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Nőnapi Köszöntő!
Kedves Szegvári Lányok, Asszonyok, Mamák, Dédik!
Március 8 – a Nők napja. 
Alig volt az idén tél, s mégis valamennyien nagyon várjuk a tavaszt, az egyre melegedő nap 

sugarait, a nyíló, zöldülő természetet. A tavasz első kedves ünnepe március 8-a, s nem azért fontos 
ez a nap számunkra, mert vége a rideg télnek, hanem azért, mert ünnepeljük anyáinkat, mamáin-
kat, lányainkat, párunkat, szerelmünket, kolleganőinket és minden számunkra fontos NŐT. Nem 
véletlen, hogy költőink, festőink, művészeink központi szerepbe helyezik a NŐT. Hiszen Ők az 
élet hordozói, életet adók, nevelőink, éltetőink, céljaink és vágyaink megtestesítői. Életünk értel-
me. Társunk jóban és rosszban.

Köszönjük, hogy vannak nekünk, hogy célt és értelmet adnak életünknek, gondoskodnak ró-
lunk. 

Köszönjük, hogy szeretetükkel és gyengédségükkel szebbé teszik életünk minden napját.
Kívánom minden ünnepeltnek, hogy életük minden napján vegye Őket körül szeretteik figyel-

me, tapintata, ragaszkodása és szeretete. Hiszen a szeretet a legerősebb kötelék ember-ember kö-
zött, és nem korlátozható csupán csak egy napra, az év minden napján szükségünk van rá.

Isten éltesse Önöket!
„Soha a nőről csúnyán ne beszélj, nincs oly aljas alantas asszonyi személy, aki ne volna méltó 

tiszteletre: hisz asszony nélkül férfi nem születne.” /Pedró Calderón/
Gémes László
polgármester

MEGHÍVÓ
Szegvár Nagyközség Önkormányzata

szeretettel és tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2015. március 15-én este
a Művelődési Házba és a Kossuth-szoborhoz
az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc  

167. évfordulójának méltó megünneplésére

A Művelődési Házban:
17.00 órakor: Kiállítás nyílik a Díszítőművész szakkör tagjainak munkáiból. 

A kiállítást megnyitja Menyhárt Józsefné
17.30 órakor: Ünnepi műsor március 15.-e tiszteletére. Előadják a Forray Máté Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos diákjai - Felkészítő nevelő: Gila Györgyné 
18.00 óra: Fáklyás menet a Kossuth-szoborhoz

A Kossuth-szobornál:
Ünnepi beszédet mond Gémes László polgármester úr (rossz idő esetén a Művelődési Házban)

Verbunkot táncolnak a Dobbantó Néptáncegyüttes férfi tagjai 
(rossz idő esetén a Művelődési Házban)

Az Önkormányzat, a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a pártok kép-
viselői elhelyezik a koszorúkat, a megemlékezés virágait. 

Kossuth nótákat énekel a Magyar Nóta Klub
18.30 óra: Pilvax teázó a Művelődési Házban

Mindenkit szeretettel vár a Rendezőség!

Zelk Zoltán: 
Hóvirágok, ibolyák

„Jó reggelt, Nap, ég,
hegyek, aludtunk egy éven át…”
Így köszönnek a kibújó
hóvirágok, ibolyák.

„Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!”
Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.

„Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?”

„Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát...”
Jő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.
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Megemlékezés
„Valaki végleg elmehet,

Őrizd meg emlékét, és el ne feledd,
így majd veled lesz mindig,

lelke szabadon száll,
vár a túlsó parton,
hol nincsen határ.”

Szeretettel emlékezünk

Bárány Sándorné
Muzsik Veronika

halálának 10. évfordulóján.

Lányai és a család minden tagja

Megemlékezés

„Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és jónak.

Mindig egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak összetépni.”

Soha el nem múló szeretettel és fájó 
szívvel emlékezünk

Purgel László
halálának 10. évfordulóján.

Felesége és családja

MEGEMLÉKEZÉS
 

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

Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 
Drága jó Édesanyánk, Isten veled! 

Számunkra Te sohasem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Drága jó szívét, két dolgos kezét áld meg jó Atyánk,
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi Édesanyánk.”

Soha el nem múló szeretettel  
emlékezünk drága Édesanyánk,

özv. Szabó Barnabásné
Deák Erzsébet

halálának 3. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Csernák István
temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban 

osztoztak.

Gyászoló családja

Megemlékezés

„Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged,
hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az égnek.

Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos meg 
kell tanulni élni nélküled.

Fájó szívünk fel-felzokog érted, míg élünk nem 
felejtünk Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Vigh Dezső
halálának 8. évfordulóján.

Felesége és családja

Családi események
2015. február

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Dunai Dávidnak és Horváth 
Alexandrának (Ménes u. 29.) DÁVID
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Pölös Mihályné Cseh Etelka, 
Templom u. 15. (81 éves), Csernák István, 
Mindszenti u. 97. (66 éves), Gargács Andrásné 
Borsos Margit, Mindszenti u. 44. (81 éves).

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

Lukács Istvánné alpolgármester
Április 7-én kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.

Puskásné Halál Ágnes
Március 11-én szerdán 17-18 óra, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Április 1-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Április 2-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Tóth Péter
Március 18-án szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2015. március 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

Szegváriak
tájékoztatásáért

alapítvány 
adószáma: 18451449-1-06
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Tisztelt Adózók!
A 2015. I. félévi helyi adók (magánszemélyek 

kommunális adója, iparűzési adó, gépjárműadó) be-
fizetési határideje: 2015. március 16. 

A megfelelő összeget a Szegvár és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél kell befizetni, csekken vagy át-
utalással. Csekket a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal portáján vagy a földszint 3-as irodában lehet 
beszerezni. A 2014. évre vonatkozó iparűzési adó 
bevallásokat (vállalkozóknak, őstermelőknek) 2015. 
május 31-ig kell beadni.

Gyömbér Ferencné 
jegyző

2015. március 1. napjától a szociális 
ellátórendszer megváltozik. Az aktív korúak 
ellátásának megállapítása a Járási Hivatal 
hatáskörébe kerül. Két ellátástípus állapítható 
meg: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás (új ellátás a korábban rendszeres 
szociális segélyre jogosultak egy része erre 
válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe 
kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a 
járási hivatalok határkörébe tartoznak az alábbi 
ügykörök:

- alanyi ápolási díj (alapösszegű, emelt 
összegű, kiemelt ápolási díj)

- időskorúak járadéka
- alanyi és normatív közgyógyellátás
- egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság.
Az ellátások a Járási Hivatal Ügysegédjénél 

igényelhetők, aki keddi és csütörtöki napokon 
08.00-16.00 óráig tart ügyfélfogadást a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 2. 
számú irodájában. 

Az eddigi formában nyújtott lakásfenntar-
tási támogatás és a méltányossági 
közgyógyellátás megszűnik. 2015. március 1-je 
után ezen ellátási formák nem igényelhetőek. 
A korábban megállapított lakásfenntartási 
támogatást - a határozatban közölt lejárat 
napjáig - változtatás nélkül tovább folyósítjuk. 
Természetesen a közgyógyellátási igazolványok 
a lejárat napjáig használhatóak.

E két ellátási forma helyett 2015. 
március 1. napjától lakhatási támogatás és 
gyógyszertámogatás igényelhető. A kérelmet az 
adhatja be, akinek a lakásfenntartási támogatásra 
való jogosultsága, illetve közgyógyellátási 
igazolványa lejárt.

Lakhatási támogatás feltételei:
Az Önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez lakhatási 
támogatást nyújthat.

Lakhatási támogatás adható annak a 
kérelmezőnek, aki egynél több lakás tulajdoni 
vagy bérleti, haszonélvezeti jogával nem 
rendelkezik, lakás hasznosításából jövedelme 
nem származik, vagyona nincs. Vagyon alatt a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Lakhatási támogatást elsősorban 
természetbeni szociális ellátás formájában 
és a lakásfenntartással összefüggő azon 
rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, 
amelyek megfizetésének elmaradása a 
kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben 
veszélyezteti. Indokolt esetben a támogatás a 
jogosult részére készpénzben is kiutalható. 

Lakhatási támogatás akkor nyújtható be, ha 
a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem 
haladja meg több személy esetén a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 150%-át (42.750 
Ft-ot) , egyedül élő esetén a 200%-át (57.000 
Ft-ot).

A támogatás minden komfortfokozatú 
lakásra megállapítható.

Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatást 12 hónapra kell megállapítani 
oly módon, hogy az adott hónap 15. napjáig 
beérkezett kérelmek esetében a támogatást a 
kérelem beadása hónapjának első napjától, 
a 15-e után érkezett kérelmek esetében a 
támogatást a kérelem beadását követő hónap 1. 
napjától kell megállapítani.

A megállapított támogatást elsődlegesen 
a közüzemi szolgáltatók részére kell átutalni. 
Az átutalást követően a támogatottak adatait 
és az átutalt összeget az érintett szolgáltatókkal 
közölni kell.

A kérelmet év közben folyamatosan lehet 
benyújtani.

A lakhatási támogatás mértéke havonta 
egységesen 2.500 Ft.

Nem állapítható meg lakhatási támogatás, 
ha a kérelmező lakásfenntartási támogatásban 
részesül. 

Meg kell szüntetni a támogatást, ha annak 
folyósítása alatt a jogosult másik lakásba 
költözik.

A gyógyszertámogatás feltételei:
Gyógyszertámogatás adható a szociálisan 

rászorult személy részére egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentése érdekében.

Gyógyszertámogatásra jogosult az a 
kérelmező, akinek az egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg:

a) családok esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-
át (57.000 Ft), és krónikus, hosszantartó 
betegségére tekintettel a háziorvos 
vagy szakorvos által vényre felírt havi 
gyógyszerköltsége - a gyógyszertár igazolása 
alapján - eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20%-át (5.700 Ft).

b) egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át (71.250 Ft) és krónikus, hosszantartó 
betegségére tekintettel a háziorvos 
vagy szakorvos által vényre felírt havi 
gyógyszerköltsége – a gyógyszertár igazolása 
alapján - eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 20%-át (5.700 Ft).

Nem állapítható meg gyógyszertámogatás 
annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban 
részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak 
megállapítását.

A gyógyszertámogatás egy évre adható, a 
támogatás havi összege 2.500 Ft.

A rendkívüli települési támogatás feltételei:
A korábbi önkormányzati segélyt felváltja 

a rendkívüli települési támogatás, melyet 
élelmiszerre, ruhaneműre, a megélhetést előre 
nem tervezhető többletkiadások fedezésére 
lehet igényelni.

Rendkívüli települési támogatás akkor 
nyújtható, ha a kérelmező, illetve családja 

jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg:

a) családok esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át 
(37.050 Ft), 

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át 
(42.750 Ft)

Rendkívüli települési támogatás évente 
3 alkalommal állapítható meg ugyanazon 
kérelmezőnek. Az ellátás összege nem lehet 
kevesebb 1.000 Ft-nál és nem lehet több 
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegénél.

A rendkívüli települési támogatás 
természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt 
nyújtható. Természetbeni ellátást kell 
megállapítani akkor, ha

a) a kérelem erre irányul vagy
b) amennyiben az ellátásban részesülő 

életvitele alapján az ellátás természetbeni 
nyújtása indokolt és célravezetőbb. 

A természetben nyújtott rendkívüli 
települési támogatás formája élelmiszercsomag, 
élelmiszer vásárlási utalvány, tüzelőanyag vagy 
a segély meghatározott célra történő átutalása – 
ideértve az étkezési díjat is – lehet. 

A megállapított pénzbeli ellátásról minden 
esetben a kérelmező nevére kiállított számlával 
kell elszámolni, melyet a kifizetést követő 
8 napon belül be kell mutatni az Igazgatási 
Osztályon.

Fél éven belül nem állapítható meg 
ellátás az újabb kérelem benyújtása esetén 
annak a kérelmezőnek, aki a elszámolási 
kötelezettségének nem tett eleget, illetve a 
mulasztás tényét nem igazolta hitelt érdemlően. 

A temetési költségek viseléséhez rendkívüli 
települési támogatás annak állapítható meg, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át 
(85.500 Ft). Mértéke 22.000 Ft. 

A lakhatási támogatás, a gyógyszertámogatás 
és a rendkívüli települési támogatás a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási 
Osztályán igényelhető (emeleti 13. és 15. 
szoba).

Tisztelt Lakosság!
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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 délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók 
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

Összevont központi orvosi ügyelet a 
Mentőállomáson 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 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 segítséget 
kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya 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
március 9-13. hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig, 
pénteken 7.30-11 óráig
március 16-20. hétfőtől-péntekig 7.30-11 óráig
március 23-27. hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig, 
pénteken 7.30-11 óráig
április 2-6. hétfőtől-péntekig 7.30-11 óráig

Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
március 2-5. hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig, 
csütörtök 13.30-16.30 óráig
március 9-12. hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig, 
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
március 16-19. hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig, 
csütörtök 13.30-16.30 óráig
március 23-26. hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig, 
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
március 30-április 2.  hétfő, kedd, szerda 13.30-
17.30 óráig, csütörtök 13.30-16.30 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 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

A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt!

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda   –
Csütörtök    8-12, 13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12  13-14 óráig
Csütörtök    8-12  13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri 
Hivatalban 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 
telefonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: - telefonon a helyi tarifával 
hívható 06-40/922-334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

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 
telefonszámán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, 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

Tüdőszűrés
A szűrés helyszíne: Művelődési Ház előtti par-
koló
Szűrési időpontok:
2015. 03. 25. szerda  10.00-14.00
2015. 03. 26. csütörtök 10.00-14.00
2015. 03. 27. péntek 10.00-14.00
2015. 03.30. hétfő  10.00-14.00
2015. 03. 31. kedd  10.00-14.00
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó sza-
bályok:
- 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente 
egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmente-
sen vehető igénybe
- 40 éves kor alatt:
- a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat 
kell fizetni, melynek összege: 1.700 Ft
- járványügyi szempontból indokolt esetben 
(tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmen-
tesen igénybe vehető
- A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassá-
gi”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles 
vizsgálat. Térítési díj: 1.700 Ft.
- Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő 
vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szak-
képzési intézményekben oktatásban részesülők 
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében 
került sor.

A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon kész-
pénzben kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvég-
zése előtt.
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat és a 
lakcímkártyájukat szíveskedjenek magukkal 
hozni.
Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem 
vehetik igénybe.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Szegváriak!

Mindannyiunk érdeke, hogy omladozó szob-
raink felújítása folytatódjon.

KÖZADAKOZÁSBÓL készülhetne el a falu 
közepén álló

SZENTHÁROMSÁG SZOBOR
felújítása.

Adományokat hálás szívvel, köszönettel a 
közösség megbízásából gyűjti:

BIHARI MARGIT szegvári lakos,
vagy a Szegvár és Vidéke Takarék 57200062-
10004878 sz. számlára, „Szobor felújításra” 

megjegyzéssel.
Megértő nagylelkűségeket köszönjük!

A szervezők

A Magyar Kultúra 
Napja a múzeumban
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én 

történeti előadással és ételkóstolóval vártuk a 
vendégeket a foglalkoztató terembe: Régi ízek, 
új receptek címmel tartottam előadást a hon-
foglalás korától a 18. századi receptek és ételek, 
fűszerek világáig. Megtudhatták milyen jel-
legzetes ételeket fogyasztottak a honfoglalók, 
hogyan készítettek fagylaltot a 17. században, 
vagy mikor vált általánossá a leves és a mély 
tányér használata. A program végén egy 1769-
ben megjelent szakácskönyvből fánk receptet 
kaptak a jelenlévők, melyet el is készíthetnek. 
A programhoz kapcsolódó ételkóstolón a finom 
és különleges ételeket a szegvári Életmód Klub 
készítette el: csicsóka krémleves pirított ke-
nyérkockával, petrezselymes gersli, hajdina fa-
sírt, gánica, túróval rakott kukorica puliszka és 
saláta volt a menü. Kellemes estét tölthettünk 
együtt a gasztronómia birodalmában. 

Köszönöm szépen a klubtagok közreműkö-
dését!

A Szegvári Napló januári számában meg-
jelent Új tárgyak kerültek a múzeumba című 
írásban véletlenül téves adat jelent meg. Takács 
István (1941-2008) hagyatékából kerültek be a 
katonalevelek a múzeum történeti gyűjtemé-
nyébe.

Purgel Nóra

Farsangi matinék a 
múzeumban

„Figyelem, figyelem!
Közhírré tétetik

A farsangi ünnep
Most elkezdődik.”

Így szólt a felhívás a februári múzeumi plakáton 
arra figyelmeztetve, hogy eljött a farsangolás, a jel-
mezkészítés, a vidámság időszaka. Már január végén 
elkezdtük a girlandok elkészítését a gyerekekkel, 
hogy a farsangi hangulatot a dekorációval is megte-
remtsük. Ezután következtek az álarcok: különféle 
formájú (pillangó, medve, tigris stb.) maszkokat raj-
zoltak, festettek, díszítet-
tek a gyerekek. Ezen kí-
vül lehetőség volt színes 
csillámporok és színes 
tollak felhasználására is, 
mely nagyon tetszett a 
résztvevőknek. Bízom 
benne, hogy jövőre is 
együtt tudunk készülni a 
farsangra.

Március hónapban az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharcra emléke-
zünk a múzeumban is: a 

kiállítás segíti az események felidézését és a piros, 
fehér, zöld színek lesznek jellemzők a kézműves al-
kotásokra is. A hónap végén már elkezdődik húsvéti 
készülődés: március 28-án 14 órától közös családi 
délutánra várom a falu apraját-nagyját.

Purgel Nóra

Márciusi múzeumi 
matinék 

2015. MÁRCIUS 14-ÉN 

9 ÓRÁTÓL 

NEMEZVIRÁG KÉSZÍTÉS 

 
 

MÁRCIUS 21-ÉN 8 ÓRÁTÓL 

HÚSVÉTI 
ÜDVÖZLőLAP 

KÉSZÍTÉS 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 
200 FT/Fő	

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

HÚSVÉT-VÁRÓ
2015. MÁRCIUS 28-ÁN 14-17 ÓRÁIG
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT

A JAKSA JÁNOS HELYTÖRTÉNETI  
GYŰJTEMÉNYBE

PROGRAM:
♥  ÁLLATSÍMOGATÁS
• KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
• TOJÁSKIÁLLÍTÁS

A BELÉPÉS INGYENES, A KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS DÍJA: 200 FT/FŐ
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvári Közös  
Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. február 12-én tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester tisztelettel kö-

szöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön 
tisztelettel köszöntötte dr. Verasztó Józsefet, a 
Szentes Járási Hivatal vezető helyettesét.  

Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlé-
tével a képviselő-testületi ülés határozatképes, az 
ülést megnyitotta. 

A polgármester ismertette a meghívó szerinti 
napirendi pontokat (1. sz. melléklet). Megkérdez-
te, van-e valakinek módosító javaslata?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, a december 11-én tartott testületi ülésen 
nyújtott be interpellációt. Az arra vonatkozó vála-
szokat a testületi anyag nem tartalmazza. Javasolja 
a napirendi pontok végére felvenni az interpelláci-
óra adott válaszok megtárgyalását. Elmondta, hogy 
a képviselő-testület 2015. évi munkaterve megtár-
gyalásakor elfogadta azt, hogy február hónapban a 
testületi ülés után közmeghallgatást tart. Nem talál 
erre utaló anyagot, nem volt a közmeghallgatás 
meghirdetve sem. Ennek az okait kérdezte.

Gémes László polgármester elmondta, nem 
javasol új napirendi pontot meghatározni. Az in-
terpellációra adott válaszokat az egyéb előterjesz-
tések keretében fogja a testület megtárgyalni. 

Elmondta, a szennyvízcsatorna hálózat pró-
baüzeme 2015. február 4-én lezárult. Az ünnepé-
lyes átadásra március 12-én kerül sor. Célszerű 
lenne a közmeghallgatást ezt követően, március 
hónapban megtartani. Fő napirendi pont lehetne 
a szennyvízberuházás témája. Tekintettel arra, 
hogy az önkormányzathoz folyamatosan érkeznek 
lakossági kérdések, a közmeghallgatáson a kivite-
lező képviselője, illetve üzemeltetője tudna ezekre 
választ adni. Ezért nem kezdeményezte a februári 
közmeghallgatás megtartását.

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén polgármes-
ter úr már utalt erre. 

Napirend előtt tárgyalandó ügy: A polgármes-
ter tájékoztatója a két ülés között történt esemé-
nyekről, fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester előterjesztette a 
két ülés között történt fontosabb intézkedésekről 
szóló tájékoztatót (2. sz. melléklet). Tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat 
a két ünnep között közel 40 millió forint támo-
gatást kapott. Így az év végén minden számlát ki 
tudtunk fizetni. A közhasznú kft. dolgozói folya-
matosan újítják fel a Réti-telepen az árkokat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, a szennyvízcsatorna hálózatra történő 
rákötés hány százalékos? 

Gémes László polgármester elmondta, kb. 
60%-os a rákötés. Ezen felül vannak még ráköté-
sek, ahol a hivatalos átadás még nem történt meg. 
A lista napról napra növekszik. Március 1-ig kell 
a támogatási szerződés szerint a 75% rákötést biz-
tosítani. Több brigád is dolgozik Szegváron, sok 
lakos vár a rákötésre. A projekt menedzser és a 
polgármesteri kabinet is figyelemmel kíséri a rá-
kötések menetét. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, ha a II-es és III-as kút nem fog üzemelni, 
akkor elegendő lesz az I-es?

Gémes László polgármester elmondta, ele-
gendő lesz az I-es kút kapacitása. Hozzátette, ko-
rábban is egy kút látta el ivóvízzel a települést. A 
másik két kút tartalék kút. Vízkorlátozásra Szeg-
váron hosszú távon nem kell számítani kút kapa-
citás miatt. 

Több kérdés, hozzászólás a képviselő-testület 
részéről nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete tudomásul vette a polgármester két 
ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló 
tájékoztatóját.  

1. Napirend: Az önkormányzat és intézményei 
2015. évi költségvetése

Gémes László polgármester előterjesztette 
az önkormányzat és intézményei 2015. évi költ-
ségvetését (3. sz. melléklet). A gazdálkodási osz-
tályvezető kiegészítést készített a költségvetéssel 
kapcsolatban. Megkérdezte Márton Rozália gaz-
dálkodási osztályvezetőt, van-e kiegészítése az 
anyaggal kapcsolatban?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, az írásos kiegészítést elkészítette.

Gémes László polgármester átadta a szót a 
bizottságok elnökének.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság meg-
tárgyalta az önkormányzat és intézményei 2015. 
évi költségvetését. A bizottsági ülésen jelen volt 
a belső ellenőr, aki ismertette a könyvvizsgáló 
írásos véleményezését. Az ülésen elhangzott kér-
désekre megkapták a választ. A Pénzügyi, Gaz-
dasági Bizottság elkészítette írásos véleményét a 
költségvetéssel kapcsolatban, melyet a bizottsági, 
illetve testületi tagoknak továbbított. A vélemény-
hez kiegészítés nem érkezett. A bizottság az ön-
kormányzat és intézményei 2015. évi költségve-
tését elfogadásra javasolta azzal kiegészítve, hogy 
az alpolgármester tiszteletdíja konkrét összegben 
legyen meghatározva. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság az önkormányzat és intézményei 2015. évi 
költségvetését az írásos kiegészítéssel együtt elfo-
gadásra javasolta. 

Gémes László polgármester megköszönte a 
bizottságok elnökének ismertetését. Megkérdezte, 
van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kap-
csolatban?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, a felhalmozási hitel és a felhalmozási 
céltartalék összege közötti 300 eFt különbség hol 
szerepel az anyagban? Kell, hogy legyen a két ösz-
szegnek különbsége?  

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, egy táblázatban szerepel a felhalmozási 
kiadások és bevételek egymással szembe vannak 
állítva. A táblázat az anyag 34, illetve 36. oldalán 
található.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, a 300 eFt-ot egy összegben kereste az 
anyagban. 

Márton Rozália osztályvezető elmondta, 
havi bontásban, tételesen fel vannak sorolva a 
felhalmozási kiadások. Ha a felhalmozási bevé-
tel nem fedezi a felhalmozási kiadást, arra kell 
beállítani a felhalmozási hitelt. Ez nem azonnali 
hitelfelvételt jelent. A felhalmozási kiadásokat 
rangsoroljuk, a feladatokat annak függvényében 
tudjuk megvalósítani, ahogy rendelkezésre áll a 
forrás. Ha a képviselő-testület úgy dönt, akkor hi-
telfelvételre kerül sor. Erre az elmúlt időszakban 
nem igazán került sor. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, az óvodánál összességében és arányában 

elég magas összeg van betervezve a költségvetés-
be. Az ovifoci pályázatot hitelből nem támogatja 
beépíteni, mivel van a településnek sportpályája, 
illetve sportcsarnoka. Úgy gondolja, hogy ennél 
fontosabb feladatok is vannak. Nem tetszik, hogy 
nincs leírva az anyagban, hol kerül megvalósításra 
a tervezett kerékpárút. Az önként vállalt feladatok 
kiadásába be van tervezve 15.910 eFt összegben 
a tanyagondnoki szolgálat működtetése, valamint 
a civil- és sporttámogatás. A 10. oldalon összeg-
szerűen található a civil szervezetek kiadására 
és a sporttámogatásra vonatkozó kimutatás. Hiá-
nyolja az anyagból azt a megjelölést, hogy mely 
szervezetek milyen összegű támogatást kapnak. 
Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a civil szer-
vezetek támogatása később, talán márciusban fog 
eldőlni. A sport vonatkozásában nem szerepel az 
anyagban, hogy milyen feladatok finanszírozásá-
ról lenne szó. Bizottsági ülésen az is elhangzott, 
hogy az utak, hidak fenntartására van betervezve 
összeg. Akkor is jelezte, hogy kellene egy táblá-
zat, illetve kimutatás, hogy milyen utakat, milyen 
minőségben kívánunk megtervezni, felújítani, ter-
mészetesen összegszerűen megjelölve. Erre azt a 
választ kapta, hogy a Pénzügyi Bizottság falube-
járás keretében fogja meghatározni, hol szükséges 
a felújítás. Véleménye szerint a felújítás számítá-
sokat is igényel, ezért inkább a Falufejlesztő Kft. 
feladatkörébe tartozhatna. A Falufejlesztő Kft. vo-
natkozásában be van állítva működési célú pénz-
eszköz átadás. Üzemanyag szükséglet vonatkozá-
sában nincs megjelölve az összeg. Az sem látszik, 
hogy a 36 millió forint miből tevődik össze. Meny-
nyi az árbevétel, milyen kiadásai vannak? Akkor 
lehetne mindezt nyugodt szívvel elfogadni, ha a 
kft-nek lenne egy üzleti terve vagy táblázata erre 
vonatkozóan. Ez nem összekeverendő a májusban 
elfogadandó társaságok beszámolójával. Meg-
kérdezte, tulajdonképpen ennyi veszteséggel kell 
számolni? 

Gémes László polgármester megkérdezte, 
milyen veszteségre gondol?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, működésen belül mire adjuk a 36 millió 
forintot? 

Gémes László polgármester elmondta, mun-
kabérre, annak járulékaira, az épület fenntartására, 
annak rezsiköltségére. 100% tulajdonú nonprofit 
kft-ről van szó. Korábban a munka törvénykönyve 
alapján foglalkoztatott önkormányzati dolgozók 
Ellátó csoport néven működtek. Emiatt nagyon 
sok lehetőségtől elestünk. Nem végezhettek ki-
vitelezői munkát, nem vállalhattak külső mun-
kákat. Nonprofit Kft-ként önállóan pályázhatnak, 
gazdasági tevékenységet végezhetnek, ezáltal vé-
gezhetnek az önkormányzatnak is beruházásokat, 
kivitelezőként részt vehetnek több pályázatban. 
Nincs kitéve az önkormányzat annak, hogy valaki 
olcsó áron vállal valamilyen munkát, megnyeri a 
pályázatot, rossz munkát végez, az alvállalkozót 
nem fizetik ki és félbe hagy mindent. Mindezeket 
mérlegelte a testület, mielőtt létrehozta a Kft-t. Az 
önkormányzat minden évben biztosítja a kft. alap 
költségvetését. Az önkormányzat és a Kft. között 
létrejött egy közhasznú megállapodás, amely sze-
rint a közterületi feladatokat, intézményeknél a 
karbantartási feladatokat ellátják. Vannak külső 
bevételeik is, mely esetleges fejlesztési lehetősé-
get jelent számukra, egy adott munkára munkavál-
lalót tud foglalkoztatni, vagy olyan berendezést 
vásárolnak, amely a későbbi tevékenységükhöz 
szükséges. A nonprofit társaság minden befolyó 
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nyereséget a település javára fordítja vissza. Te-
lepülésen szorosabb a kapcsolat önkormányzat és 
cége között, mint pl. városban. A Szegvári Falu-
fejlesztő Nonprofit Kft. és az önkormányzat kö-
zött jó a kapcsolat.

A kerékpárút tervekkel kapcsolatban elmond-
ta, szóban kiegészíthetjük az anyagot azzal, hogy 
oda kellenek a tervek, ahol még nincs kerékpárút. 
Nem tartotta szükségesnek külön kiemelni, de ha 
szükséges, kiegészíthetjük a szövegrészt. 

Az ovifoci kiépítéséről korábban döntött a 
képviselő-testület. A pályázati lehetőség folyama-
tos. 

A sport és civil szervezetek támogatásával 
kapcsolatos válaszok bizottsági ülésen elhang-
zottak. A képviselő-testület külön keretet állapí-
tott meg és pályázatot írt ki a sport támogatására, 
illetve a civil szervezetek támogatására. A civil 
szervezetek a meghatározott határidőre benyújtot-
ták pályázatukat, csatolva az évi elszámolásukat. 
A civil szervezetek támogatására vonatkozó elő-
terjesztést a bizottságok megtárgyalták, majd a 
képviselő-testület döntött a támogatás összegéről. 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott, 
az év második felében lesz látható, hogy lesz-e az 
önkormányzatnak lehetősége a támogatás biztosí-
tására. A civil szervezetek támogatása önként vál-
lalt feladat, fontosnak tartja támogatásukat. 

Korábban működő Településfejlesztési Bi-
zottság végezte a falubejárást, ahol felmérték az 
utak, járdák, árkok állapotát. Továbbra sem sze-
retné elvenni a képviselőktől azt a jogot, hogy 
jelezzék a problémákat, hiányosságokat. A falube-
járást a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az időjárás 
függvényében tavasszal tervezi elvégezni. Ennek 
ismeretében kerül sor majd az utak, járdák fel-
újítására. A munkálatokat a Nonprofit Kft. fogja 
elvégezni az ügyvezetővel történő konzultációt 
követően. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő java-
solta a piacrendelet felülvizsgálatát. Át kellene 
gondolni, hogy hatékonyabb beavatkozással ho-
gyan lehetne a bevételt növelni. Megjegyezte, na-
gyon rendet kellene tartani a piac körül. Tapasztal-
ja, hogy inkább közterületen árulnak az emberek, 
nem a piac területén. Meg kell nézni az esőcsator-
nákat, mert gyakori a rongálás. 

Gémes László polgármester elmondta kul-
turált, viszonylag nagy területen épült egy fedett 
piactér a település központjában. Nehéz az áruso-
kat arra rávenni, hogy a piac területén árusítsanak. 
Hozzátette, nincs lehetősége az önkormányzatnak 
olyan embert foglalkoztatni, aki felügyelhetné 
a piacot. Egy ekkora településen célszerű piacot 
üzemeltetni, van is erre igény. A helyi kereskedők-
nek más erről az álláspontjuk. Azt gondolja, hogy 
a mai fogyasztói magatartás úgy alakult ki, hogy 
a fogyasztó el tudja dönteni, mit, hol fog megvá-
sárolni. Az áruk és árak tekintetében a kereskedők 
közötti állandó verseny mindig közre fog játszani. 
Véleménye szerint nem lehet piacot azért bezárni, 
hogy csak a kereskedőknél tudjanak az emberek 
vásárolni. Ez közfelháborodást okozna a települé-
sen. Azt sem tudjuk megtiltani, hogy az emberek 
mit árusítsanak a piacon, természetesen a jogsza-
bályt figyelembe véve. Ellenőrző szervezetek fo-
lyamatosan figyelemmel kísérik a piac működését. 
Nehéz felmérni, hogy a vállalkozóknak okoz-e be-
vétel-kiesést a piac működése. Ha számítást aka-
runk ezzel kapcsolatban végezni, meg kell nézni a 
helyi iparűzési adó bevételi és kiadási oldalát is. 
Azt tudni kell, hogy kereskedelmi tevékenységet 
végző vállalkozó nem fizet akkora iparűzési adót, 
mint az a vállalkozó, aki szolgáltat, illetve termé-
ket állít elő. Egy fő munkatárs szedi a helypénzt 
a piactéren, kisebb-nagyobb sikerrel próbálja ösz-
tönözni az árusokat, hogy a piactéren árusítsanak. 

Erre a jövőben jobban oda kell figyelni. 
Többször rongálták már az esőcsatornákat. A 

kft. emberei figyelnek erre, néhányszor kicserél-
ték. Amennyire a forrás lehetővé teszi, elvégzik a 
javításokat. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő hiányolta 
a kft. üzleti tervét az anyagból. Ezt vetíti az óvo-
dára, illetve a céltartalékra. Valószínű, hogy azért 
szerepel a céltartalékban ennyi minden, mert az 
óvoda vezetőjének van egy határozott elképzelése 
arról, hogy a jövőben mit szeretne megvalósítani 
az óvodában, és milyen fejlesztésekre van szük-
ség. Az említett fejlesztések ahhoz szükségesek, 
hogy az óvoda működőképes maradhasson. 

Az, hogy céltartalékba van valami helyezve, 
még nem feltétlen jelenti azt, hogy az az elkép-
zelés meg is fog valósulni, akár hitel árán is. Volt 
már erre példa korábban is. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, neki a hitel a problémája. Muszáj nekünk 
ekkora hitelt betervezni? 

Gémes László polgármester véleménye sze-
rint a fogalmakkal van a probléma. Elmondta, saj-
nos, ezeket hitelként kell a költségvetésben meg-
jeleníteni. A hitelfelvételnek megvannak a lehető-
ségei, a kötelezettségei, korlátai. Amikor konkrét 
dolog megvalósításáról beszélünk, a költségve-
tésen belül hitel címszó alatt kell szerepeltetni. 
Korábbi évek költségvetésében hosszú lista, un. 
kívánságlista utalt a megvalósítandó feladatokra. 
Hozzátette, a felsorolásból csak kevés elképzelés 
valósult meg. Pályázatokhoz az önkormányzatnak 
önerőre van szüksége, utalni is kell erre a költség-
vetésben. Táblázatban ezeket szerepeltetni kell, 
mert a pályázatnak az egy melléklete. 

Határné Bottyán Erika képviselő megkér-
dezte, az intézményvezetők is tudják, hogy ez egy 
kívánság lista? 

Gémes László polgármester elmondta, igen, 
mindenki tudja. Egy példára utalt. Elmondta, ha 
évközben felmerült, hogy pl. a Gondozási Köz-
pontban szükség van egy eszköz megvételére 
és az nem szerepel a költségvetésben, még nem 
jelenti azt, hogy azt az eszközt nem fogják meg-
vásárolni. Ha megtaláljuk rá a forrást, akkor van 
lehetőség a beszerzésre. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
azt hiányolja, hogy pl. a művelődési háznál vagy 
más intézménynél nincs megemlítve, hogy milyen 
felújításra vagy beszerzésre lenne szükség. 

Márton Rozália osztályvezető elmondta, a 
költségvetés készítésekor több körben is egyeztet-
tek az intézményvezetőkkel, a jegyző jelenlétével. 
Az intézményvezetők benyújtották az igényeiket, 
azok a költségvetésbe beépítésre kerültek, figye-
lembe véve az előző évi kiadásokat és bevételeket. 
Ha időközben felmerült valamilyen észrevétel, ak-
kor módosításokat a költségvetésben elvégezték. 

Az intézményvezetők előző év decemberében 
állítják össze költségvetésüket. A költségvetési 
törvény január első hetében jelenik meg, ezt köve-
tően kerül sor az egyeztetésre és tervezésre. 

Gémes László polgármester elmondta, a mű-
velődési ház is szeretné lecserélni a hullámpalát, 
szeretne udvari kemencét építeni, ezek nincsenek 
tételesen felsorolva a költségvetésben, viszont van 
róla tudomásunk, mert az intézményvezető ezt je-
lezte. 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 3 
évre visszamenőleg a költségvetést egyetlen tétel-
lel egészítette ki az óvodára vonatkozóan. Rosz-
szul érinti, hogy a hangsúlyt néhányan az óvodára 
fektetik.

Pintér Lászlóné intézményvezető hozzátette, 
terveik megvalósításához fontossági sorrendet ál-
lítanak fel. Hozzátette, reális céltartalékokat építe-

nek be a költségvetésbe. Ami már eleve kilátásta-
lan, azt nem is tervezik be a költségvetésbe. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
nem az intézmény ellen van kifogása. Azt nem 
érti, hogy más intézmény vezetői miért nem merik 
leírni az elképzeléseiket. 

Márton Rozália osztályvezető elmondta, 
diszkrimináció nem történik. 

Gémes László polgármester elmondta, a 
gondozási központ épületének felújítása megtör-
tént. Részletesen ismertette, milyen felújításokat 
végeztek az intézménynél. Az intézményvezető 
figyelemmel kísérhette a folyamatot, és végezhet 
egy összehasonlítást, milyen volt az épület régen, 
és milyen most. Ugyanezt mondhatja el a műve-
lődési házról. Az óvodánál a vizesblokk, a tető és 
a konyha nagyon rossz állapotban van. A csoport-
szobákat felújították. A két intézményhez képes 
sokkal kevesebb ráfordítás történt az óvodánál. 
Megkérte Határné Bottyán Erika képviselőt, ha 
tudomása van arról, hogy egy intézménynek szük-
sége van valamire és az szándékosan nem került 
bele a költségvetésbe, akkor mondja el.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
bízik benne, hogy minden belekerül a költségve-
tésbe. 

Gémes László polgármester elmondta, soha 
nem fordult elő, hogy a testület, vagy a gazdaság-
vezető valamit is kihúzott volna a költségvetésből. 
Mi annak örülünk, ha minél több mindent meg tu-
dunk valósítani. Azt kéri az intézményvezetőktől, 
hogy továbbra is jelezzék kéréseiket. A képviselő-
testület továbbra is azon lesz, hogy támogassa és 
segítse az elképzeléseket. 

Márton Rozália osztályvezető elmondta, 
az óvodai vizesblokk és konyhájának állapotát 
az ÁNTSZ egy ellenőrzés során kifogásolta. A 
gyermekétkeztetés biztosítása önkormányzati 
feladat. Hozzátette, az óvodának nem kötelessé-
ge az étkeztetés, mondhatná azt, hogy nevelési 
feladatokat végeznek, az étkeztetést oldja meg az 
önkormányzat úgy, ahogy akarja. 5 millió forintot 
helyeztek céltartalékba az óvoda konyhájának és 
vizesblokkjának felújítására. 

Gémes László polgármester elmondta, a köz-
ponti konyha létrehozása már régi vágyunk. An-
nak megvalósítása ennél az intézménynél jöhetne 
szóba, tekintettel arra, hogy mellette van a gondo-
zási központ. A konyhának viszont olyan állapot-
ban kell lennie, amit érdemes felújítani, bővíteni.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
szociális étkeztetésben változás történt, hány adag 
étel került át az óvodához? 

Csurka Zoltánné óvodavezető elmondta, 28 
adag étel került át az óvodához. Az óvoda dolgo-
zói is hordják ki az előfizetőknek az ebédet. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, 
20 éve képviselő, sok költségvetést látott. Hozzá-
tette, évekkel ezelőtt kilószámra készült a prog-
ramköltségvetéshez az írásos anyag. A törvény 
változásával ez lényegesen leegyszerűsödött. Aki 
már hosszú évek óta képviselő, könnyebben át-
látja a költségvetést. Akit most választottak meg 
képviselőnek, annak még teljesen új. Ki meri je-
lenteni, hogy soha nem történt manipuláció. Az 
önkormányzat és intézményei költségvetése a vo-
natkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és 
tartalommal készül el. 

Bízik abban, hogy a civil szervezeteket és a 
sportot is tudja majd az önkormányzat az év má-
sodik felében támogatni. 

Határné Bottyán Erika képviselő ismét el-
mondta, senkinek nem jutott eszébe, hogy valaki 
is manipulál. Ismételten elmondta, azt nem érti, 
hogy az intézményvezetők miért nem merik leírni 



8. oldal XXVIII. évfolyam 3. szám

LELKINAP A KATOLIKUS KÖRBEN
2015. január 31-én

Szegváron régi szokás január utolsó szom-
batján lelkinapon veszünk részt, a plébános 
atya megbízásából és Piti Magdolna szervezése 
jóvoltából, ami a téli, fagyos zord időben lel-
künket, szívünket felrázza ebből a hangulatból.

Idén a Hódmezővásárhelyi Szent Domon-
kos Rendi nővéreket hívta meg Magdi, akik 
vállalták: Armella, Diána, Marianna nővérek 
és – hála Istennek – sikerült a zord ridegség-
ben tavaszt varázsolni lelkünkbe. Az időjárás 
is kedvezően hozzájárult a ragyogó napsütéssel 
(mintha az Égiek is velünk örvendeztek volna). 
A megjelent 55-60 (Mindszentről 7-en, Szen-
tesről 2-en) résztvevőkből is az átélt béke, sze-
retet sugárzott.

A lényegre térve a Nővérek gazdagon kitöl-
tötték az egész napot, mondandójuk megérin-
tett minden korosztályt: fiatalokat, közép- és 
idősebb korúakat.

Előadásukban ismertették Szent Domonkos 
életét, életformáját: szétosztotta minden va-
gyonát a szegények között, sokat tanult, meg-
tanulta Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit 
kívülről. Ezt az eszmét választva Ők apostol-
kodó nővérek: olvasni, megérteni, megtanulni, 
tanítani irányelveket követni. Egyébként min-
den nővér diplomás.

Elkötelezettségük: tisztaság, engedelmesség, 
szegénység. Nekik csak az engedelmességre 

kellett fogadalmat 
tenni, ami a szere-
tet, békesség, tisz-
taság, szegénység 
alapon nyugszik.

Fogadalom előtt: 
a fejkendő fehér: a 
tisztaság jelképe, 
fogadalom után: a 
fejkendő fekete: az 
elkötelezettség jel-
képe

Rendházuk: Szombathely, Kőszeg, Buda-
keszi és Hódmezővásárhely, ahol 1948. június 
13-i államosítással kényszer-szüneteltetett tan-

intézmény folytathatja működését. A 2005. ok-
tóber 16-án létrejött hivatalos „Megállapodás” 
után a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat 5 
nővérnek biztosított helyet a Károlyi Kúria Vi-
rág utcai szárnyában. Összlétszámuk 10 évvel 
ezelőtt 25000 főre tehető. Életük meghatározó-
ja a napi imádkozás (benne zsolozsma), szoros 
kapcsolat Istennel, Istenről. Kora reggel szent-
mise, utána mindenki végzi saját feladatát: 
tanítás (iskola, óvoda) szaktárgyakat, hittan-
oktatás (plébániákon is), papoknak segítenek, 
hívásra lelkinapot, lelkigyakorlatot tartanak.

Nappal egymáshoz nem beszélnek, csak este 
vacsorán osztják meg a nap örömeit, nehézsége-
it. Közösségi életüket erősíti hetente (szombat 

este) a közös beszél-
getés, közös játék. 
Havonta egy estén 
(lehetőleg szombati 
napon) a megélt havi 
eseményeket, gondo-
kat beszélik meg, de 
a ház közös ügyeit 
is havonta egyszer 
megtárgyalják. 

A sokoldalú mun-
kavégzéshez tartozik 

a prédikálás: átadják a közösségben megélt 
isteni és emberi szeretet megtapasztalását; a 
stúdió: folyamatos önképzés, felkészülés a mai 
kor kihívásaira, Isten létezésének elfogadtatá-
sára.

Tanúságtételen elhangzott az engesztelés: 
ami fontos a nővérek életében, mindenki éle-
tében is, nem szükséges nagydologra gondolni, 
egyszerűen a napi apró  nehézségek felajánlása.

Másik fő téma az apostolkodás: ebben az a 
nehéz és fontos, meg kell találni a megfelelő 
helyet és időt. Ahhoz, hogy elfogadjanak egy 
közösségben, először ismerkedni, türelemmel 
meghallgatni, alázattal közelíteni (ez a legfon-
tosabb), amit tanultam, azt próbáljam szeretet-
tel beszivárogtatni az emberek szívébe. Fon-
tos imádkozni másokért, az ellenségért is. A 
tartalmas előadásokat, tanúságtételeket meg-
hallgatva, az együttélés örömeit, a lelki össze-
tartozás isteni kisugárzását félórás csendben 
próbáltuk magunkévá tenni. (A csend beszélt 
lelkünkben).

Egy egész nap közös ebéd nélkül nem múl-
hat el, és a jól sikerült finom paprikás krumplit 
örömmel fogyasztottuk. Köszönjük a készítők-
nek!

Ebéd után 2 órakor kiscsoportos megbeszé-
léseken kiértékeltük: ki hogyan éli meg Isten 
létezését saját életébe építve, valamint hogyan 
evangelizál családjában, közösségében. Mint-
hogy a nap vége felé értünk, fél órás szentség-
imádás után a befejező szentmise következett.

A nap eseményeit összefoglalva lezárhatjuk 
egy kiemelt mondattal (amit szentbeszédben is 
érintett az atya): meg kell tanulni Isten jelenlét-
ében élni, járni, elfogadni különbözőségünket 
és fenntartás nélkül hinni, Isten soha nem hagy 
el bennünket!

Befejezésül személyes érintettségemet nem 
tudom elhallgatni: 73 évvel ezelőtt a Hmvhelyi 
Szent Domonkos Rendi Nővérek (tanárnők) 
békét, szeretetet sugározva tanítottak és éltük 
boldog diákéveinket. Most azt átélve búcsúzás-
kor nem tudtam könnyeimet eltitkolni és úgy 
köszöntem meg a napot, ahogy 1943-ban bú-
csúztunk egymástól: mindenki sírt (nővérek, 
ballagók).

Végül köszönöm magam és mindenki nevé-
ben a Plébános Úrnak, P. Magdinak, hogy ezt 
a napot megszervezte, létrejöhetett és a meghí-
vásnak eleget téve Armella, Diana, Marianna 
nővéreknek (tanárnőknek) az igen, nagy kiter-
jedésű, lelkeket erősítő előadásokat, Isten áldá-
sát kérve mindnyájunkra. 

(Mihály Károlyné)

A TISZTULÁS IDEJE

Nagyböjt a bűnbánattartás időszaka, amely 
lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsola-
tunkat rendezzük. Senki sem mondhatja nincs 
bűnöm. Esetleg azok mondják, akik nem vé-
geznek lelkiismeretvizsgálatot, akik nem te-
kintenek mélyre. 

Minden bűn a szívünkből származik, nem 
a kívülről jövő dolgok szennyezik be, hanem 
ami bensőnkben születik az tesz tisztátalanná. 
Amikor ítélkezünk, kritizálunk, lebecsülünk 
vagy elutasítunk valakit. Mert belülről az em-
berek szívéből, ami kimegy, az teszi tisztá-
talanná az embert. „Mert belülről, az ember 
szívéből származik minden gonosz gondolat, 
erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtö-
rés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapon-
gás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez 
a sok rossz mind belülről származik, és tisztá-
talanná teszi az embert.” /Mk7,21-23/
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Ezen kívül lehet mulasztással is vétkez-
ni! Jézus az utolsó ítéletről beszélve ezeket 
mondta: „Éhes voltam, s nem adtatok ennem. 
Szomjas voltam, s nem adtatok innom. Idegen 
voltam, s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám, 
s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam, 
s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is 
megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen 
vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, 
betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgá-
latodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom 
nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem 
tettetek, velem nem tettétek.” /Mt 25,42-45/

Itt is nagyon sokszor rajtakapjuk magunkat, 
hogy megtehettem volna, de nem tettem. Bűn 
ez nekem! Szeretnénk tiszta szívet teremteni 
bennünk, mert Isten a tiszta szívben él. Isten 
nélkül nem sokra megyünk. Látszólag, pilla-
natnyilag úgy tűnhet, jól megy a sora, de hosz-
szú távon nem lehet nyugta az embernek. Oda 
kell ülni Jézus lábaihoz, mi az, amiben vál-
toznom kell, mi az, amit jobban kell tennem. 
Jézus meghívott az üdvösségre, üdvözíteni 
akar, az életét adta értem. Ezt a szeretetet nem 
utasíthatom el. Szükségem van égi segítségre. 
Helyezzem Isten kezébe az életemet, élesszem 
fel újra a hitet. Higgyek Jézus ígéreteinek. Aki 
életét adja értem, az nem beszél mellé. Hús-
vétra készülünk, tőlem is több telik. Üljek le 
Jézus lábaihoz otthon a szobám egyik sarkába. 
Ajánljam magamat neki, beszélgessek vele, 
az én Atyámmal, álljak szóba vele és kérjem, 
hogy meglássam, hogy hol tartok.

Engedjem, hogy az ima belevigyen Isten je-
lenlétébe, úgy hogy meghalljam a szavát. Vá-
laszoljak Neki. Ez az ima! Éljek vele naponta. 
Meg is tagadhatom magamat. Önmegtagadás-
okkal fegyelmezhetem magamat.

Miről mondjak le a nagyböjti időben? Sok 
mindenről.

Például: - Főétkezések közötti nassolásról. - 
Füllentésről. - Rágógumit az utcán, parkolóban 
nem dobom el. - Panaszkodásról. - Az öntelt-
ségről. - Túltapadós ruhákról, melyek csak az 
alakomra hívja fel a figyelmet. - Az önzésről. /
Mindennap ajándékozzam oda valamit, az idő-
met, pénzemet vagy valamilyen tulajdonságo-
mat./ - A pletykáról. - Édességről. - Arról, hogy 
Isten nevét számra vegyem imádságon kívül. 
- Rossz viccekről. - A kávéba tett cukorról, tej-
porról. - Arról, hogy véka alá rejtsem a lámpá-
mat. - Arról, hogy úgy teszek, mintha nem len-
ne időm imádkozni. - Ha ötletem nincs, hogy 
milyen bűneim vannak, tartsak lelkiismeret-
vizsgálatot minden este. 

Így az Istennel a kapcsolatom szép lassan 
felépülhet. Amilyen mértékben befogadom 
Istent, olyan mértékben indít engem, hogy te-
gyek jót. És ha Istent befogadom, látóvá is tesz 
engem. Meglátom, itt Szegváron mivel gazda-
gíthatom a közösséget. Isten kedvéért tegyem a 
jót, ne a vállveregetés miatt. 

Most mindenkihez fordulok: Úgy tegyük a 
jót, ne tudja a jobb kéz mit tesz a bal. 

Hány zátonyra futott élet, alkoholista, ká-
bítószeres, bűnöző, ha még őszintén meg tud 
szólalni, elmondja a kérdésre, miért jutott odá-
ig: „Azért, mert senki nem volt, aki rám nézett 
volna és szeretett volna. Egy embere sem volt.” 
Nem sokaságot igényel az ember, nem azt 
igényli, hogy mindenki megtapsolja, mindenki 
magához ölelje, hanem hogy egy! – legalább 
egy ember legyen számára. Közvetlen mellette. 

Egy felebarát. És ez az, ami lehetséges. Ami-
re mindegyikünk képes, hogy egyet, ott maga 
mellett, elfogadjon, és megtegye neki azokat a 
legalapvetőbb szolgálatotokat, amiből az a má-
sik élni tud. Ez néha nem több mint egy jó szó. 
És erre azért képesek vagyunk! 

Bár olykor önmegtagadás kell még ehhez 
is, mert esetleg rossz tapasztalatokat, keserű 
élményeket kell elfelejteni és megbocsátani, 
vagy esetleg antipátiát, valami elemi viszoly-
gást kell legyőzni, ami az embert természete 
szerint eltölti. S mindenekelőtt a kilátástalan-
ság kísértésén kell úrrá lenni, azon, hogy mit 
számít, mint jelent ez az egy szó a világ nagy 
nyomorúságában?!

Egy esőcseppet jelent! Egy harmatcseppet 
jelent, annak a másiknak az életet jelenti. És 
ha egyszer valaki - és az Egyház nekünk fel-
adatul adja, ezt - egyetlen másik embert életre 
tud kelteni, vagy életben tud tartani, az a másik 
egyszer csak szintén tesz majd olyan dolgokat, 
amitől a felebarátja élni kezd. Ha pedig min-
denki figyelne a mellette lévő felebarátra, a 
világ nyomorúsága kezdeni szűnni. Legyünk 
ezen és engedjük, hogy jótetteink láttán dicsér-
jék a Mennyei Atyát. 

/Zs. J./

RÁSZORULÓK MEGSEGÍTÉSE

A Püspökkari Konferencia támogatásával 
a Katolikus Karitász nagyböjtben TARTÓS 
ÉLELMISZERGYŰJTÉST hirdetett templo-
mainkban, március 8-15-ig. Ez jó alkalom arra, 
hogy ilyen formában is segítsünk a szegénye-
ken itt a szegvári templomban is.

Az adományokat a helyi karitász csoport 
fogja szétosztani a rászorulóknak. Legyünk 
nagylelkűek, amit egynek teszünk, Jézus úgy 
veszi mintha neki tettük volna. 

HÍREK-ESEMÉNYEK

Nagyböjtben minden szerda és péntek este 
fél 6-kor keresztutat végzünk Jézus szenvedés-
történetét annak állomásait átelmélkedve, az 
utolsó április 1-jén szerdán lesz. 

Március 19. Szent József a Boldogságos 
Szent Szűz Jegyesének ünnepe.

Március 25. Urunk Születésének hírüladása, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Ezen a 
napon a szentmisében tesznek ígéretet azok, 
aki vállalják, hogy imádkoznak kilenc hóna-
pon keresztül, egy megfogant magzat megszü-
letéséért.

Március 29. Virágvasárnap, Urunk Jeruzsá-
lembe való bevonulásának emlékezete. A reg-
geli szentmise a barkaszenteléssel kezdődik, és 
a Passiót felnőttek előadásában énekelve hall-
hatjuk.

Szombat és vasárnap este felolvasva hallhat-
juk Jézus szenvedéstörténetét.

Ezúton is kérjük, hogy akinél a barka nyílik, 
jelezzék a 364-810-es számon, vagy személye-
sen a szentmise után, hogy időben leszedésre, 
és hűvös helyre kerüljön. 

Április 2. Nagycsütörtök, 18 órakor kezdő-
dik a szentmise az utolsó vacsora emlékére. 
Ezen a szentmisén elhallgat a harang, az orgo-
na, és a csengők. Szentmise végén oltárfosz-
tás, mely Jézus elfogására emlékeztet, ezután 
csendes szentségimádásra lesz lehetőség, hogy 
időzzünk a szenvedő Jézussal 21 óráig.

Április 3. Nagypéntek, a szertartás szintén 18 
órakor kezdődik. Igeliturgia, keresztleleplezés, 
hódolat a kereszt előtt, és áldoztatás. Ezen az 
estén is lesz lehetőség a szentségi Jézus előtt 
csendben imádkozni 21 óráig. 

Az igeliturgia keretében láthatjuk ez évben 
újra a Passiójátékot színpadi előadásban.

Április 4. Nagyszombat, a szentmise 19 óra-
kor kezdődik, a szabadban tűzszenteléssel, 
majd a húsvéti örömének, az Ószövetségi ol-
vasmányok átvezetnek a feltámadás ünnepére. 
A dicsőség beéneklésével együtt megszólal a 
harang, a csengő és az orgona. Szentmise után 
a keresztény ember örömével az utcára megy 
körmenetben, a Szentségi Jézus megáldja köz-
ségünk minden lakóját.

Április 4-e elsőpéntek, nem ezen a napon, 
hanem egy héttel korábban – látogatjuk meg 
otthonukban a betegeket.

Április 5. Húsvétvasárnap, Jézus feltámadá-
sának ünnepe, szentmise fél 9 és 18 órakor lesz.

Április 6. Húsvéthétfő vasárnapi miserend-
del.

Aki tud környezetében idős, beteg, mozgásá-
ban korlátozott testvért, kérjük, jelentse a plé-
bánián, hogy Húsvét ünnepére megtisztulva, a 
Szentségi Jézussal megerősítve készülhessen 
az ünnepre.

A jegyesek jelentkezését sürgősen kérjük, 
hogy a jegyes-kurzust időben lehessen elkez-
deni.

Minden kedves olvasónak, családtagjainak 
a feltámadt Krisztus örömét, békéjét kívánom!

(Rozgonyi Mária)

ISTEN SZERETETE KURZUS
/Isten kapcsolatunk gyógyulása/

Mert drága vagy a szememben, mert becses 
vagy nekem és szeretlek /Iz.43,4/

Időpont: 2015. április 17-19.
Helyszín: 6635 Szegvár, Katolikus Kör, 

Hunyadi J. u. 13. 
Kurzusigazgató: Beke Tünde Lídia

Kezdés: 17-én 18 órakor.
Zárás: 19-én 14 órakor. 

Részvételi díj: vidékieknek és helybelieknek
Jelentkezni lehet: Gémes Anita
Email:  anigem@freemail.hu

Tel: 06-30-555-3632

Szeretettel várunk az érdeklődőket!
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A 7. oldal folytatása Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ré-
széről nem hangzott el.

Határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 

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

Szegvár Nagyközségi Önkormányzata az 
alábbiak szerint határoz az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek alakulá-
sáról a költségvetést követő három évben.      eFt-
ban

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe építse be 
a 2015. évre vonatkozó adatokat.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
közös önkormányzati hivatal működtetéséről szó-
ló megállapodás módosítására vonatkozó írásos 
anyagot (6. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Közös önkormányzati hivatal lét-
rehozásáról szóló 159/2012. (XI. 29.) Kt. számú 
határozattal elfogadott Megállapodást az alábbiak 
szerint módosítja 2015. február 15. napjától:

A Megállapodás 13./ pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

13./ A közös önkormányzati hivatal összlét-
száma, a felépítés szerinti részletezéssel: 

a./ A közös önkormányzati hivatal összlétszá-
ma: 20 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, 3 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 felhatalmazza a polgár-
mestert a megállapodás-módosítás aláírásával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta a 2/2015. (II.12.) Önkormányzati rendeletét 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 10/2014. (XI.27.) Önkormányzati rende-
lete módosításáról

az elképzeléseiket. Hozzátette, minden tisztelete 
Csurka Zoltánné intézményvezetőé, mert el meri 
mondani, mit szeretne megvalósítani, illetve neki 
van elképzelése.

Gémes László polgármester elmondta, úgy 
gondolja, a többi intézményvezetőnek is van el-
képzelése. A vitát lezárta. Megkérdezte, van-e 
valakinek kérdése a költségvetéssel kapcsolatban?

Tóth Péter képviselő elmondta, úgy tud-
ja, hogy a rekultivált szeméttelepen monitoring 
kutakat 15 évig ellenőrizni kell, illetve vízminta 
bevizsgálást kell végezni. Erre utalást a költség-
vetésben nem talált. Egy kútnak a bevizsgálása 
4-500 eFt-ba kerül. 

Gémes László polgármester elmondta, lehet, 
hogy a társulás azt mondja, hogy ezt az összeget 
az önkormányzatnak kell kifizetni. Ezt majd figye-
lemmel kell kísérni. Erről még hivatalos értesítést 
nem kaptunk, megkeresés ezzel kapcsolatban nem 
történt. Hozzátette, az önkormányzat erre nem 
vállalhat kötelezettséget. Megköszönte Tóth Péter 
képviselő jelzését. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselőnek 
az volt a véleménye a költségvetéssel kapcsolat-
ban, hogy az adatokat a jövőben jobban alá kell 
támasztani. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
is elhangzott, hogy kellenének még táblázatok.

Gémes László polgármester elmondta, meg 
fogják nézni, hogy mit lehetne esetleg még bő-
vebben kifejteni. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta az 1/2015. (II.12.) Önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Gémes László polgármester előterjesztette 
Az önkormányzat rendkívüli önkormányzati tá-
mogatásra pályázat benyújtására vonatkozó írásos 
anyagot (4. sz. melléklet). 

Átadta a szót a bizottsági elnököknek.
Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 

elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta 
az önkormányzati támogatásra pályázat benyújtá-
sát. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta az önkormányzati 
támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Magyar Köztársaság 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2014. évi CIX. törvény 3. 
számú melléklet III. 4. pontja Önkormányzati fe-
jezeti tartalék (a továbbiakban 3. sz. melléklet) tá-
mogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi 
kiegészítő támogatásra.

Gémes László polgármester ismertette az 
adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblá-
zatot 2015-2018. évre vonatkozóan (5. sz. mellék-
let). Felkérte a bizottsági elnököket, ismertessék 
bizottságuk javaslatát.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság a 2015-2018. évre vonatkozó adósságot 
keletkeztető ügyleteket bemutató táblázatot az 
írásos előterjesztés alapján elfogadásra javasolja.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság el-
fogadásra javasolja az adósságot keletkeztető 
ügyleteket bemutató táblázatot 2015-2018. évre 
vonatkozóan. 

2. Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a 

Szociális rendelet megalkotására vonatkozó írásos 
anyagot (7. sz. melléklet). Elmondta, a bizottsá-
gok a rendelet-tervezetet megtárgyalták, átadta a 
szót a bizottsági elnököknek. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság a Szociális rendelet megalkotására vonat-
kozó írásos előterjesztést megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolta.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság szintén 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szociális 
rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-terve-
zetet. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta a 3/2015. (II.12.) Önkormányzati rende-
letét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról

Gémes Lász-
ló polgármester 
előterjesztette az 
Alföldvíz Zrt. mó-
dosított bérleti, 
üzemeltetési szer-
ződés elfogadására 
vonatkozó írásos 
anyagot (8. sz. mel-
léklet). Elmondta, 
Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság ülésén 

javasolta, hogy a szerződést a fenntartási időszak-
ra, 5 évre kössük meg. Átadta a szót a bizottsági 
elnököknek.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elfogadásra javasolja az Alföldvíz Zrt. 
módosított bérleti, üzemeltetési szerződését az 
írásos előterjesztés alapján.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság az Al-
földvíz Zrt módosított bérleti, üzemeltetési szer-
ződését elfogadásra javasolja azzal a kiegészítés-
sel, hogy a szerződés 5 éves időtartamra szóljon. 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ré-
széről nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta az Alföldvíz által az 
Önkormányzat részére küldött módosított Bérleti- 
Üzemeltetési Szerződés tervezetet. 

A Képviselő-testület hozzájárul a módosított 
Bérleti- Üzemeltetési Szerződés megkötéséhez 5 
éves időtartamra. 

A Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés megkötésére és 
a szerződés 1. mellékletének tárgyát képező vízi 
közművek vagyonértékeléséről szóló szakvéle-
mény beszerzésére.

Gémes László polgármester előterjesztette az 
alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos törvé-
nyességi észrevételt (9. sz. melléklet). Elmondta, 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját 
összegszerűen kell meghatározni, ez alapján szá-
mítják ki az alpolgármester tiszteletdíját. Ismertet-
te a határozati javaslatot.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyal-
ta az alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos 
törvényességi észrevételt. Az anyagban szereplő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.

Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 
Kiadások
Felhalmozási hitel törlesztés 0 0 0 0
Kiadások összesen: 0 0 0 0
Bevételek
Helyi adók 72500 72500 72500 72500
Bírság, pótlék 900 900 900 900
Bevételek összesen: 73400 73400 73400 73400
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Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ré-
széről nem hangzott el.

Határozat
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján a képviselő-testület a társadalmi megbí-
zatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a 
közötti összegben állapítja meg.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete – figyelemmel az Mötv. 71. § 
(5) bekezdésében rögzítettekre, mely szerint a 
társadalmi megbízatású polgármester havonta a 
polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
mértékű tiszteletdíjra jogosult, ami összegszerűen 
224.363 Ft, megállapítja, hogy a társadalmi meg-
bízatású alpolgármester tiszteletdíja összegszerű-
en 157.054-201.927 Ft közötti összeg lehet.

Gémes László polgármester ismertette a 
107/2014. (X.27.) KT. határozat módosítására vo-
natkozó határozati javaslatot.

A képviselő-testület részéről kérdés, hozzá-
szólás nem hangzott el.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Lukács Istvánné alpolgármester 
tiszteletdíját megállapító 107/2014. (X. 27.) Kt. 
határozatát az alábbiak szerint módosítja, az 1./ 
pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Lukács Istvánné alpolgármester 
tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján havi bruttó 100.000 Ft-ban ál-
lapítja meg 2014. október 27. napjától.

Az alpolgármestert az Mötv. 80. § (3) bekez-
dése alapján havi, bruttó 15.000 Ft költségtérítés 
illeti meg.

2./ A képviselő-testület felkérte a polgármes-
tert, hogy a jogtalanul felvett tiszteletdíj és költ-
ségtérítés visszatéríttetéséről intézkedjen.

3./ A képviselő-testület megállapítja, hogy 
Lukács Istvánné alpolgármestert 2014. október 
12-26-ig terjedő időszakra Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a telepü-
lési képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2014. (X. 
28.) Ör. 2. § (1) bekezdése szerinti tiszteletdíj idő-
arányos része illeti meg.

Gémes László polgármester elmondta, sza-
vazni kell a képviselő-testületnek az alpolgármes-
ter tiszteletdíjára, illetve költségtérítés összegének 
megállapítására vonatkozóan.

Lukács Istvánné alpolgármester bejelentette 
személyes érintettségét. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete – a Mötv. 49. § /1/ bekezdésé-
re figyelemmel – úgy határozott, hogy Lukács 
Istvánné képviselőt az alpolgármester tiszteletdí-
jának megállapítása során nem zárja ki a döntés-
hozatalból.

Gémes László polgármester kérte, aki az al-
polgármester tiszteletdíjára, illetve költségtérítés 
összegére vonatkozó határozati javaslatot az elő-
terjesztés alapján elfogadja, kézfeltartással jelez-
ze. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Lukács Istvánné alpolgármester 
tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § 
(2) bekezdése alapján havi bruttó 157.054 Ft-ban 
állapítja meg 2015. február 15. napjától.

Az alpolgármestert az Mötv. 80. § (3) bekez-
dése alapján havi, bruttó 23.558 Ft költségtérítés 
illeti meg.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az alpolgármester részére a megállapított 
tiszteletdíj és költségtérítés folyósításáról gondos-
kodjon.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Kurca-parti Óvoda beiratkozási idejének megál-
lapítására vonatkozó írásos anyagot (10. sz. mel-
léklet).

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ré-
széről nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján: A Kurca-parti Óvodába történő beiratko-
zás idejét 2015. április 22-24-ig terjedő időtartam-
ban határozza meg. Minden nap: 08.00 és 16.00 
óra között.

A jelentkezés helyszíne: Kurca-parti Óvoda, 
Szegvár, Hunyadi J. u. 25.

A képviselő-testület a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a beiratkozás 
idejéről és módjáról szóló hirdetményt a melléklet 
szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy intézkedjen a hirdetmény közzétételéről az 
Önkormányzat és az intézmény honlapján.

A képviselő-testület felkéri az óvoda-vezető-
jét, hogy a beiratkozást bonyolítsa le. A beiratko-
zás eredményéről tájékoztassa a képviselő-testü-
letet a 2015/2016-ös nevelési évben indítható óvo-
dai csoportok számának meghatározása végett. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola intézményi tanácsába tagok 
delegálására vonatkozó írásos anyagot (11. sz. 
melléklet). 

Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcso-
latban a képviselő-testület részéről nem hangzott 
el. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése szerinti in-
tézményi tanácsába Lukács Istvánné alpolgármes-
tert és Dr. Vigh-Molnár Henriettet, az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét delegál-
ja.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
polgármester szabadság ütemezésére vonatkozó 
írásos anyagot (12. sz. melléklet). 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület ré-
széről nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) és 
(2) bekezdése alapján Gémes László polgármes-
ter 2015. évi 39 nap szabadságának ütemezését az 
alábbiak szerint hagyja jóvá:

január 0 nap
február 23-24.

március 09-11.
április 01-03.
május 04-06.
június 22-25.
július 27-31.
augusztus 03-07.
szeptember 14-16.
október 20-22.
november 23-25.
december 23., 28-31.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 

hogy a szabadság igénybe vétele során a 225/C. § 
(2) bekezdése alapján járjon el.

Gémes László polgármester elmondta, 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 2014. de-
cember 11-én tartott testületi ülésen nyújtott be 
interpellációt, melyre írásban válaszolt (13. sz. 
melléklet). 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő felol-
vasta a képviselő-testület részére az interpellációt, 
valamint az arra kapott választ. 

Elmondta, kéri, hogy ellenőrizzék le, hogy 
az Arany J. utcában megtörténik-e az intézkedés. 
Amennyiben nem, újra fel kell szólítani a kivitele-
zőt a munka elvégzésére határidő megjelölésével. 

Gémes László polgármester elmondta, ez 
már megtörtént. Írásba foglalta, hogy március vé-
géig elvégzik az előkészítést, április végéig pedig 
az aszfaltozást nemcsak az Arany J. utcában, ha-
nem az összes többi utcában is, hiszen az említett 
hiba már a garanciális javítások közé tartozik. 36 
hónapon belül helyre kell állítaniuk az összes süly-
lyedést. A műszaki ellenőr ezt rendszeresen ellen-
őrizni fogja. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a csú-
szásmentesítéssel kapcsolatban elmondta, február 
9-én reggel még tiszta jég volt a kerékpárút. Erre 
sokkal nagyobb gondot kell fordítani.

Gémes László polgármester elmondta, jeges 
úton nem is lenne szabad kerékpározni, mert na-
gyon balesetveszélyes. Hozzátette, a mellékutcák 
is jegesek voltak azon a reggelen. Az átjáróknál és 
hidaknál is elvégzik a csúszásmentesítést. Hozzá-
tette, arra nincs lehetőség, hogy 1,3 km utat ho-
mokkal rendszeresen végig szórjanak. Hozzátet-
te, a lakosoknak is felelősségteljesebben kellene 
gondolkodni. Nehéz azt kivitelezni, hogy minden 
nap teljesen csúszásmentes legyen minden út. Pl. 
ha ónos eső esik és ráfagy, lehetetlen azt csúszás-
mentessé tenni. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, az utolsó bekezdésre megadott választ 
nem fogadja el, mert az úttestre történő sárfelhor-
dás eltávolítása nem a gépjármű tulajdonosának 
a kötelessége. A közúti közlekedés szabályairól 
szóló rendeletet idézte. Az ellenőrzés nem a rend-
őrség feladata, hanem törvény szerint az önkor-
mányzaté. A törvény szerint, ha a felszólítás el-
lenére sem takarítják le az utat, akkor kötelezi a 
közlekedési hatóság.

Gémes László polgármester elmondta, az 
önkormányzatnak nincs meg a megfelelő eszköze 
ahhoz, hogy kamerán vissza tudja nézni a folya-
matot. A rendszám ismeretében ki lehetne deríteni 
a gépjármű tulajdonosát, így meg lehetne tudni, ki 
hordta fel a sarat az útra. Válaszában ezért hivat-
kozott rendőrhatóságra.

Elmondta, többször szembesül azzal, hogy 
traktorok is felhordják a sarat, de senki nem tudja, 
hogy ki az. Ilyen esetben a rendőrhatóságot tudjuk 
megkérni arra, hogy derítse ki, ki volt az. Viszont 
a rendőr is csak akkor tud eredményt elérni, ha 
kérdezősködik, hogy látta-e valaki traktorost. Na-
gyon minimális az esélye arra, hogy megtudja, ki 
volt az illető. 

Folytatás a 12. oldalon



12. oldal XXVIII. évfolyam 3. szám

A 11. oldal folytatása
Tóth Péter képviselő elmondta, több alka-

lommal is kérte márt, hogy a településre vezető 
utakon rázót kellene kiépíteni. A volt szeméttelepi 
utat sáros időszakban képtelenség megközelíte-
ni. Véleménye szerint van erre törmelék. Kontra 
utca–Kántor utca torkolata járhatatlan. A Malom 
utca zug megközelíthetetlen. A korábban elhelye-
zett betonlap teljesen össze van törve.

A vasútállomáshoz vezető útnál a terelőkorlát 
közelében eltűnt a járólap a kerítés végéig. Sáros 
időben gyalog ott nem lehet közlekedni. 

Javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság falu-
bejárásra hívja meg a szennyvízcsatorna építés 
kivitelezőjét, hogy szembesüljön az utak, járdák 
állapotával. 

Közmeghallgatásra az Euroaszfalt képviselő-
jét meg kell hívni. 

Gémes László polgármester elmondta, azért 
kezdeményezte a közmeghallgatás időpontját át-
tenni márciusra, hogy a kivitelezők is jelen tud-
janak lenni. Ígérték, hogy itt lesznek. Elmondta, 
a kivitelezőkkel végigjárta a települést és felírták, 
hol kell helyreállítást végezni. Falubejáráskor ezt 
meg lehet ismételni, a kivitelezők ebben partne-
rek. Támogatja Tóth Péter képviselő javaslatát. 

Tóth Péter képviselő hozzátette, nem látszik 
az utcákon, hogy helyreállították volna. Az utakat 
lekeskenyítették, azok használhatatlanná váltak. 

Gémes László polgármester elmondta, erre 
jó a 36 hónap, amit számon is kell kérni tőlük. 
Az utak helyreállításáért a műszaki ellenőr is fe-
lel. Egyetért a rázók kialakításával, hozzátette, 
kiépítése eddig sem maradt el. A törmelék eddig 
a földes utcákon került felhasználásra. Epres u., 
Damjanich u., Jaksa J. u., Bercsényi u., Nefelejcs 
utca. A kivitelezőkkel tárgyalt, ők jelezték, hogy 
a törmeléket itt hagyják, ezeket tudják a rázókba 
használni. A Kontra u. szeméttelep vezető szaka-
sza még nincs helyreállítva. Az utat tavasszal fog-
ják leaszfaltozni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, elégedett 
lenne, ha az utakat helyreállítanák. Kezdeménye-
zi, hogy a képviselő-testület alkosson rendeletet 
zöldhulladék elhelyezésére.

Gémes László polgármester elmondta, meg 
fogja nézni ennek a lehetőségét. A hulladékgaz-
dálkodási törvény rendelkezik a zöldhulladék el-
helyezéséről. Úgy gondolja, hogy az új szolgálta-
tónak lesz ez a feladata konténeres elszállítással. 

Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az ön-
kormányzat tulajdonában 3 kis busz van. 2 buszra 
összességében 2 millió forintot költöttek, javítá-
suk már nem kifizetődő, üzemeltetésük gazdaság-
talan. Úgy véli, a tanyagondnoki feladatok ellá-
tására alkalmasabb lenne egy terepjáró. Buszra 
viszont szükség van. Javaslata 17 +1 férőhelyes 
új busz és egy 5 személyes terepjáró vásárlását. 
Amennyiben a képviselő-testület támogatja a vá-
sárlást, konkrét ajánlatokat fog kérni. 

A képviselő-testület támogatja az ajánlatké-
rést.

Gyömbér Ferencné jegyző a fogorvosi állás-
sal kapcsolatban tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet. A hirdetéssel kapcsolatban többen érdeklődtek, 
de amikor megtudták, hogy alacsony óraszámú a 
rendelési idő, akkor már visszaléptek. Dr. Szabó 
András fogorvos arról tájékoztatta, hogy valószí-
nűleg csak május 1-től tud Szentesen kezdeni, így 
elég lesz később is a határozatot meghozni. Bizto-
sat a jövő héten tud csak mondani.

Több kérdés, hozzászólás az ülésen nem 
hangzott el.

Gémes László polgármester megköszönte a 
részvételt és az ülést bezárta.

FARSANGOLTUNK
február 12-én a helyi Idősek Napközi 

Otthonában

Tekintettel a most tomboló járványra, – az 
idős emberek egészségét védve – az Intézmény 
úgy döntött, idén a hagyományos farsangot 
szűk körben rendezi meg. Örömünkre a helyi 
„ŐSZIDŐ” Katolikus Klub meghívást kapott, 
ennek eleget téve néhányan meg is jelentünk.

10 órai kezdettel mindenki elfoglalta helyét 
és az Intézmény vezetője: Pintér Lászlóné 
megnyitó köszöntőjében kérte, hogy jó hangu-
lattal töltsük el a közös időt.

Minthogy műsorral is szórakoztattuk egy-
mást, elhangzott mindkét klub részéről (otthon 
és kat. klub) vers és egy két jelenet is megne-
vettetve bennünket. 

Egy jelenetben két szomszédasszony szipor-
kázó beszélgetése, másikban egy anya váloga-
tós lánya (lakatos, szűcs, pék, asztalos, szabó 
és kocsmáros) hoppon maradt és anyja tuskót 
húzat vele. 

8 fős jelenetben: vicces szövegű nyugdíjas 
induló dallamára, tarka öltözetben egy-egy 
botra támaszkodva táncra perdültek. Műsor-
záró cigánylány vidám, ropogós tánca alapot 
adott a további szórakozáshoz. Végül igazi far-
sangi hangulattal, nagyon ötletes megoldással, 
közös, családias nótázással múlattuk időnket 
az ebédig. 

Ebéd után az „Őszidő” Klub minden tagja 
köszönte az Otthon Vezetőjének, Munkatársai-
nak a kedves fogadtatást, fáradozást, az Otthon 
lakóinak a mosolyokat. Jól éreztük magunkat 
és sikerült megvalósítani az együttélés örömét.

Ez a nap szép emlékeink között maradjon 
meg mindannyiunkban. 

Isten áldását kérem mindenkire:

özv. Mihály Károlyné

Tekebál 
Szegváron

Február 28-án a Szegvári Tekézők Sport-
egyesülete megrendezte az első Jótékonysági 
Tekebált a Művelődési Házban. A bál célja 
az eszközállomány felújítása volt. A Tekeház 
megszépült, ujjá épült, azonban az eszközök 
már 40 éves múltra tekintenek vissza. Ahhoz, 
hogy az őszi bajnokság elkezdődjön, fel kell 
újítani az eszközöket.

Mi, tekét kedvelő emberek összefogtunk egy 
jó cél érdekében és megszerveztük a bált.

A közönség soraiban foglalt helyet Gémes 
László polgármester az est fővédnöke, Gyöm-
bér Ferencné jegyzőasszony, Kis János a Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke, az 
egyesület anyagi támogatója, valamint Gyöm-
bér Ferenc a Szegvári Falufejlesztő Kft ügyve-
zetője.

A Szegvári Tekézők Sportegyesülete 2006-
ban alakult. 2007-ben a csapat megnyerte az 1. 
helyezést az NB II. dél-keleti csoportjában. Ez-
után felkerültek az NB I. Keleti bajnokságba, 
ahol sikerült a 3. helyet megszerezni. A csapat 
kitartó edzésmunkájának, és összetartozásá-
nak köszönhetően a következő évben megnyer-
ték az NB I-es bajnokságot, mellyel egyúttal 
jogosultságot szereztek a Szuperligában törté-
nő szerepléshez, ami jelenleg Magyarországon 
a legmagasabban jegyzett bajnokság. (Több-
szörös világbajnokokkal játszottak együtt).

Ezen kiváló szakmai sikerek feltételét kel-
lett, hogy képezzék a megfelelő pálya és esz-
közök megléte. Régen 2-sávos pálya volt a 
Défosz-nál, de az NB I. feltétele volt a 4 sávos 
pálya megépítése. Az Önkormányzat, a teké-
sek, és sok jó ember összefogásával – a volt 
Háziipar épületében megépítették nagyon sok 
társadalmi munkával a 4 sávos pályát a hozzá-
tartozó lelátóval.

A magas bérleti, rezsi díjak miatt – a fenntar-
tó úgy döntött, hogy saját ingatlanban valósítja 
meg a beruházást. Ezért újabb összefogás ered-
ményeként – magánszemélyek, vállalkozók, 
játékosok és a Kft munkatársai a Szentesi utcai 
Tekeházat megépítették. Azóta a Falufejlesztő 
Kft az üzemeltető.

A felnőtt csapat az 1-5. helyezés között sze-
repel hosszú évek óta. Az utánpótlásra nagy 
hangsúlyt helyeznek, lásd. Tekesuli megszer-
vezése. Az ifjúsági csapat 2013/2014-ben meg-
nyerte NB I. első helyezését. (Puskás Bence, 
Gulyás Tamás, Gila Péter játékosokkal)

Puskás Bence az Országos Serdülő Diák-
olimpián 3. helyen végzett, sprint verseny-
számban. 

A község életében is aktív szerepet vállal 
a Szegvári Tekézők Sportegyesülete. (Civil 
rendezvényeken vesznek részt.) Az idelátoga-
tó testvértelepülések képviselői, a turisták, a 
családok is szívesen próbálják ki ezt az érdekes 
sportágat.

Folytatás a 15. oldalon
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Mai óvodásaink és iskolásaink – a jövő ge-
nerációja – testi és szellemi kondíciója nagy-
mértékben függ a gyerekkori táplálkozás 
minőségétől, mennyiségétől. Az elmúlt évek 
felmérései alapján egyre több az olyan gyer-
mek, aki – a szülők rossz anyagi helyzete, 
elfoglaltsága vagy nem megfelelő törődése 
miatt – csak az óvodában vagy az iskolában 
jut megfelelő táplálékhoz. 

A gyermekélelmezésnek az eddigieknél is 
nagyobb szerepe, sőt már felelőssége van! 
Tudjuk, hogy a kisgyermekek milyen fogé-
konyak, ilyenkor milyen könnyen alakulnak 
ki az egész életre mintául szolgáló, helyes 
étkezési szokások. Fontos, hogy a gyerekek 
lássák, érezzék a kulturált és egészséges étke-
zés szokásait, hogy később igényükké váljon 
a minőségi fogyasztás.

Előzmények, változások és reformtörekvé-
sek a közétkeztetésben

Az OÉTI munkatársai – az ÁNTSZ inté-
zeteivel együttműködve – az elmúlt évtől 
folyamatos és átfogó ellenőrzést végeznek, 
melyben 245 óvoda, valamint 250 általá-
nos és középiskola vesz részt. Céljuk, hogy 
felmérjék és megvizsgálják a közétkeztetés 
körülményeit, az ételek minőségét és meny-
nyiségét. Eddigi tapasztalataikat összegezve 
a következő hiányosságokra világítottak rá: 
•	 kevés a tej és tejtermék,
•	 kevés a zöldség, gyümölcs,
•	 az ételek a pedagógusok ízlésvilágának 

felelnek meg,
•	 nem változatos az étlap,
•	 főleg hagyományos konyhatechnológiá-

val dolgoznak a főzőkonyhák („magya-
ros” ételek),

•	 magas a sótartalom.
Az eredmények ismeretében célkitűzésük 

volt egy olyan rendelet megalkotása, mely 
a gyakorlatban segíti a lakosság állapotának 
javítását, az egészségfejlesztést és minde-
nekelőtt a prevenciót szolgálja. Ez azért is 
fontos, mert az óvodában a kisgyerekek mi-
nőségi és életkori sajátosságaiknak megfelelő 
étkeztetésével hatékonyan meg lehet alapoz-
ni az egészséges étkezés szokásait.

A közétkeztetés jogszabályi hátterét a 
62/2011. (VI.30.) VM rendelet jelenti, mely 
egyben szükségessé tette a tisztifőorvosi 
ajánlás megjelenését 2011. augusztus 1-jén. 
Ez már tartalmazza:
•	 a teljes kiőrlésű lisztből készült termé-

kek megjelenését,
•	 a zsiradék és száraztészta csökkentését,
•	 a hazai mezőgazdasági termékek fo-

gyasztását,
•	 az élettani energia- és tápanyagigénynek 

megfelelő összetételű és jellegű táplálék 
biztosítását,

•	 a sóbevitel 10 g/nap meghatározását 
(EU-ban 5 g/nap),

•	 megfelelő mennyiségű ásványi anyag 
bevitelét,

•	 a hozzáadott cukor csökkentését és
•	 a változatos húsfélék (hal) megjelenését 

a közétkeztetésben.
Az ajánlás tartalmára építve idén tavasz-

szal megjelent az új szabályozás: a közét-
keztetésre vonatkozó táplálkozás-egészség-
ügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) 
EMMI-rendelet. A rendelet módosításait az 
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rende-
letek módosításáról szóló 54/2014. (XII.29.) 
EMMI-rendelet tartalmazza.

A legfontosabb előírások:
•	 Az ételek sótartalmának 2015-2021 kö-

zött évente 10 %-kal kell csökkennie.
•	 A 1,5 %-os zsírtartalmú tejet 2015. no-

vember 1-jétől kell biztosítani a 3 évnél 
idősebb korcsoportnál.

•	 A rendelet 5. mellékletében meghatáro-
zott értékeket (az 1-3 és 4-6 éves korcso-
port számára) 2015. szeptember 1-jétől 
kell alkalmazni!

A nevelési-oktatási intézményeket érintő 
változások

A legfontosabb és elsődleges tudnivaló, 
hogy a hatósági ellenőrzés nem előre bejelen-
tett időpontban történik! A rendelet 17.§ (3) 
bekezdése ehhez kapcsolódva rögzíti, hogy: 
„…az intézmény az ellenőrző hatóság részére 
az ellenőrzéshez köteles térítésmentesen az 
ételsor minden ételéből egy-egy adagot biz-
tosítani az előírt biokémiai elemzés céljára”. 
Erre oda kell figyelni, hogy mindig legyen 
egy plusz adag az ételsor minden összetevő-
jéből.

A rendelet előírásainak való megfelelés el-
lenőrzését a közétkeztetési szolgáltatás nyúj-
tásának helye szerinti illetékes járási hivatal 
járási népegészségügyi intézetei végzik.

A 37/2014.(IV.30.) EMMI-rendelet előké-
szítésénél már ismertté vált és a legnagyobb 
figyelmet keltette a 12.§ (3) és (4) bekezdése:

„(3) A tálalókonyhán az ételhez só, illetve 
cukor nem adható.”

„(4) A só vagy cukor kihelyezési, illetve át-
adási helyén jól olvashatóan fel kell tüntetni 
az „A túlzott só- és cukorfogyasztás szív- és 
érrendszeri betegségekhez, elhízáshoz és cu-
korbetegséghez vezethet!” szövegű figyelmez-
tető feliratot. A felirat az étkeztetettek életkori 
sajátosságainak megfelelően képi megjelení-
téssel helyettesíthető.” Az óvodákban a képi 
megjelenítés valósítható meg, amennyiben a 
gyerekek számára látható helyen lesz elhe-
lyezve a só- és cukortartó.

A hiányosságok szankcionálása:
•	 A hatóság első alkalommal csupán köte-

lezést ad ki, mivel a jelölt elmaradások 
az orvosolható jogszabálysértések köré-
hez tartoznak.

•	 Ezt követően második alkalommal ész-
lelt jogszabálysértés esete egészségügyi 
bírság kiszabását vonja maga után.

Az óvodánk elvi hozzáállása és a változá-
sok bevezetésének folyamata

Gyermekkorban a helyes életvezetési szo-
kások, ezen belül az egészséges táplálkozás 
ismereteinek és gyakorlatának elsajátítása, 
a túlsúly és elhízás megelőzése elengedhe-
tetlen! A reform törekvések célja az egész-
ségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása a 
közétkeztetés megújítása, mert egyértelmű 
nyertese az egészségesen táplálkozó, étkezési 
kultúrával rendelkező felnövekvő generáció.

Ezért nagyon fontos az óvoda és szülő kö-
zötti kommunikáció, ami segíti a tudatos táp-
lálkozás megismerését, népszerűsítését.

A mi óvodánkban is el kellett kezdeni az új 
törvénynek való megfelelést, lépésről-lépésre 
haladunk előre.

Először is a só- cukor és a zsiradék (olaj) 
felhasználásának csökkentése volt az elsőd-
leges feladat. Mindemellett a napi szintű fel-
adat a tej- tejtermékek adása, a zöldség-gyü-
mölcs nyers és főtt formában való biztosítása, 
a fehér kenyér folyamatos lecserélése teljes 
kiőrlésű lisztből készült termékekre.

Később a konyhatechnikán is változtatni 
kell, hiszen ezen követelményeknek az el-
avult rendszer már nem biztos, hogy megfe-
lel, új konyhatechnológiát kell alkalmazni, 
pl. párolás. A bő zsírban sült ételek mellőzése 
is fontos szempont.

2015 januárjától fokozatosan betartjuk a 
törvényi előírásokat kisebb-nagyobb sikerrel. 
Bízunk benne, hogy egyre több emberhez el-
jut a változás – a reform szele, és könnyebben 
tudunk együtt dolgozni, az otthoni és az in-
tézményi étkezést összehangolni.

A változások előtt azt tapasztaltuk, hogy 
intézményünk konyhájáról kikerült ételeket 
többségében kedvelték a gyerekek és a fel-
nőttek egyaránt a házias ízek előállítása mi-
att.

A fent leírt változások tekintetében el-
mondhatom, hogy a gyerekek könnyebben 
alkalmazkodtak az új helyzethez, mint a fel-
nőttek.  

Közös a feladat a jó cél elérése érdekében.

Csurka Zoltánné, óvodavezető

Közétkeztetés az óvodában
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Polgárőr és rendőr 
hírek

Tisztelt Olvasó!
Bár az időjárás azt mutatja, hogy kifele ha-

ladunk a télből és egyre kevesebbet kell fűteni. 
Mégis tünedeznek el fák, ugyanis az előrelátó 
tolvaj már gondol a következő fűtési szezonra 
és már próbálja összelopni a jövő évi tűzreva-
lót. Ez történt a vásárhelyi út mellett lévő la-
katlan tanyák környékén is. Több tanyatelekről 
daraboltak ki akácfát. 

Az a kérésünk, ha a lakosok nem szabályos 
faárut látnak szállítani, azonnal értesítsék a he-
lyi rendőröket és a járműről a lehető legponto-
sabb leírást adják. 

A javuló időjárás lehetővé teszi a még talpon 
álló kukoricásokban a terménylopást. Kérem, 
a gazdákat mihamarabb takarítsák be termé-
nyüket. Megelőzve a káreseményt. A polgárőr-
ség próbál folyamatosan járőrözni a település 
külterületén is de, az utak javarésze még min-
dig járhatatlan személyautóval. A lopásokat is 
legtöbbször kerékpárral követik el. Kezdődik a 
mezőgazdasági szezon, egyre több eszköz ke-
rül ki a külterületekre, minden tulajdonost ké-
rek, hogy zárja értékeit. Ne adjunk lehetőséget 
a tolvajoknak!

A közlekedésről egy pár szót. Településünk 
útjai hagynak némi kívánnivalót maguk után. 
Tapasztalatom szerint az Iskola utca a legve-
szélyesebb, ugyanis itt a csatorna nyomvo-
nalán több hosszanti beszakadás is van. Az 
önkormányzat és a lakosság is igyekszik kija-
vítani, vagy legalább megjelölni ezeket a sza-
kaszokat, de a figyelmetlen gépjárművezető 
ezek ellenére is könnyen belefuthat egy-egy 
ilyen gödörbe. 

Az autóvezetők figyelmét arra hívnám fel, 
hogy a téli gumit csak tartós plusz 7 Celsius 
fok felett ajánlott lecserélni. Senki ne kapkodja 
el az időszaki átállást, hisz a téli gumi a jó idő-
ben is jól tapad, csak gyorsabban kopik.

Más. A tavasz beköszöntével megkezdődnek 
a takarítási munkálatok, mi is szeretnénk ebből 
kivenni a részünket így, a Szegvári Horgász 
Egyesülettel közösen idén is jelentkezünk a „Te 
szedd!” nevű kezdeményezéshez. A koordiná-
tori feladatokat előre láthatólag Tasi Katalin 
és Blaskovics Sándor látja el a május 16-i sze-
métszedésen. A helyszínek még nincsenek ki-
választva, így minden javaslatot szívesen foga-
dunk. Részleteket később közlünk az újságban 
valamint plakátokon. Reméljük, minél többen 
csatlakoznak kezdeményezésünkhöz, várjuk 
olyan gazdák jelentkezését is, akik a szemét 
elszállításában tudnak segédkezni.

Az adóév végéhez értünk, most készülnek 
az adóbevallások. Mindenkinek köszönjük, aki 
adója 1%-val a Szegvári Polgárőr Egyesületet 
vagy valamely helyi civilszervezetet vagy ala-
pítványt támogatta, támogatja. 

Köszönöm megtisztelő figyelmét. Maradok 
tisztelettel:

B. S.

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

Kedves Olvasók!
Ismét jelentkezek a februári iskolai eseményekkel, 

eredményekkel. 
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai 

fordulóját 2015. február 26-án rendeztük meg. Ered-
mények:

5. osztály: 1. Lukács Lili, 2. Csillagkuti Jácint, 3. 
Szabó Boglárka

Felkészítő nevelő: Rozgonyiné Szabó Mária
6. osztály: 1. Jószai Eszter, 2. Szép Endre, 3. 

Dancsó Nikolett
7. osztály: 1. Gyermán Előd
8. osztály: 1. Szabó Janka, 2. Szabó Fanni, 3. Fejős 

Gábor
Felkészítő nevelő: Papné Mészáros Réka
Gratulálunk!
Az idén februárban 22. alkalommal rendezték 

meg Budapesten, a Hungexpo területén a FeHoVa 
azaz Fegyver, horgászat és vadászat nemzetközi ki-
állítást, amelyre meghívást kapott egy szegvári kis 
gyermekcsapat is. Ők a Szegváron ősz óta működő 
Peca-suli tanulói. Ez a horgász utánpótlásképző 
program a Tisza-menti települések tanulóit érinti, 
melybe a szegvári horgászegyesület segítségével 
bekapcsolódhattak iskolánk 4-5. osztályos horgászat 
iránt érdeklődő tanulói is.

A kiállításon egy vetélkedő keretében összemér-
hették eddig szerzett tudásukat más települések kis 
horgászaival. Az iskolai horgászórákon tanultakról 
adtak számot játékos feladatok segítségével. Meste-
rük Tóth Péter örömére másodikak lettek. Az izgal-
mak után jöhetett a nézelődés: a sztárhorgászok be-
mutatója, a horgász szimulátor, az óriás akváriumok, 
horgászcuccok vásárlása.

Nagyon jól érezték magukat a gyerekek és az őket 
kísérő nevelők.

Február 7-én megyei Ifjúsági Vöröskereszt Rallyn 
vettek részt a gyermekeink, ahol elméleti és gyakor-
lati ismeretek szintjéről tettek tanúbizonyságot az 
algyői Fehér Ignác Általános Iskolában. A csapat-
ban Szabó Janka, Puskás Kata, Szabó Fanni, Hevesi 
Réka és Bottyán Klaudia szereztek méltó elismerést 
a harmadik helyezéssel a szegvári Forray Máté Álta-
lános Iskolának.

Felkészítők: Rozgonyiné Szabó Mária és Sípos 
Réka

Gratulálunk!

Az alsó tagozatos farsangot osztálykeretben ren-
deztük meg. A kisdiákok szebbnél-szebb jelmezek-
be öltöztek fel. Volt olyan osztály, aki szereppel, 
verssel, dallal készült. Több szülő részt vett ezen a 
délelőttön. Finom süteményeket sütöttek a gyerekek-
nek. Köszönet érte!

Február 20-án farsangi bált szervezett a felsős 
diákönkormányzat, amelynek keretében hangulatos 
műsorok kerültek előadásra az osztályok tolmácso-
lásában, amelyek a maguk kategóriájukban mind-
mind nyerők voltak.

5. a osztály: Táncpárbaj
5. b osztály: Hupikék Törpikék
6. a osztály: Bombastic
7. osztály: Starship
8. a osztály: Madagaszkár pingvinjei
8. b osztály: Mr Kukorica Jancsi és Mrs Iluska
A műsorok után műhelyfoglalkozások, büfé és 

disco várta a gyerekeket.
Mindkét programot támogatta a Furioso Művé-

szeti Alapítvány.
Köszönet érte!

Mit kínálunk március hónapban?
Március 13-án Nemzeti ünnepünket méltóképpen 

ünnepeljük: 11.00 órakor iskolai keretben a Művelő-
dési Házban, valamint a községi rendezvényen, 15-
én 17.00 órakor. 

A műsort a felső tagozatos diákok adják elő. Fel-
készítő nevelő: Gila Györgyné

Szeretettel várjuk a kedves szülőket a községi ren-
dezvényre.

Március 30-án, 31-én és április 1-jén igazgatói 
szünet – tanításmentes nap

Április 2-7-ig tavaszi szünet
Április 8. a szünet utáni első tanítási nap
A vezetőség megbízásából:

Lukács Istvánné, tanítónő

Diákvilág
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A 12. oldal folytatása
A Lukács István Emlékversenyt minden év 

augusztusában megrendezik, mellyel adóznak 
elhunyt csapattársuk emlékének. Személyesen 
szeretném köszönetemet kifejezni ezért.

Az amatőr versenyeket is minden évben le-
bonyolítják.

Eddig Berkecz Miklós képviselte az egyesü-
letet, ő azonban tovább nem kívánja folytatni 
ezt a munkát. Köszönjük eddigi tevékenységét, 
jó egészséget kívánunk neki. Továbbra is szá-
mítunk segítő munkájára. Az egyesületi tagok 
úgy döntöttek, hogy Zsibók Zoltánt jelölik az 
elnöki posztra és alelnöknek Szabics Kriszti-
ánt.

Egy emléklappal megköszöntük Berkecz 
Miklós eddigi munkáját, melyet Zsibók Zoltán 
adott át. 

Kulturális műsorral folytatódott az este, 
fellépett a Szötyke néptánc csoport, melynek 
megbízott vezetője Csurka Nándor. Majd őket 
követte Hegyes Bertalan és Kis Violetta húsz-
szoros magyar bajnok páros táncbemutatója. 
Gyönyörű táncokkal kápráztattak el bennün-
ket. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívá-
sunkat. További szép sikereket kívánunk nekik.

Az estet Gémes László polgármester úr nyi-
totta meg. Beszédében kihangsúlyozta a civil 
összefogás jelentőségét.

A vacsora vaddisznó pörkölt volt, melyhez 
az alapanyagot Gémes László polgármester 
úr biztosította. Szabó György, Szabó Tibor és 
Totyik Zoltán megfőzte a pörköltet. Nagyon 
finom volt!

Köszönet érte!
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete felszol-

gálta a vacsorát, süteményeket sütöttek és vé-
gig velünk voltak a bálban. Nagyon köszönjük 
az Arany Lajosné által vezetett csoport segít-
ségét. 

A zenét a Gazsó-Szűcs duó szolgáltatta. Re-
mek jó hangulatot teremtettek, hajnali fél 5-ig 
húzták a talpalávalót.

Éjfélkor rétessel kedveskedtek a Mozgáskor-
látozott Egyesületi tagok. Köszönjük, nagyon 
finom volt!

A bál támogatója az Önkormányzat volt, (aki 
a tekések utazását támogatja) a Falufejlesztő 
KFT, (aki az üzemeltető) a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet, (aki jelenleg az egyesület 
anyagi támogatója) a Gyenes KFT, (aki anyagi-
lag segítette az egyesület munkáját) a Gazsó-
Szűcs duó, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
Szabó György, Szabó Tibor, Totyik Zoltán 
húsfőzők, a Művelődési Ház dolgozói, a Ternai 
KFT, s mindazok, akik hozzájárultak anyagi-
lag és munkájukkal az est létrejöttéhez. Külön 
köszönet a szervezőknek: Arany Lajosnénak, 
Puskásné Halál Ágnesnek, Szabics Krisztián-
nak, Zsibók Zoltánnak.

Ez a rendezvény ismét bebizonyította, hogy 
a nemes célokért mindenki kész tenni és csele-
kedni. A civil szervezetek, magán személyek 
összefognak és maradandót alkotnak.

Köszönet érte!
Lukács Istvánné, szervező

Folytatás a 16. oldalon

XXV. Forray Torna Országos 
Meghívásos Tornaverseny
Zsúfolásig megtelt a Szegvári Forray Máté 

Általános Iskola és AMI tornacsarnoka a 25. al-
kalommal megrendezett Forray Tornán. 9 iskolá-
ból, egyesületből három korcsoportban 40 csapat 
versenyzett. Több mint 260 tornász mutatta be 
gyakorlatait a népes és lelkes közönség és a ver-
senybírók előtt. 

A versenyt a Szegvári Forray Máté Általános Is-
kola és a Szegvári Diáksport Egyesület rendezte a 
tornász gyerekek szüleinek támogatásával. 

A rendezvényen részt vett Guczoghy György 
többszörös Európa bajnok, világbajnoki és olim-
piai érmes, sokszoros magyar bajnok tornász, aki 
jelenleg a Magyar Torna Szövetség utánpótlásért 
felelős vezetője. Elkísérte a Sport1 stábja is, a tor-
naversenyről készített adásuk várhatóan 3 hét múl-
va kerül adásba.

A megnyitón és az eredményhirdetés előtt kü-
lönféle bemutatók színesítették a programot. A 
nézők láthatták a szentesi Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola kötélugróit, Körtés Korát a 
Dunaferr országos tornabajnokságon 4. helyezést 
elért versenyzőjét, valamint az Arany DSE torná-
szainak bemutatóját.  

Bernáth Ildikó köszöntője után Török Dániel 
volt szegvári tornászunk, aki jelenleg a Dunaferr 
SE eredményes edzője nyitotta meg a rendezvényt. 

A jubileum alkalmából berendezett „Retro Kuc-
kóban” az előző évek tornaversenyeinek videóit, 
az iskola sportolói által szerzett kupákat, érmeket 
tekinthették meg az érdeklődők. Régi tornászaink 
ez alkalomból emléklapot vehettek át a rendezők-
től. 

A szegvári tornászok nagyon eredményesen sze-
repeltek, eredményeik: 

Lányok
I. kcs 2 szeres verseny
3. Szegvár, Forray Máté Ált. Isk. és AMI 67,15 

pont (Gajda Sára, Magyar Luca Angéla, Bölcskei-
Molnár Zita, Magyar Bianka, Bozó Lili, Farkas 
Valéria)

Talaj: 3. Gajda Sára Szegvár
I. kcs 3 szeres verseny
4. Szegvár, Forray 100,45 pont (Bozó Lili, Ma-

gyar Bianka, Bölcskei-Molnár Zita, Magyar Luca 
Angéla, Gajda Sára,)

Talaj: 1. Gajda Sára 

II. korcsoport
6. Szegvár, Forray 105,1 pont (Turiczki Gréta, 

Tulipán Petra, Mrena Kornélia, Sztanó Alexa, 
Dancsik Fanni, Tóth Viktória, T: Ágoston Zita, 
Süli Viktória, Kovács Szemirámisz, Csík Domi-
nika)

Gerenda: 3.Tóth Viktória 
III-IV. kcs 
3. Szegvár, Forray 109,1 pont (Kunszabó Vik-

tória, Csapi Loréna, Szabó Boróka, Gráfik Vivien, 
Szabó Janka, Szabó Fanni, Apró Réka, Homlok 
Nikolett, Sipos Ilona)

Gerenda: 2. Szabó Janka, 3. Gráfik Vivien 
Fiúk
II. kcs 
3. Szegvár, Forray 101,6 pont (Szűcs Ábel, 

Fábrik Martin, Gila Ferenc, Lakatos Adrián, Hege-
dűs Dániel, Ajtai Róbert)

Ugrás: 2. Ajtai Róbert 

III-IV. kcs
2. Szegvár, Forray 99,65 pont (Jánosi Krisztián, 

Szűcs Gergő, Valkai Ferenc, Hegedűs Imre, Ajtai 
László)

A verseny rendezői köszönetet mondanak min-
denkinek, akik valamilyen módon hozzájárultak 
ahhoz, hogy a 25. Forray Tornát sikeresen megren-
dezhették. 

Pólyáné Téli Éva

A Szegvári Diáksport Egyesület  
szívesen fogadja adójuk 1 %-át.

Adószám: 18463457-1-06

XXV. Forray Torna Támogatói
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti 
Együttműködési Alap  
Árpád Agrár Zrt Szentes
Ász Söröző Molnárné Kvakk Zsuzsanna
Bihari Nándor
Cent-Rm Bt. Csurgó Gyöngyi
Csentes Nóra
Dancsik János
Falumúzeum Purgel Nóra
Gajda Zsolt
Ginda Péter
Gojdárné Rácz Erika
Gráfik Péter és neje
Gráfik Tímea
Gravo-Mix Ludányi András
Horváth Cipó Kft
Huszka Anita
Iroda-Profil Kft
Kehely Söröző
Keller Ilona
Kériné Gyenes Mónika
Kisbolt Dobai Mária
Korona Söröző Lekrinczkiné Tóth Erzsébet
Kosztolányiné Bárány Vera
Kovács Mónika
Lila Akác Gyógyszertár
Mini Söröző Béres Ferenc
Mrenáné Csala-Nagy Erika
Nagy Angéla
Papné Mészáros Réka
Pikoló Söröző Rácz Józsefné
R és G 2000 Kft
Rozgonyi Mária
Szabó Attila
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvári Diáksport Egyesület
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft
Szegvári Forray Máté Általános Iskola vezetősé-
ge és munkatársai 
Szegvári Polgárőr Egyesület
Szegvári tornász gyerekek szülőinek munkakö-
zössége 
Szucsán Angéla
Szucsán Jánosné Fúvó Teréz
Ternai Kft.
Tóth József
Tóth Péter
Veritas-Agro Kft
Western Söröző
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