötéssel.

Gémes László polgármester megkérdezte a kép-
viselő-testületet, van-e valakinek kérdése, vélemé-
nye a témával kapcsolatban?

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Veled-érted Szociális Szö-
vetkezettel kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:

Az Önkormányzat nem kíván tagsági jogviszonyt 
létrehozni a Szövetkezetben.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor kezdő-
dik meg az utak, járdák helyreállítása?

Gémes László polgármester elmondta, 36 hónap 
garancia van az útfelújításokra, illetve a helyreállí-
tásokra. A következő bejárást tavasszal végzik. A 
bejárás során a műszaki ellenőr határidő megjelö-

lésével fogja felírni, hol kell elvégezni a garanciális 
javításokat. Ahol elmaradt az útfelújítás és már lát-
szik javítás, azokat most el kell végezni a műszaki 
átadásig (pl. Arany J. u., Templom utcai járda). 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, az új utak is 
már kátyúsak.

Gémes László polgármester elmondta, műszaki 
átadáskor nem lehetnek hibák, mert akkor nem ve-
szik át. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, ahol hibákat 
lát, a kabinet irodába kell jeleznie?

Gémes László polgármester elmondta, a kabinet 
iroda munkatársai írásban rögzítik a bejelentéseket. 
A polgármester hozzátette, telefonon is jelezhetik a 
problémát. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Ménes u. és 
Sárállás u. végében lévő betoncsövet összetörték, 
az aknát betemették. Ott az álló víz lassan épületet 
érint. 

Gémes László polgármester kérte Tóth Pétert, 
hogy az észrevételt a kabinet iroda dolgozóival rög-
zítsék. A munkatársak továbbítanak a műszaki el-
lenőrnek minden bejelentést. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
a szemétszállítási szerződés 2 zsák szemét elvitelét 
tartalmazza? A lakosok azt állítják, hogy a szemetet 
a szállítók nem viszik el. A közszolgáltatónak telefo-
non keresztül is jelezték ezt. 

Gémes László polgármester elmondta, attól függ, 
hány literre van a szerződés megkötve.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, az 
újfalusi lakosok jelezték, hogy az Arany J. u. – Tán-
csics M. u. kereszteződésnél, az arra közlekedők 
nem adják meg az elsőbbséget. Az említett helyeken 
lehetne-e táblát kihelyezni? 

Gémes László polgármester elmondta, rendelet 
szabályozza a közlekedési táblák kihelyezését. A 
KRESZ szabályai szerint, ha valaki nem tudja fel-
mérni, hogy alárendelt, vagy nem alárendelt az út, 
akkor a jobbkéz-szabály érvényes. A Táncsics M. ut-
cából kijövő autónak mindenképpen meg kell állnia, 
és meggyőződni arról, hogy jobbról jön-e valaki. 

Gémes László polgármester elmondta, személyt 
érintő ügyek tárgyalását zárt ülés keretében folytatja 
a képviselőtestület. Egybe felkérte Lukács Istvánné 
alpolgármestert, vezesse le az ülést, mivel neki frak-
cióülésen kell részt vennie. 

GYÖNGY- 
FŰZÉS

lesz a múzeumban

2015. február 14-én
9 órától

Részvételi díj:
200 Ft/fő
Mindenkit
szeretettel

várok!

Síremlék készítése 
kedvezményesen

Márvány Építőkő Kft
6760 Kistelek, Temető sor 1.

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

• Síremléket 
• Burkolatokat
• Lépcsőket
• Konyha-fürdőszoba pultok

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

06/30/940-2181

Diákvilág
Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap. Szeretném tájé-
koztatni Önöket az iskolánkban történt ja-
nuári eseményekről.

Megtartottuk a féléves tantestületi ér-
tekezletet és a szülői értekezleteket is. 
Kiosztottuk az értesítőket. Sok szép bizo-
nyítvány talált gazdára. 

2015. január 28-án, Nagymágocson ke-
rült sor a Szép Magyar Beszéd Verseny 
területi döntőjére. A Szegvárt képviselő 
tanulók a következő eredménnyel tértek 
haza: 

5-6. évfolyam
4. helyezett: Fejős Kata 6.b, Szép Endre 

6.b, Felkészítő: Papné Mészáros Réka
6. helyezett: Csillagkúti Jácint 5.b, Fel-

készítő: Rozgonyiné Szabó Mária
7-8 évfolyam
2. helyezett: Turiczki Réka 7., Felkészí-

tő: Papné Mészáros Réka, 10. helyezett: 
Szanyi Enikő 8.b, Felkészítő: Papné Mé-
száros Réka

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Mit kínálunk februárban?
- 14-én meghívásos tornaverseny lesz 9 

órától a sportcsarnokban
- 20-án farsang az alsó tagozatosoknak 

délelőtt osztály keretben, az iskolában, 
majd délután a felső tagozatosoknak a Mű-
velődési Házban. 

A vezetőség megbízásából:  
Lukács Istvánné
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18. Csongrád-Szentes 
„G”-ÁTFUTÁS

Csongrád és Szentes Város Önkormányzata, 
valamint a Honvéd Rákóczi Sportegyesület 
szeptember 23-én rendezte meg a két város 
közötti gáton hagyományos futóversenyét. 
A mezőny egyik évben Csongrádról indul és 
Szentesre érkezik, míg a másik évben fordít-
va. Most a csongrádi sportpályára futott be az 
ország minden tájáról érkező több mint 400 
résztvevő. A szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és AMI sportolói évek óta részt vesznek 
a versenyen. Ebben az évben csak egy marok-
nyi lelkes tanuló tudott elindulni, mert az isko-
la nagy része Erzsébet táborban volt a Balato-
non. Közülük sokan életükben először vettek 
részt ilyen rendezvényen, de nagyon szépen 
teljesítették a távot, korosztályukban az alábbi 
helyezéseket érték el: 
12 év alattiak:
Rácz Lea 20., Pindzsulya Barbara 21. 
Szanyi Máté 10., Szilvási Martin 12., Valkai 
Ferenc 15., Szabó Richárd 19., Jánosi Krisztián 
27.
13-14 évesek:
Pindzsulya Imola 4. 
Mihály Péter 7. 
15-18 évesek:
Valkai Zsolt Gábor 8. 

Pólyáné Téli Éva

Szent Erzsébet  
Röplabda Kupa

A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskola a hagyományoknak megfelelően 
ebben az évben is az iskola névadójának tisz-
teletére megrendezte röplabda tornáját a 7-8. 
osztályos lányok számára. A versenyre Csong-
rádról, Szentesről, Mindszentről és Szegvárról 
érkeztek csapatok. A mezőny nagyon kiegyen-
súlyozott volt, nagyon nagy küzdelmeket foly-
tattak egymással a csapatok. A szegvári Forray 
Máté Általános Iskola csapata végül 4. helyen 
végzett a mezőnyben. 

A csapat tagjai: Szabó Alexandra Boróka, 
Puskás Kata, Szabó Fanni, Lakatos Klaudia, 
Gráfik Vivien, Szűcs Bianka, Hevesi Réka, 
Kosztolányi Lilla, Molnár Viktória, Gajda Lo-
retta, Szanyi Viktória.

Rákoskert Kupa  
Országos Tornaverseny

A Budapesti Kossuth Lajos Általános Isko-
la és a Szaltó Alapítvány ebben az évben 20. 
alkalommal rendezte meg tornaversenyét. Az 
ország valamennyi számításba jöhető torna-
csapata randevúzott itt, közel 80 csapat vett 
részt az egész napos rendezvényen. A szegvári 
Forray Máté Általános Iskola három csapattal 
vett részt. Nagyon sokat készültek a kis tornász 
lányok, a kiskunfélegyházi versenyhez képest 
is sokat javultak a gyakorlataik. 

I. korcsoport: 12. hely Szegvár (Magyar 

Luca Angéla, Bölcskei-Molnár Zita, Gajda 
Sára, Turiczki Gréta)

II. korcsoport: 12. hely Szegvár (Tóth Vik-
tória, Dancsik Fanni, Sztanó Alexa, Tulipán 
Petra, Mrena Kornélia, Homlok Nikolett)

III-IV. korcsoport: 12. hely Szegvár (Szabó 
Janka, Gráfik Vivien, Szabó Fanni, Kunszabó 
Viktória, Csapi Loréna, Homlok Nikolett)

Pólyáné Téli Éva

REFORMÁCIÓ FUTÁS
A Kiss Bálint Református Általános Iskola a 

hagyományoknak megfelelően ebben az évben 
is megrendezte a Reformáció tiszteletére 1517 
méteres futóversenyét. Szentes és környéke is-
kolái mellett ebben az évben a Mindszenti Ál-
talános Iskola is részt vett a rendkívül népszerű 
rendezvényen Valamennyi korcsoportban igen 
népes mezőny volt. A szegvári Forray Máté Ál-
talános Iskola és AMI csapatai nagyon szépen 
szerepeltek. Az összesített csapatversenyben 
mind a lányok, mind a fiúk 3. helyen végeztek 
az iskolák közötti versenyben. A korosztályos 
csapatok közül egy első, egy második és négy 
csapat harmadik helyen végzett. 
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2003-2004-ben született lányok: 
4. Forray (Pindzsulya Barbara 21., Ágoston 

Zita 23., Mester Éva 25., Tóth Viktória 26., 
Rohály Linda 27., Morvai Zsanett 32. 

2003-2004-ben született fiúk:
3. Forray (Szanyi Máté 5., Szilvási Martin 7., 

Jánosi Krisztián 13., Valkai Ferenc 20., Bacsa 
Gábor 24.)

2002-ben született lányok
4. Forray (Rácz Lea, Csurka Anett, 13., 

Turiczki Réka 17., Bottyán Klaudia 25., Kovács 
Brigitta 29.)

2002-ben született fiúk:
Egyéniben 3. helyezett Bánfi Benedek
2. Forray (Bánfi Benedek 3., Bihari Ádám 

4., Magyar Vazul 16., Hegedűs Imre 17., Szabó 
Barnabás 19., Kéri Richárd 21.)

2001-ben született lányok:
1. Forray (Szabó Alexandra 5., Apró Réka 

8., Gráfik Vivien 10., Szanyi Erika 11., Puskás 
Kata 13.)

2001-ben született fiúk:
3. Forray (Szilágyi Márk 8., Mihály Péter 

11., Szűcs Gergő 14., Dudás Vencel 17., Földi 
Bálint 21.)

2000-ben született lányok:
3. Forray (Szabó Fanni 6., Pindzsulya Imo-

la 9., Szabó Janka 10., Kanalas Ivett 11., Gajda 
Loretta 12.)

2000-ben született fiúk:
4. Szegvár (Valkai Zsolt 8., Szanka Ádám 18., 

Kútvölgyi Csanád 19., Halasi Zalán 26., Vígh 
Gergely 29., Fejős Gábor 30., Pécsi Norbert 33.)

Pólyáné Téli Éva

A Jövő Bajnokai 
Országos Meghívásos 

Tornaverseny
A kiskunfélegyházi csodálatos KÉSZ torna-

csarnok adott otthont az első országos meghí-
vásos tornaversenynek, melyet a Jövő Bajnokai 
Torna Egyesület rendezett. A város vezetői, a 
Testnevelő Tanárok Országos Szövetsége, he-
lyi testnevelők, szülők és szponzorok támoga-
tásának köszönhetően nagyon jó körülmények 
között tornázhattak a gyerekek. A verseny fő-
védnöke és vendége Magyar Zoltán olimpiai 
bajnok volt. A szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és AMI három korosztályban indított 
versenyzőket. Szép gyakorlatokat láthattunk 
tőlük, de a verseny arra is jó volt, hogy tanul-
junk másoktól. A versenyen való részt véte-
lünkhöz az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, NEA pályázata is hozzájárult. 

I. korcsoport: 5. hely Szegvár (Magyar Luca 
Angéla, Bölcskei-Molnár Zita, Magyar Bian-
ka, Gajda Sára, Bozó Lili, Turiczki Gréta)

II. korcsoport: 6. hely Szegvár (Sztanó 
Alexa, Tóth Viktória, Dancsik Fanni, Tulipán 
Petra, Mrena Kornélia, Turiczki Gréta, Kovács 
Szemirámisz, Süli Viktória)

III-IV. korcsoport: 6. hely Szegvár (Szabó 
Janka, Gráfik Vivien, Szabó Fanni, Apró Réka, 
Kunszabó Viktória, Csapi Loréna)

Pólyáné Téli Éva

Megyei Torna 
Diákolimpia

Népes mezőny gyűlt össze a szegedi Arany 
János Általános Iskolában 2015. január 24-
én megrendezett megyei torna diákolimpián. 
Szeged, Szentes, Algyő és Szegvár iskoláiból 
gyűltek össze a tornászcsapatok, hogy el-
döntsék, kik képviselik a megyét az országos 
diákolimpiai elődöntőn. A szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és AMI a kislányoknál 
mindhárom, a fiúknál két korcsoportban képvi-
seltette magát. Közülük a III-IV. korcsoportos 
lányok és a II. valamint a III-IV. korcsoportos 
fiúk továbbjutottak. Az I. és a II. korcsoportos 
kislányok egy hajszállal maradtak le a dobogó-
ról. 

Lányok
I. kcs.: (8 csapat) 4. Szegvár (Magyar Luca 

Angéla, Gajda Sára, Bölcskei-Molnár Zita, 
Magyar Bianka, Bozó Lili)

II. kcs.: (9 csapat) 4. Szegvár (Tóth Viktória, 
Dancsik Fanni, Sztanó Alexa, Tulipán Petra, 
Turiczki Gréta, Mrena Kornélia, Süli Viktória, 
Kovács Szemirámisz)

III-IV. kcs.: (8 csapat) 3. Szegvár (Gráfik Vi-
vien, Szabó Janka, Szabó Fanni, Csapi Loréna, 
Apró Réka, Homlok Nikolett, Sipos Ilona)

Fiúk
II. kcs: 3. Szegvár (Hegedűs Dániel, Ajtai 

Róbert, Szűcs Ábel, Gila Ferenc, Fábrik Mar-
tin, Lakatos Adrián)

III-IV. kcs.: 2. Szegvár (Hegedűs Imre, Ajtai 
László, Homlok Krisztofer, Szűcs Gergő, Jáno-
si Krisztián)

Pólyáné Téli Éva
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Tisztelt Olvasó!
Az a pozitív helyzet állt elő, hogy sem-

milyen szabálysértésről, bűncselekményről 
nem tudok beszámolni. Így most ragadom 
meg az alkalmat – talán már sokkal régebben 
kellett volna –, hogy bemutassam a polgár-
őrséget, pontosabban annak tevékenységét és 
szerepét a társadalomban és településünkön. 
Ehhez azonban tisztázni kell néhány alapve-
tő fogalmat, mint a bűnözés, a bűnmegelőzés 
és a közbiztonság.  

A bűnözés olyan társadalmi tömegjelen-
ség, amely egy adott társadalomban, egy 
meghatározott időszak alatt elkövetett és 
ismertté vált bűncselekmények és azok el-
követőinek és áldozatainak összességét 
jelenti. A bűnözés a társadalom teljes szö-
vetrendszerében keletkezik. Tömegjelen-
ség szintjén is, egyedi szinten is majdnem 
véletlen, hogy aki bajba jut, abból bűnelkö-
vető, áldozat, hajléktalan, alkoholista, vagy 
drogfüggő lesz, esetleg valamilyen pszi-
cho-szociális betegségben idő előtt meghal, 
és nem tudjuk, hogy fizikai betegség vagy 
stressz áldozatává vált. Tehát a bűnözés és 
a bűnelkövetés egy bonyolult sokrétű társa-
dalmi jelenség. Aminek kiváltó oka szinte 
bármi lehet, a szociális elégedetlenségtől a 
társadalmi előítéleten keresztül bármilyen 
botlás, negatív változás kiválthatja, sok eset-
ben a stressz is. Így látható, hogy bárkiből 
lehet bűnelkövető. Ezért nem célszerű sen-
kit „megbélyegezni”. Hiszen ahogy szokták 
mondani, sok esetben az alkalom szüli a 
tolvajt. (Persze fenn áll az is, hogy a tolvaj 
keresi az alkalmat. – Például ennek megaka-
dályozására vagyunk mi.)

A bűn, a bűnelkövetés és a bűnözés a tár-
sadalom által elítélt dolog, melyet az állam 
többek közt a jogrendszer segítségével próbál 
vissza tartani.

Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés, 
beavatkozás, amelynek célja vagy eredmé-
nye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az 
állampolgárok biztonságérzetének minőségi 
javítása, történjék az a bűnalkalmak csök-
kentésével, a bűnözést előidéző okok hatá-
sának mérséklésével, vagy a sértetté válás 
megelőzésével.

A közbiztonság nem más, mint amit a szó 
jelent: a „köz” biztonsága, vagyis az állam-
polgárok mindenkori közbiztonság-érzete, 
amely általában szubjektív megítélés, és 
változó állapotok határozzák meg, mint a 
bűncselekmények gyakorisága és típusa, va-
lamint az elkövetés helyszínének közvetlen 
lakókörnyezethez viszonyított távolsága, il-
letve a helyi média híradásai. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy Szegvárt 
a lakosság biztonságos, élhető település-
nek tartja. Ami a helyi rendvédelmi szervek 
munkáját dicséri.

A bűnmegelőzési feladatokat a társada-
lomban állami, önkormányzati és civil szer-
vezetek végzik. Ezek a civil szervezetek le-
hetnek globálisak, kontinentálisak, országos 
szintűek és lokálisak. Ilyen országos szin-
ten szerveződött mégis lokálisan működő 
nonprofit civil szervezet a polgárőrség, mely 
törvényi keretek közt állami és önkormány-
zati felügyelet alatt működik. Ebből adódóan 
a polgárőrség minden településen (ahol mű-
ködik) az önkormányzatokkal és a rendvé-
delmi szervekkel közösen lép fel a bűnmeg-
előzés érdekében.

A polgárőrség feladata tehát a bűnmegelő-
zés. Fontos azonban, hogy munkánkat úgy 
kell megvalósítani, hogy az állampolgári jo-
gok ne sérüljenek.

A bűnmegelőzés mellett van egy másik, 
nagyon fontos feladat is, a „polgársegítés”. 
Nagyon sok ember fél és szorong, elsősor-
ban az öregek, betegek, egyedülállók. Nem 
biztos, hogy van rá okuk, sokszor azonban 
mégis számtalan ok miatt szoronganak. Ezért 
próbálnak polgárőreink „mindenkihez eljut-
ni”, a szolgálatok alkalmával legalább egy-
szer minden utcán végigmenni, a lakosságot 
tájékoztatni, figyelmüket felhívni. Fontosnak 
tartjuk a kommunikációt a lakossággal. Nem 
csak tájékoztatni, tájékozódni is szeretnénk, 
hogy a lakosok igényeit még hathatósabban 
tudjuk kiszolgálni. 

Beszélni kell egy másik problémáról 
is, amelyik a bűnelkövetés szempontjából 
potenciális utánpótlást jelent. Az ifjúság, 
sajnos a gondozás- és célnélküli lebegés 
helyzetében a PC alapú erőszakos játékok, 
családi kontroll nélküli állapotban él (tisz-
telet a kivételnek). Mi azt szeretnénk kez-
deményezni, hogy őket is foglalkoztassák, 
és programokkal várják. Segítsünk nekik a 
jövőjük felvállalásában. Jó lenne például, ha 
kinyitnák az iskola tornatermét (vagy más 
közösségi helyiséget) hétvégére, esetlegesen 
délutánonként, és teremteni tudnánk (önkor-
mányzat és civil szervezetek közösen) olyan 
programokat a gyerekeknek, és a családok-
nak, ahol hasznosan tudnák idejüket eltöl-
teni. Nagyon sok kezdeményezésről lehet 
hallani, a főzőtanfolyamtól a horgászverse-
nyen át az apák és gyerekek foci bajnokságá-
ig… és még lehetne sorolni a végtelenségig. 
Biztosan önnek is azonnal eszébe jut egy 
program, amit szívesen csinált anno vagy 
csinálna most akár családjával, akár baráti 
társaságban. 

Ezek megszervezéséhez sokszor csak kre-
atív, áldozatkész emberekre van szükség. A 
munkaerőt, a takarítást és a felmerülő fel-
adatokat közösen is el tudnánk végezni, és 
biztosan találunk olyan támogatót, aki a mi-
nimális anyagi szükségletekhez esetenként 
anyagi fedezetet biztosítana. 

Ez a társadalmi összefogás is szükséges a 
hatékony bűnmegelőzéshez. 

Ezért is keresünk olyan kreatív, a lakókö-
zössége és lakóhelye iránt elkötelezett fiatal 
és középkorú felnőtteket a Szegvári Polgárőr 
Egyesület soraiba, akik hajlandóak szabad-
idejükből áldozni a közösségért, hogy akár 
egy ilyen irányú preventív foglalkozás-soro-
zatot is meg tudjunk valósítani. Annyi jó kez-
deményezés van, amit a kis létszámú tagsá-
gunk miatt nem tudunk megvalósítani… (Pl.: 
„Egy iskola, egy polgárőr” program). Annyi 
kreatív ötlet megy veszendőbe az összefogás 
hiánya, az érdektelenség miatt… 

Talán most már az olvasó számára is látha-
tóvá vált, hogy a polgárőr tevékenység nem 
azonos a valamikori munkásőr és önkéntes 
rendőr mozgalommal. Mi nem csak az utcá-
kat rójuk „feleslegesen” (sajnos eddig sokan 
így, ilyen tévesen ítélték meg tevékenysé-
günket). Mi valóban a lakosságot próbáljuk 
segíteni, hogy biztonságosabb, élhetőbb kör-
nyezetet biztosítsunk nekik és ide látoga-
tó ismerőseiknek, rokonaiknak, szorosan 
együttműködve a körzeti megbízottakkal és 
az önkormányzattal. Valóban keressük és 
segítjük a társ civilszervezetek munkáját, és 
próbálunk a helyi oktatási intézményekkel is 
hathatósan együttműködni. 

(forrás: internet)

Ezért kérjük, merjék megszólítani, megál-
lítani a polgárőrt. Mondják el problémáikat, 
hogy segíthessünk az önkormányzattal és a 
többi civil szervezettel közösen. Sok esetben 
azért következik be a baj, mert vagy nem mer 
róla beszélni az érintett vagy környezete ké-
sőn ismeri fel a problémát.

Kedves Olvasó! Remélem tudtam Önt tájé-
koztatni munkánkról és kellően felkeltettem 
az érdeklődését. 

Kérem, látogasson el facebook oldalunkra: 
www.facebook.com/pages/Szegvári-Polgárőr-
Egyesület. Ha más úton kíván kapcsolatba lép-
ni velünk, címünk és elérhetőségünk az újság 
közérdekű rovatában megtalálható.

Megtisztelő figyelmüket most is köszö-
nöm. Maradok tisztelettel:

B. S.

Polgárőr és rendőr hírek
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Kányádi Sándor:

Február  
hónapja

Február hónapja
azért olyan kurta,
fogyatékján már a
kolbász meg a hurka.

Márpedig a télnek,
azt mindenki tudja,
nemcsak kívül, bévül
is kell a jó bunda.

Addig tart tehát, 
míg akad a padláson,
minek jó étvággyal
a nyakára hágjon.

De ha már se gömböc,
se kolbász, se hurka,
február hónapja
magát összehúzza.

Mintsem hogy tengődjék
spenóton, salátán,
inkább egy-két nappal
hamarabb odébbáll.

Fölül az utolsó
ródlira, szánkóra,
nehogy még a hó is
kifogyjon alóla.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy öreganyó, aki gyógynövényeket 
gyűjtött az erdőben. Egy nap egy 
barlangra lett figyelmes. Óvatosan, 
vigyázva bedugta a fejét, s uramfia, 
ugyancsak elcsodálkozott. Tizenkét 
egyforma kis suhancot látott ott egy 
padkán ülni egymás mellett, szép 
sorjában. Voltak köztük lányok és 
fiúk, az egyik fehérben volt, a másik 
zöldben, a harmadik aranysárgában: 
ők voltak a tizenkét hónap. Meg is 
kérdezték az öreganyót:

- Mond csak meg nekünk, melyik 
hónapot tartod a legszebbnek?

Az öreganyó végignézett rajtuk és 
ezt válaszolta:

- Mind a tizenkét hónap igen szép. 
Januárban hullik a hó, februárban esik 
az eső, márciusban bimbóznak a rügyek 
– mind a tizenkét hónap egyformán 
gyönyörű!

Akkor a tizenkét suhanc felállt és 
így szólt az öregasszonyhoz. 

- Gyere csak közelebb, kedves 
öreganyó! Add csak ide nekünk a 
kosaradat és a kendődet! – Színültig 
telerakták őket ragyogó arany és 
ezüst pénzdarabokkal. Az öreganyó 
kedvesen megköszönte jóságukat és 
elindult hazafelé. 

Ennek az öreganyónak a 
szomszédságában egy gonosz 
vénasszony élt, aki folyton ott 
sündörgött a házuk táján. Most is 
bekopogott hozzájuk.  

- Ejnye, ejnye, hogy jutottál 
lelkecském ehhez a sok pénzhez? – 
érdeklődött ravaszul.

Az öreganyó jószívű volt és mindent 
elmondott a szomszéd vénasszonynak. 

A szomszédasszony azonnal útnak 
indult és egy nagy-nagy puttonyt is 
kötött a hátára. Megtalálta a barlangot 
és ott bent egymás mellett ült a lócán 
szép sorjában a tizenkét fiatal suhanc. 
Megkérdezték, hogy mi járatban 
van erre, és arról is faggatták, hogy 
melyiket tartja a legszebb hónapnak. 

Az öregasszony zsémbeskedve felelt a 
kérdésükre: 

- Egyik sem ér fabatkát sem, rossz 
valamennyi hónap! – A suhancok erre 
elkérték a puttonyát, és megtöltötték 
valamivel. Hogy mivel, azt nem tudta 
a vénasszony, mert egy kendővel 
letakarták. Nagy nehezen sántikált 
haza a vénasszony, mert a puttony 
alaposan nyomta a vállát és a hátát. 
Ahogy hazaért, rikoltozva szólította 
valamennyi gyerekét. A gyermekek 
és a vénasszony nekiestek mohón a 
puttonynak, hogy könyökig vájkáljanak 
a drága arany- és ezüstpénzekben, de 
mindannyian sziszegve és jajgatva 
kapták vissza a kezüket, mert csak a 
tetején volt néhány aranypénz, a többi 
bogáncs volt, szamárkóró és tüske. A 
vénasszony méltatlankodva szaladt át 
az öreganyóhoz:

- Mit tettél velem? Elmentem 
én is a barlangba, beszéltem én is a 
tizenkét suhanccal, megtöltötték az én 
kosaramat is, de pénz helyett nekem 
szamárkórót, tövist és bogáncsot adtak!

Az öregasszony most már 
magyarázhatta a póruljárt vénasszony-
nak: - én azt mondtam, hogy mind a 
tizenkét hónap egyformán gyönyörű, 
ezért adtak nekem pénzt. És te pedig 
azért kaptál bogáncsot, tövist és 
szamárkórót, mert azt mondtad, hogy 
rossz valamennyi hónap. Mert a 
tizenkét hónap mindenkihez jó vagy 
rossz – aszerint, hogy ki mit vár tőlük.

Újgörög mese, átdolgozta 
Végh György

Kedves Gyerekek!

Gondolkodjatok el azon, hogy 
melyik hónap milyen örömet nyújt 
nektek!

A szerkesztők örömmel várják 
írásaitokat, miért szereted a 
választott hónapot. 

A tizenkét hónap
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Megyei Torna Diákolimpia

MEGHÍVÓ
A Szegvári Tekézők Sport Egyesülete

2015. február 28-án (szombaton)
Jótékonysági TEKE-BÁLT

szervez a szegvári Művelődési Házban.

Az est fővédnöke:  
Gémes László polgármester

A bál célja: a tekepálya 
eszközállományának felújítása

Belépő: 3500 Ft/fő
18.00 órakor  

a Szötyke néptánc csoport fellépése,
utána meglepetés műsor

Vacsora 19.30 órakor
Zenét szolgáltat a Gazsó-Szűcs duó

A Gyenes büfé italokkal várja a 
szórakozni vágyó közönséget.

Tombola vásárolható!

Érdeklődni Zsibók Zoltán főszervezőnél 
lehet a 06-30/914-0746-os telefonszámon, 
illetve a tekepályán nyitvatartási időben
Támogató jegy (1000 Ft) és belépőjegy 

3500 Ft/fő vásárolható a Művelődési 
Házban és Zsibók Zoltánnál.

Szeretettel várja az érdeklődőket a 
Rendezőség!


