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Folytatás a 14. oldalon

Lehoczky Annamária
A hang-nélküliek hangja

Még csak huszonhat esztendős, de már 
klímakövet az ifjú éghajlatkutató, ítélke-
zéstől mentes figyelő, szenvedélyes író és 
fotós. És még önkéntes békamentő is.

Tavaly tél elején Brazíliában részt vett 
Al Gore, az Egyesült Államok egykori al-
elnöke által alapított „The Climate Reality 
Project” tréningjén, ahol a világ minden 
tájáról érkező klímaaktivisták képzésé-
ben maga Al Gore is közreműködött. Így 
kapták meg a „Climate Reality Leader” 
címet. A klímakövet kifejezés mögött egy 
olyan embert lát, aki igyekszik közvetíteni 
a „hangnélküliek” hangját: a környezetét, 
a következő generációkét, az éghajlatvál-
tozás következményei által már most érin-
tett tömegekét. „S még mielőtt kétségbe 
esnénk ezeket hallva, a klímakövettől hall-

Kányádi Sándor:

Májusi szellő 

Almavirággal
futkos a szellő,
akár egy kócos
semmirekellő.

Kócosnak kócos,
de nem mihaszna,
okot nem ád ő
soha panaszra.

Füttyöget olykor,
mintha ő volna
a kertek kedves
sárgarigója.

Meghintáztatja
ágon a fészket,
leszáll a földre:
fűhegyen lépked.

Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,
elüldögél egy
kék nefelejcsen.
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A harmadik harapás
Május 16-án reggel 7 órától a Szegvári Kutya 

Suli és a CSA-VAR–GO Szabadidő Egyesület 
kutyaversenyt rendez a sportpályán.

Az ország minden pontjáról érkeznek ver-
senyzők és kutyaiskolák, sőt még külföldről is 
fogadtak nevezéseket.

A kutyák háromféle ágazatban mutatják meg 
tudásukat:

Nyomkövetés (A nyomfektető által lefekte-
tett nyomvonal kidolgozása)

Engedelmes (A kutyák kézbentarthatósága, 
a gazdi és a kutya együttműködése)

Örző-védő (A zsákmányszerzés, vadászösz-
tön magas szintű irányított kiteljesítése)

A színvonal emelését a bírók személye ga-
rantálja.

Halász Árpád, aki Mundruczó Kornél Fehér 
Isten című filmjének és a Mancs című filmek 
állatidomárja volt. 

A másik zsűritag Kolozs Noémi világbaj-
noki kerettag, a Schnauzer világbajnokság 5. 
helyezettje.

A harmadik zsűritag Ádász Szabolcs rend-
őrkutya kiképző mentor, különleges taktikai 
kutyák kiképzője.

Várhatóak a rendezvényre rendőrségnél, 
honvédségnél, speciális mentőszolgálatnál 
szolgálatot teljesítő kutyák.

Egész nap büfé várja a látogatókat, olcsó 
árakkal.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!

Tisztelt Lakosság!
Szomorúan tapasztaljuk, hogy a községünk-

ben kialakított szelektív hulladékgyűjtő szige-
teken hétről-hétre egyre több szemét látható: 
gumiabroncs, fólia, televízió, műanyag vödrök 
stb., amelyek azon kívül, hogy veszélyes hulla-
dékok, rendkívüli módon rontják az utcaképet. 

A szigetek rendeltetése az, hogy a rájuk ki-
helyezett konténerekbe szelektíven helyezzük 
el a papírt, műanyag flakont, színes üveget és 
fehér üveget.

A műanyag flakonos konténer sűrűn meg-
telik, ezért az a javaslatunk, hogy főleg a pet-
palackokat zsugorítva gyűjtsék és helyezzék el 
a konténerbe. 

Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésének 
megfelelően használják! Azok környezetében a 
hulladék elhelyezése TILOS!

Mindannyiunk érdeke a tiszta, rendezett 
környezet, kérjük, hogy tegyünk is érte!

Gyömbér Ferencné, jegyző

Családi események
2015. április
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Ternai Attilának és Korompai Stel-
lának (Mezőhegyes) ATTILA, Tóth Istvánnak 
és Bárány Titanillának (Csurgó u. 8.) ADRI-
ÁN, Sarnyai Norbertnek és Valkai Viviennek 
(Iskola u. 28.) NORBERT FERENC, Magyar 
Miklósnak és Gyömbér Évának (Köztársaság 
u. 20.) CSENGE, Labádi Lászlónak és Szopka 
Anasztáziának (Állomás u. 19.) LEONIDÁSZ.

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Tanács Illésné Czene Mária 

Rákóczi u. 54. (87 éves), Piti Ferenc Kórógy u. 
18. (75 éves), Bónus Pál Jaksa J. u. 13. (91 éves), 
Purgel Sándor Deák F. u. 6. (87 éves), Bánfi Jó-
zsef Tiszai u. 52. (76 éves)

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

Lukács Istvánné alpolgármester
Június 2-án kedden 17-18 óráig, majd 

minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Puskásné Halál Ágnes
Május 10-én szerdán 17-18 óra, majd min-

den hónap második szerdáján 17-18 óráig

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Június 3-án szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Június 4-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Tóth Péter
Május 17-én szerdán 17-18 óráig, 

majd minden hónap harmadik szerdáján 
17-18-óráig

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai szemé-
lyesen elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, 
csütörtökön 16-18 óra között a művelődési 
házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, 
cikket, személyes megemlékezést, stb. a 
művelődési ház munkatársai is fogadnak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyan-
itt az épület hátsó ajtaja melletti posta-
ládába is.

Díszpolgári címre és 
Szegvárért Emlék-

éremre javaslat kérése
Az előző évek gyakorlatához hasonló-

an ismét kérjük a falu lakosságát, tegye-
nek javaslatot azon személyekre, akiket 
méltónak tartanak a Szegvár Nagyköz-
ség Díszpolgára cím elnyerésére, illetve 
a Szegvárért Emlékéremre. Az önkor-
mányzati rendelet szellemében Díszpol-
gári cím annak a köztiszteletben álló 
állampolgárnak adományozható, aki ki-
emelkedő munkájával, egész életművé-
vel olyan elismerést szerzett (községün-
kön belül, országosan), mely hozzájárult 
a nagyközség hírnevének öregbítéséhez. 

A Szegvárért Emlékérmet azok a sze-
mélyek, társadalmi, gazdasági szerveze-
tek kaphatják meg, akik a község fejlesz-
tésében, közéletében, a gazdasági élet 
bármely ágazatában kiemelkedő munkát 
végeztek, ennek révén a község értékeit 
növelő, maradandó eredményeket értek 
el.

Tisztelettel felkérjük a Lakosságot, 
hogy a 2015. évben adományozható köz-
ségi kitüntetésekre tegyenek javaslatot 
– indoklással ellátva – egy lezárt borí-
tékban 2015. május 20-ig.

A javaslat leadható személyesen a fent 
jelzett időpontig a Szegvár Közös Ön-
kormányzati Hivatal Titkárságán.

Előre is köszönjük segítő együttműkö-
désüket!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

LAPZÁRTA
2015. május 28. (csütörök) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb 
beadni a szerkesztőség részére, hogy le-
gyen idő begépelni a számítógépbe. 

A fenti időpontig kérjük elektronikus 
eszközön, vagy e-mailen elküldeni a köz-
lésre szánt írásokat, hogy a szerkesztők 
időben összeállíthassák a következő szá-
mot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640
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Folytatás a 6. oldalon

Gémes László polgármester tisztelettel 
köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Külön tisztelettel köszöntötte Balogh Szabó Imre 
kapitányságvezetőt, Nóbik Lászlót, a Szegvári 
Polgárőr Egyesület elnökét, Zsombó Zoltán körzeti 
megbízottat, dr. Lantos Ágnest, a Szentes Járási 
Gyámhivatal vezetőjét, intézményvezetőket. 

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

1. napirend: A rendőrség beszámolója a 
település közrend, közbiztonsági helyzetéről

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Rendőrség beszámolóját a település közrend, 
közbiztonsági helyzetéről. 

Balogh Szabó Imre kapitányságvezető 
válaszolt a felmerült kérdésekre.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a rendőrség beszámolóját 
a közrend, közbiztonság helyzetéről, azt a szóban 
elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete köszönetét és elismerését 
fejezte ki a feladatok végrehajtásában közreműködő 
Szentes Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a 
Kapitányság állományának, kiemelten a Szegvár 
nagyközségben szolgálatot teljesítő három körzeti 
megbízottnak: Zsombó Zoltánnak, Kapás Tamásnak, 
Schwartz Gábornak. 

További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget 
kívánt.

2. napirend: Tájékoztató a polgárőr egyesület 
tevékenységéről

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Polgárőr Egyesület tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 

Nóbik László a bizottsági ülésen feltett 
kérdésekre válaszolt, az írásos anyagot nem kívánta 
kiegészíteni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet 
tudomásul vett. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete köszönetét fejezte ki a Polgárőr 
Egyesület vezetőségének és tagjainak a település 
közbiztonságáért kifejtett munkájáért és felkérte 
Nóbik László elnököt, tolmácsolja ezt az egyesület 
tagjai részére. 

3. napirend: Beszámoló a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi végrehajtásáról

Gémes László polgármester előterjesztette 
a Szegvár nagyközség gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló – többször módosított – 1997. 
évi XXXI. törvény 96. § /6/ bekezdésében előírt 
feladatának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót, melyet az alábbiak figyelembevételével 
fogadott el:

1. A képviselő-testület elismerését fejezi ki 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen 
tevékenykedők munkájáért.

2. A képviselő-testület felkérte a nagyközség 
jegyzőjét, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 96. § /6/ 
bekezdése alapján az átfogó értékelést a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
részére küldje meg.

4. napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette 

a Szociális önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó írásos anyagot.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy az emelt térítési díjak 
finanszírozását biztosítja a költségvetés?

Gémes László polgármester elmondta, sokan 
nem tudják fizetni az emelt térítési díjakat, hátralék 
keletkezik. Ezt követően a képviselő-testület elé 
kerül a kérvény, hogy az összeget engedjük el. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, 
intézményvezető tájékoztatta a bizottságot 
arról, hogy a törvény meghatároz egy bizonyos 
terhelhetőséget, amely jövedelemviszonyokat vesz 
figyelembe. Erre tekintettel állapítja meg a térítési 
díj összegét. Az intézményvezető elmondta, hiába 
emelné fel a térítési díjakat, ez a korlát nem engedné 
megfizetni. 

Gémes László polgármester elmondta, az 
önkormányzat feladata ennek biztosítása. Ezért a 
költségvetésben erre biztosítani kell összeget. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság a 
Szociális önkormányzati rendelet módosítását 
elfogadásra javasolta.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta 4/2015. (II.12.) Önkormányzati 
rendeletét a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Gémes László polgármester ismertette a 
2015. évi közbeszerzési tervre vonatkozó írásos 
előterjesztést. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 33. §-a alapján az önkormányzat, 
mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges 
megjelöléssel jóváhagyja.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
MIO CONTO Kft. bérleti díj kérelmi ügyét. Az 
új képviselő-testületi tagokat tájékoztatta arról, 
hogy volt időszak, amikor a kft. ingyen, volt, 

amikor kedvezménnyel használta az Állomás utcai 
ingatlant. Az önkormányzatnak folyamatosan 
törekednie kell a bevételek növelésére. Véleménye 
szerint a bérleti díjat a kft. ki tudja gazdálkodni, nem 
javasolja a bérleti díj összegét csökkenteni, annál 
is inkább, mivel a 2015. évi költségvetés is ezzel a 
bevétellel számol. Hozzátette, ez irányú kérelmét a 
kft-nek 2014. év végén kellett volna beadnia, még a 
költségvetés elkészítése előtt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a MIO CONTO Kft. bérleti 
díj mérséklési kérelmét és az alábbi döntést hozta: 
A képviselő-testület nem járul hozzá ahhoz, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő Szegvár, Állomás 
u. 9. szám alatti ingatlan használatáért a MIO 
CONTO Kft. 2015. évben 50.000 Ft/hó bérleti díjat 
fizessen. A bérleti díjat 100.000 Ft/hó összegben kéri 
megfizetni a képviselő-testület 2015. évben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményi tanácsába tagok 
delegálására vonatkozó írásos anyagot. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 73. § /3/ bekezdése alapján 
– a Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Lukács 
Istvánné alpolgármestert delegálja.

Tóth Péter képviselő kéri a Puskin kanyar előtt 
lévő buszmegálló kibetonozását, illetve buszváró 
felállítását. Az említett helyen jelenleg csak egy 
tábla jelzi a buszmegállót. 

Gémes László polgármester elmondta, kérni 
fogja a Tisza Volánt a buszmegálló kialakítására.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő javasolta 
a piacrendelet felülvizsgálatát a következő testületi 
ülésre - a piac nyitva tartásának, igény szerinti 
kialakításának, forgalomba hozható cikkek pontos 
meghatározásának megfogalmazásával. Kéri a 
helypénz fizetésének felülvizsgálatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy 
a soron következő ülésre vizsgálja felül és terjessze 
a képviselő-testület elé a helyi vásárok és piac 
rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.

Gémes László polgármester megköszönte a 
részvételt és a nyílt ülést bezárta. 

Személyt érintő ügy tárgyalására zárt ülést 
rendelt el. 

A zárt ülés befejeztével a képviselő-testület 
KÖZMEGHALLGATÁS keretében folytatta 
munkáját a helyi művelődési házban. 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. 

március 26-án tartott nyílt üléséről és KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
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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
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
május 11-15.
hétfőtől péntekig 7.30-11.30
május 18-21.
hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig
pénteken 7.30-11.30
május 25-29.
hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
június 1-5.
hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig
pénteken 7.30-11.30 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

Állatorvosi ügyelet
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-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig
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Kik és hogyan éltek Szegvár területén a 6-7. században? 

Egy sztyeppei nép élete a Tiszántúlon címmel 
vetítéssel egybekötött előadásra 

 
Előadó: 

LŐRINCZY GÁBOR 
régész 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

      HELYSZÍN: 
      Jaksa János  

      Helytörténeti Gyűjtemény 
  
  A belépés díjtalan. 

Dobbantó 
Évadzáró Gálaműsor
2015. május 30. 19:00 óra

a Művelődési Házban

Mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők, 
családi gazdálkodók figyelmébe!

A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet az idei évben is segítségükre lehet terveik, elképzeléseik megvalósításában. Forgóeszköz finanszí-
rozási igény esetén (pl.: műtrágya, vetőmag, növényvédőszer, üzemanyag vásárlás), beruházás, fejlesztési célú finanszírozás (gépvásárlás, 
állattartó telepek létesítése, kertészeti fejlesztések, ültetvény telepítés), átmeneti likviditási problémák megoldásában.

Átmeneti pénzzavarok esetére megoldást jelenthet a:

Területalapú támogatás előfinanszírozásának lehetősége
A támogatás megérkezése előtt hozzájuthat a pénzéhez (ingatlan fedezet nélkül is)
Az összeg szabadon felhasználható, beigazolása számlákkal nem szükséges
A kamat és a kezelési költség megfizetése a támogatás megérkezésekor esedékes

Gazdahitel
Az árbevétel arányában igényelhető összeg (akár ingatlan fedezet nélkül)
A hitelkerethez 3 évig bármikor hozzáférhet
A MasterCard üzleti bankkártyával rugalmasan intézheti pénzügyeit
Az igényelt finanszírozási konstrukciókhoz kedvezményes díjak melletti számlavezetés kapcsolódhat.

Bővebb információért és személyre szabott információért keresse a 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetet!

Tel:63/565-560      email: szegvar@szegvartakarek.hu
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A 3. oldal folytatása

Folytatás a 11. oldalon

önkormányzat. A Víziközmű Társulat létrehozásakor 
250.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást állapítottak 
meg bekötésenként. A mostani számítások szerint ez 
az összeg biztosan nem kerül felhasználásra. 2016 
tavaszán fognak a lakáskasszák lejárni, a lakosok 
által befizetett összeg ekkor fog aktiválódni. A 
pénzintézet ezt követően fogja az összeget a lakosok 
rendelkezésére bocsátani. 

Felkérte a lakosokat, tegyék fel kérdéseiket a 
szennyvízberuházással kapcsolatban.

Pécsi Józsefné elmondta, víz áll a házi átemelő 
tartályban, árambekötést kér.

Gémes László polgármester elmondta, ismeri 
a problémát, volt kint a helyszínen nem is egyszer. 
A problémát többször jelezte a vállalkozónak. 
Sajnálja, hogy a kisteleki cég nem képviseltette 
magát ezen a közmeghallgatáson, ez nem mentesíti 
őket attól, hogy az el nem végzett munkát, vagy a 
rosszul elvégzett munkát kijavítsák. A fővállalkozó 
képviselője viszont jelen van, a lakossági felvetést 
rögzíti. Még nyomatékosabban kell fellépni ebben 
az esetben. Hozzátette, napokon belül meg kell 
oldani a problémát, hiszen árambekötésről van szó. 

Domonkos Istvánné elmondta, neki az a 
panasza, hogy a dobozt ott hagyták és nem jöttek 
vissza azóta sem. A DÉMÁSZ-nál azt mondták neki, 
hogy az elhasznált áramot vissza fogják neki fizetni.

Gémes László polgármester elmondta, ha a 
szivattyú be van kötve a dobozba, akkor a dobozban 
lévő árambekötést a lakosnak kell megoldania. 
Megnézeti, hogy a szivattyú üzembe van-e helyezve. 

Mindenkinek elmondták annak idején, hogy 
ahol házi szivattyú lesz, az elhasznált áram a lakost 
fogja terhelni, viszont éves szinten annyit fogyaszt, 
mint egy televízió. A település terepviszonyai 
olyanok, hogy néhol elengedhetetlen volt a házi 
átemelő telepítése. 

Krizsán György elmondta, a gravitációs 
rendszernél egyszerűbbet, jobbat nem találtak még 
ki. Hozzátette, nem lehet mindenhol gravitációs 
rendszert építeni. 

A szivattyúk 1 kW teljesítményűek. 1 óra 
működés 40 Ft-ba kerül. Ezek a szivattyúk 10 m3 
vizet nyomnak egy óra alatt. Egy átlagos háztartás 
6-8 m3 vizet fogyaszt egy hónapban. Ha 10 m3-t 
fogyaszt, ez azt jelenti, hogy a szivattyú pontosan 
1 órát megy egy hónap alatt, hogy átemelje azt a 
szennyvízmennyiséget, amit önök kibocsátanak. 
Ennek a szivattyúnak az üzemköltsége 40 Ft. 

Gémes László polgármester elmondta, 
kérdésként merült fel az, hogy mi történik, ha 
valakinek leég vagy tönkremegy a szivattyúja? 
Elmondta, a szennyvíztelepen mindig van tartalék 
szivattyú, a szolgáltató naprakész, tehát hozzájuk 
bármikor lehet fordulni. 

Szabó Tibor a kivitelező részére tette fel 
a kérdést. Mikor lesznek helyreállítva harmad, 
negyed ízben azok az utak, amelyeket egyszer már 
megcsináltak? Az utak állapota katasztrofális. Az 
úthálózat most olyan állapotba került, mint ősszel volt. 

Gémes László polgármester elmondta, erős 
kifejezés a katasztrofális megfogalmazás az utakra 
vonatkozóan. Hozzátette, sokkal jobb helyzetben 
van Szegvár, mint Mindszent. Elmondta, Szabó 
Tibor kérdésére a kivitelező fog válaszolni. A 
süllyedésekkel kapcsolatban jogos az észrevétel. 

Az uniós pályázatok csak sávos helyreállítást 
engedélyeznek. Nem lehet úgy megtömöríteni talajt, 
hogy ne süllyedjen meg. Ezért nem célszerű sehol 
teljes útburkolatot építeni néhány éven keresztül. 
Hozzátette, ezért van a 36 hónap garancia a 
beruházásra. Ezen időn belül mindenféle süllyedést 
a kivitelező el fog hárítani. Tudnunk kell, hogy az 
aszfaltkeverő üzemek április 10. előtt nem nyitnak ki 

Magyarországon. Addig a kátyúzás hideg aszfalttal 
történik. Projektmegbeszélésen született egy olyan 
megállapodás, hogy április végéig helyre fogják 
állítani a télen károsodott útszakaszokat, tavasszal és 
ősszel lesz területbejárás műszaki ember jelenlétével 
és az önkormányzat valamely dolgozójával, amikor 
megállapítják a hiányosságokat. A hibákat helyre 
fogják állítani, hiszen a garanciális idő erről szól. 

Sándor Tivadar kérte konkrétan megnevezni 
azokat az utcákat, amelyek katasztrofálisak. 

Szabó Tibor felsorolta az Arany J. utca, 
Hunyadi J. utca, Kontra utcákat.

Gémes László polgármester tájékoztatta 
jelenlévőket arról, hogy korábbi évekhez hasonlóan 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság március 31-én 
falubejárást fog tartani. Azokat a problémákat, 
amelyek a szennyvízberuházással kapcsolatosak, 
továbbítani fogják a kivitelező számára, járdák, 
csapadékvíz elvezető árkok, kátyúk tekintetében az 
önkormányzat fog intézkedni. 

Rácz Ferenc elmondta, a Galamb utca és a Bem 
utca között van egy fővezeték. A tisztító akna szét 
van törve, a fedlap el van mozdulva. A fővezeték 
meg van süllyedve. Észrevételét már az elmúlt napon 
jelezte a szennyvíztelepen. Hozzátette, a Jókai utca 
a helyreállítás után keskenyebb lett, nem jól szórták 
le a követ. Elmondta, a Jókai utca helyreállításakor 
saját költségén segített szivattyúzni az útra a vizet. 
Ennek költségét a mai napig sem térítették meg neki. 

Kószó Ferencné OMS Kft. képviseletében 
elmondta, többször bejárták a települést. Többször 
végeztek útjavításokat. Azok az utcák, ahol teljes 
felületű területi zárást kaptak, 1-2 kátyú kivételével 
jobb állapotba kerültek, mint eredetileg voltak. A 
fővállalkozói szerződésben útépítés nem szerepel, ezért 
egy közös megoldással próbáltak egy jó minőséget 
előállítani. A hibákat ki fogják javítani. Sajnálja, hogy 
Rácz Ferenc úrnak az 5.000 forintot még nem hozta 
el a kivitelező. Próbált vele többször egyeztetni, de 
nem jutott eredményre. Kószó Ferencné kérte Rácz 
Ferencet, fogadja el tőle a pénzt, hogy ez megoldódjon. 

Szarvas Ferenc megkérdezte, miért nem voltak 
az utak visszatömörítve? A Kontra utcában annyi 
kátyú van, hogy autóval nem lehet közlekedni. 

Gémes László polgármester elmondta, a 
Kontra utca elején lett átvágva az út, ott valóban 
süllyedés van. Helyre fogják ezt is állítani. Vannak 
a településnek olyan szikes részei, ahol nagyon 
nehéz az utakat felújítani. Nem minden földet lehet 
visszatömöríteni úgy, hogy többet ne süllyedjen meg. 
Ezekre az esetekre jó a 3 év garancia. Azt javasolja, 
az idei évet várják még ki türelemmel. Egyetért 
azzal, hogy a Kontra utcai kövesút nagyon keskeny, 
véleménye szerint is meg kell szélesíteni, de vannak 
más utcák is, amelyek keskenyek. Reméli, hogy az 
útfelújításhoz lesz pályázati lehetőség. 

Gajda Zsolt elmondta, a Malom köznél a 
lassítót le kellene szedni. 

Gémes László polgármester elmondta, ha ezt 
kérik a lakosok, akkor ezt meg lehet oldani.

Gajda Zsolt megkérdezte, mikor lehetne 
elszállítani a művelődési ház udvaráról a fát? A 
gyerekeknek szükséges lenne a terület. Felhívta a 
figyelmet a balesetveszélyre is.

Gémes László polgármester elmondta, 
a szociális tűzifa program keretében kapta az 
önkormányzat a fát. Jelenleg nincs alkalmas terület 
a fa tárolására, ezért került a művelődési ház 
udvarára, azt onnan elszállítani nem célszerű. A fát 
folyamatosan szállítják ki családokhoz. Jelenleg a 
kft-nek kevés dolgozója van, de a közmunkaprogram 
keretében, ami hamarosan kezdődik, ismét lesznek 
munkások. Addig megértést kér. 

Gémes László polgármester tisztelettel 
köszöntötte a közmeghallgatás résztvevőit. Külön 
köszöntötte Krizsán György urat az Alföldvíz Zrt-
től, Sándor Tivadart az Euroaszfalt Kft-től, Kószó 
Ferencnét, az OMS Kft-től.

A jelenléti ívet 121 lakos írta alá.
Gémes László polgármester elmondta, 

sikeresen lezárult a szennyvíz beruházási projekt. 
Átadta a szót Sándor Tivadarnak, az Euroaszfalt Kft. 
a kivitelezők képviselőjének.

Sándor Tivadar tisztelettel köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, a szennyvízberuházás 
kapcsán ő volt a főépítés vezető. 2015. február 
4-én a próbaüzem lezárása is megtörtént. 40 km 
szennyvízelvezető vezetéket építettek, ebből 35 km 
gravitációs vezeték, 5 km nyomás alatti vezeték, 107 
db házi átemelő telepítése történt meg. Elkészült a 
szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási fokozattal, 
550 m3/nap kapacitással. 

Krizsán György tisztelettel köszöntötte a 
közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondta, 2014. 
január 1. óta van jelen az Alföldvíz Zrt. a településen, 
mint üzemeltető. Előbb az ivóvíz biztosítása volt a 
feladatuk, ami kibővült a szennyvíz üzemeltetéssel. 
Reméli, hogy az ivóvízhálózat kapcsán a lakosság 
közmegelégedésére válik az általuk nyújtott 
szolgáltatás. Szeretné, ha a szennyvízelvezető 
és szennyvíztisztító mű üzemeltetése is 
közmegelégedésre szolgálna. A próbaüzem 
lezárása valóban február 4-én volt. Augusztusban 
kezdődött a próbaüzem és ettől az időponttól kellett 
a rendszerbe az ingatlanokat bekötni. Az év vége 
felé felgyorsultak a lakossági rákötések. Szegváron 
mintegy 1700 ingatlan vált alkalmassá arra, hogy 
a szennyvízcsatorna hálózathoz csatlakozzék. 
Kb. 120-130 ingatlan hivatalosan nem került még 
részükre átadásra. A szennyvíztisztító telepre 
jelenleg 200-220 m3 napi szennyvíz mennyiség kerül 
ki. A próbaüzem ideje alatt voltak olyan időszakok, 
amikor fele ennyi rácsatlakozás volt, majdnem 
kétszer ennyi szennyvíz volt, ez problémás témakört 
érint. 

Gémes László polgármester megköszönte 
az ismertetést. Elmondta, amint hallható volt, 
50%-os kapacitással működik a szennyvíztisztító. 
A szennyvíztisztító mű megfelelő méretűre lett 
tervezve. Ha meglesz a 100%-os rácsatlakozás, a 
szennyvíztisztító mű akkor is el tudja látni feladatát. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy csapadékvizet és 
trágyalevelet a rendszerbe beleengedni tilos. A 
biológiát teljesen tönkretenné, a rendszer teljesen 
felborulna. Elmondta, a hatóság komoly büntetést 
szankcionál, ha valaki ezt megtenné. Úgy gondolja, 
hogy a településen lévő csapadékvíz elvezető 
árkok a csapadékvíz elvezetését meg fogják tudni 
oldani. Nem kell senkinek arra kényszerülni, 
hogy szennyvízhálózaton át próbálja elvezetni 
azt. Felkérte a lakosságot arra, hogy mindenki 
elsődlegesen tartsa szem előtt a szennyvízcsatorna 
hibátlan működését. 

Elmondta, minden lakosnak, hogy a próbaüzem 
lezárása után még 90 nap áll rendelkezésre a 
rácsatlakozáshoz, talajterhelési díj megfizetése 
nélkül. Ezt követően a talajterhelési díjat 
automatikusan ki kell szabni, mert a rendszer 
jogszabályi kereteken belül így tud működni. 
A bírság komoly összeget jelenthet, minden 
elfogyasztott köbméter után 1.800 Ft-ot kell fizetni. 
A bírságot a leolvasást követő évben kell a lakosnak 
megfizetni, ez alól nem lehet kivételt tenni. 

Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a 
beruházáshoz magas támogatás intenzitást nyert az 
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Rajki Miklós

Anyáink
Az anyai szívek a világon
A legszebben dobbanók.
Ezek a legszebb dallamok,
A legszentebb fohászok.
A szeretet, a törődés,
Mind-mind belőlük fakad,
Csak róluk mintázhatják meg
A szeretetszobrokat.
Meg az örömét,
Mikor magához öleli
Bármelyik gyermekét.
S mikor könny gördül le
Fáradt anyai arcán,
Mikor terheket cipel
Madárcsont vállán,
Mikor valami annyira fáj már,
Mégis földerül a lelke
Gyermeke láttán.
S akár még ő maga az ifjúság,
Akár, ha töpörödött anyó már,
Akkor is a legnagyobb csoda
Az Anyaság.
Mert anya nem lehet gonosz.
Aki anya, az sohasem rossz.
Anyák szülték a világot,
Gondolj rájuk
És értük imádkozz.
Isten földi teremtői,
Isteni kincsek
Lent a földön ők, itt.
Mikor elmennek végleg,
S felköltöznek az égbe,
Mikor itt az utolsó pillanat,
Mikor a testből a lélek
Örökre kiszakad,
Az anyai szeret akkor is
Velünk, értünk,
Végleg itt marad.
Az Anya a végtelen.
Áldd meg kérlek,
Áldd meg őket Istenem.

Virágok  
Anyák napjára

Amikor férjem csendesen kijelentette, 
hogy 11 évi házasság után elválik és elköl-
tözik, azonnal a gyerekekre gondoltam. A 
fiam 5, a lányom 4 éves volt. Hogyan mara-
dunk „egy család”? Egyedülálló anyaként 
képes leszek-e megtartani az otthonunkat, 
megmutatni nekik azokat az értékeket, 
amelyekre szükségük lesz az életben? 
Annyit tudtam csupán, hogy mindezt meg 
kell próbálnom. 

Két évvel a válás után, anyák napján 
besétáltunk a templomba. Az oltár két ol-
dalán talicskákban gyönyörű cserepes vi-
rágok illatoztak. A mise alatt lelkészünk 
azt mondta, szerinte az anyaság az egyik 
legkeményebb munka az életben, ezért 
minden anya elismerést és jutalmat érde-
mel. Arra kérte a gyerekeket, mindenki 
válasszon egy szép virágot, és szeretete, 
megbecsülése jeléül ajándékozza az édes-
anyjának. 

A gyerekek komolyan vették a feladatot, 
az összes növényt szemügyre vették. Már 
minden gyerek visszaért a helyére, és meg-
ajándékozta az édesanyját, de az én két 
csemetém még mindig válogatott. Végül 
kiválasztottak egy növényt az egyik taliga 
mélyéből és boldogan hozták.  

Széles mosoly ült az arcukon, miközben 
büszkén végigmentek a folyosón és átad-
ták azt a virágot, amelyet anyák napjára, 
megbecsülésük és szeretetük jeleként ki-
választottak számomra. Megdöbbenve 
bámultam a felém nyújtott mocskos, sérült 
kóróra. A hosszas válogatás és tanakodás 
után sikerült a legkisebb, legbetegebb nö-
vényt kiválasztaniuk, még csak egy bimbó 
sem volt rajta. 

Megelégedett arcukra nézve láttam, 
mennyire büszkék a döntésükre, ezért 
mosolyogva fogadtam el az ajándékot. 
Később azonban meg kellett kérdeznem, 
hogy a sok szépséges növény közül miért 
éppen ezt akarták nekem adni. 

- Mami, ez nézett úgy ki, mintha szük-
sége lenne rád - válaszolta a fiam meggyő-
ződéssel. Mindkettőjüket magamhoz ölel-
tem és büszke voltam, hogy ezt a növényt 
választották. 

Forrás: polczer.hu

Móra Ferenc:

A szív

A szív a legfurcsább csavargó,

Vigyázzatok reá nagyon!

A megszokás halála néki,

De mindig kész van útra kélni,

Ha nyílik rája alkalom.

A szív a legfurcsább csavargó,

A tolvaj-utat kedveli,

Hiába tiltja tilalomfa,

Nem hajt veszélyre, tilalomra,

Még vakmerőbben megy neki.

A szív a legfurcsább csavargó,

Minden lépése új talány:

Onnan szalad, hol rája várnak,

S hívatlanul oson be másnap

Pár ragyogó szem ablakán.

A szív a legfurcsább csavargó,

Ne bánjatok durván vele!

Mert ahonnan elűzték egyszer,

Hívhatják vissza bár ezerszer,

Nem látják többet sohase.

A szív a legfurcsább csavargó -

Dölyfös kacajjal elszalad,

Hogy megalázva, elgyötörve

Visszalopóddzék a küszöbre,

Hol csupa dacból megszakad.
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ISTEN SZERETETE 
(beszámoló a kurzusról)

A szegvári Élővíz forrás közösség szervezé-
sében április 17-19-ig Isten szeretete belső gyó-
gyító kurzust tartottunk  a katolikus körben. Igen 
szép számú volt a jelentkezők létszáma 40 fő, 
amely főleg vidéki testvérekből tevődött össze. 
A szegvári hívek fülei nem nyíltak meg Isten 

hívó szavára, nem lehettünk „próféták a saját 
hazánkban.” Érkeztek hozzánk Mindszentről, 
Szentesről, Csongrádról, Gyuláról. Szarvasról, 
Békéscsabáról, Bordányból és Kiskunfélegyhá-
záról is.

A kurzust Beke Tünde Lidia vezette a Szent 
Ignác evangelizációs iskolából, és még 4 tanító 
társult mellé ezen szolgálathoz.

A téma, mint a címe is elárulja Isten szere-
tetéről, az Isten kapcsolatokról és azok gyó-
gyulásáról szólt. Röviden ismertetnék a hétvége 
tanításából, hogy olvasva mások is részesülje-
nek abból az ajándékból, amit Isten számunkra 
elkészített.

Isten szeretete az ember felé örök, feltétel nél-
küli szeretet. Isten mindannyiunkat személyesen 

szeret, nem kell kiérdemelni a szeretetét, Ő úgy 
szeret minket, ahogyan vagyunk. Isten nem tá-
volságtartó, azt akarja, hogy közel legyünk hoz-
zá. Hogyan tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét. 
Mi az Isten szeretet nyelve felénk? 

Az Isten szeretet nyelvét 5 pontban ismertet-
ték velünk.

1: Isten dicsérő, kedves szavakkal szól hoz-
zánk Igéi által. Szavaival szorosan körbeölel, 
mint az öv a ruhát. Az Ő szemében dicséretre 
méltók vagyunk. 

Ékes koszorú az Ő tenyerén, az ember, aki 
Istennel mindig a győztes lehet, hiszen a győz-
tesnek jár a koszorú. Ő látja, hogy képesek 
vagyunk a győzelemre. Felékesít bennünket a 
Szentlélek ajándékaival és gyümölcseivel, ezek 
az Ő ékszerei a számunkra.

2: Isten tartalmas időt szán ránk
Van ideje rám az örökkévalóságig, türelmes és 

mindig ad új lehetőséget, hogy változzam.
3: Ajándékozó Isten
Milyen ajándékot adott Isten? pl: a szüleinket, 

barátainkat, imameghallgatást. Isten legnagyobb 
ajándéka azonban fia Jézus volt a számunkra, aki 
elhozta nekünk az örök élet ajándékát és általa 
kaptuk meg a Szentlélek ajándékát is.

4: Isten segítő, gondviselő szeretete
Kérjetek és kaptok. Isten gondoskodik az övé-

iről. Ő legyen az első, akihez kéréssel fordulunk, 
ne pedig az utolsó. Kérni kell, és hinni abban, 
hogy meg is kapjuk.

5: Gyöngéden érintő Isten
Jézus gyógyítása során megérintette a betege-

ket. A szentségek is Isten érintései. Pl. az áldo-
záskor érinti a nyelvünket.

Szó volt az Isten kapcsolatokról is. Hogyan te-
kintek Istenre, mint egy főnökre, akinek szolgál-
ni kell, vagy gyermekként, akinek hite és bizal-
ma van az ő Atyjában. Isten gyermeki kapcsolat-
ra vágyik, és nekünk erre kell törekednünk. Aki 
szolgai kapcsolatban van Istennel, az azt gondol-
ja, hogy az imákért ez és ez jár nekem, ez tévút. 
Az imádságnak át kell mennie Isten imádásába 
ez a helyes út. Legyünk szerelmesek Istenbe.

Mi hogyan viselkedjünk Istennel szemben a 
szeretet nyelve alapján?

Dicsőítsük Istent szavainkkal, énekkel, tánc-
cal, imával. Szánjunk rá időt, beszélgessünk 
vele kötetlenül, barátiasan.

A mi ajándékunk legyen isten számára pl. a 
munkánk, az adományaink, egy jó szó, egy se-
gítő szándék embertársaink iránt. Imádkozzunk 
másokért is. Szeretetünk tükröződjön egy mo-
solyban, egy érintésben és ezáltal Isten megáld 
minket is, hiszen az Istent szeretőknek minden 
a javukra válik.

Ezen a hétvégén sokakban átértékelődött az 
Isten irántunk érzett szeretete. Minden téma 
után imádkoztak értünk és szombat este közben-
járó imaszolgálat is volt, ahol személyes imát 
kérhettünk. Isten most sem volt szűkmarkú, a 
kurzus végén hallott tanúságtételek alapján ren-
geteg gyógyulást, szabadságot, szeretetet, belső 
örömöt tapasztaltak a lelkükbe a résztvevők. Az 
imacsoportunk sok dicséretet kapott vendégsze-
retetünkért, és hálásak voltak, hogy még ottho-
nainkat is megosztottuk a vidéki testvéreinkkel. 
14 főnek adtunk szállást.

Hálát adok Istennek a hétvége kegyelmeiért és 
köszönet minden imacsoport tagnak, tanítónak 
és plébánosunknak szolgálatkész munkájáért. 

(Gémes Anita)

SZENTGYÖRGY BÚCSÚ

2015. április 26-án vasárnap délután 4 órára 
benépesült a kis tér a régi kórógyszentgyörgyi 
kápolna helyén a kereszt előtt.  Különleges va-
rázsa van annak a helynek, olyan jó ott össze-
jönni ilyen alkalomra minden évben. Ezt jelzi a 
jelenlévők nagy száma is. 85-en jöttek el, hogy 
közösen adjunk hálát Istennek az Eukarisztia 
ünneplésében, és az azt követő búzaszentelés 
szertartásában.

A plébános úr nagyon szépen a természet di-
cséretével kezdte, vers idézetekkel homíliáját, 
majd az aktuális evangéliumhoz kapcsolódó 
tanítását mondta el. Ez a vasárnap egyben a Jó 
Pásztor vasárnapja is, amikor a hivatásokért is 
hálát adunk. 

A búzaszentelés szertartásában a már szárba 
szökkent növényeket áldotta meg az atya és az 
ebben az évben várható termésért könyörög-
tünk, kérve Isten áldását minden élőre.

Mindenféle korosztály jelen volt, az idősek 
és fiatalok, gyermekes családok, hogy ott a szép 
napfényes, selymesen simogató szellőben meg-

fürödjön testünk és lelkünk ezen a szép vasár-
napon.  

Gyönyörködtünk még a kereszt körül pompá-
zó tavaszi virágokban is, az orgona és énekek 
dallamában.

Köszönjük elsősorban Istennek és a háttér 
munkákban segítőknek, hogy létrejöhetett ez a 
szép együtt ünneplés.

Legközelebb szentkereszt felmagasz-
talásának ünnepén: szept. 13-án leszünk ott 
együtt újra. 

(PM)
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Megszentelt élet Magyarországon: 
„Kelj fel, és járj!”

A mátraverebély-szentkúti kegyhelyen ren-
dezték meg április 25-én a megszentelt élet évé-
nek egyik kiemelt eseményét, a magyarországi 
szerzetesrendek találkozóját. José Rodríguez 
Carballo OFM, a Megszentelt Élet Intézményei 
és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció tit-
kára volt a rendezvény vendége.

A közelmúltban megújult nemzeti kegyhelyre 
kilencven rend közel hatszáz magyarországi és 
külhoni képviselője zarándokolt el április 25-
én, szombaton. Közülük nyolcvanöten előző 
nap gyalogos zarándoklat keretében tették meg 
az utat Szécsénytől Szentkútig.

A Férfi és Női Szerzetes-elöljárók Kon-
ferenciájának nevében Labancz Zsolt SP és 
Deák Viktória Hedvig OP köszöntötték José 
Rodríguez Carballo OFM érseket és a vendége-
ket, akik azért gyűltek össze, hogy ünnepelje-
nek, hálát adjanak hívatásukért.

Carballo érsek a délelőtt tíz órakor kezdődő 
imaórán elmondott beszédében erőteljes hangvé-
telű, ugyanakkor nagy reményt sugárzó szavakkal 
fordult a jelenlévőkhöz. Megszentelt élet Magyar-
országon: „Kelj fel, és járj!” – ezt a címet adta el-
mélkedésének, amelyben arra kérte a megszentelt 
életet élőket, legyenek szenvedélyesek a jelenben 
és nézzenek reménnyel a jövőbe. Ne vénkisasz-
szonyok és agglegények legyenek, hanem anyák 
és apák, ahogyan Ferenc pápa kéri tőlük.

Carballo érsek két kérdésre kereste a választ 
beszédében: Milyen a megszentelt élet egészségi 
állapota a mai világban? Van-e jövője a meg-
szentelt életnek?

Carballo érsek két fontos tulajdonságot ne-
vezett meg, amelyre nagy szükség van: a vilá-
gos gondolkodásra és a megkülön böztetésre. 

A világos gondolkodás azt jelenti, ne féljünk a 
valóságra tekinteni, ne féljünk a nehézségektől. 
Ne keressünk bűnbakokat! A másik fontos do-
lognak azt tartja az érsek, hogy meg kell tudni 

különböztetni egymástól azt, ami Istentől jön, és 
azt, ami nem. Ehhez engedni kell, hogy a Szent-
lélek vezessen. A kongregáció titkára hozzátet-
te: ez sokszor nehéz, mert a jótól a még jobbat 
kell megkülönböztetni. A szerzetesi életben 
személyesen és közösségi szinten is tudni kell 

megérteni, mit kér Isten az egyes embertől és a 
közösségtől.

A főpásztor hangsúlyozta a képzés fontos-
ságát, és azt is, hogy el kell engedni a képzés 
során azt, akinek nem ez a hivatása. A létszám 
miatt nem szabad lemondani a minőségről. Nem 
elítélni kell, de követelményeket kell támaszta-
ni – hangsúlyozta.

Van jövője a szerzetességnek? Carballo érsek 
XVI. Benedek pápának a brazil püspökökhöz 
intézett beszéde alapján hangsúlyozta: a meg-
szentelt élet magából Krisztusból ered, aki azt 
választotta, hogy szegénységben, engedelmes-
ségben, tiszta ságban él – ezért ez az élet soha 
nem tűnhet el az egyházból. Hozzátette, hogy 
ugyanakkor vannak anakronisztikus, elavult, 
megvénült formák is, amelyeknek nincs monda-
nivalójuk a mai ember számára. A szerzetesség 
jövője azzal függ össze, mennyire prófétai…

Az elmélkedést követően az érsek négy szer-
zetes-elöljáró kérdésére válaszolt.

A kérdéseket követően néhányan a jelenlé-
vők közül személyes tanúságtételükön keresz-
tül bemutatták a magyar szerzetesség történetét 
a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli 
Élet Társaságai kongregáció titkárának.

Carballo érsek röviden válaszolt a tanúságté-
telekre. 

A szabadtéri szentmise előtt Labancz Zsolt 
piarista tartományfőnök megköszönte Carballo 
érsek látogatását, bátorító szavait, apostoli len-
dületét. 

A szentmisén Carballo érsekkel koncelebrált 
számos szerzetes, szerzetes-elöljáró, köztük 
Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fő-
apát; Labancz Zsolt piarista tartományfőnök; 
Dobszay Benedek ferences tartományfőnök és 
Kálmán Peregrin, a mátraverebély-szentkúti 
Mária-kegyhely igazgatója.

A homíliát követően Várszegi Asztrik OSB 
püspök, pannonhalmi főapát keresztségi és 
szerzetesi fogadalmuk megújítására hívta a je-
lenlévőket.

Dobszay Benedek ferences tartományfőnök 
a szentmise végén felvetette azt a gondolatot, 
hogy hagyományt teremthetnének ebből a talál-
kozóból, a ferencesek minden tavasszal szíve-
sen látnák a megszentelt életet élőket a kegy-
helyen.

Végül a megszentelt életet élők a bazilikában, 
a kegyszobornál Máriára bízták hivatásukat, 
Várszegi Asztrik püspök pedig egy emlékképet 
ajándékozott mindegyiküknek.

Rodríguez Carballo OFM, a Megszentelt 
Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai 
Kongregáció titkára kérdésünkre elmondta, az 
ünnepnap tapasztalata alapján termékenynek 
látja a megszentelt életet Magyarországon. Az 
idős és fiatal generációk örömteli, együttes je-
lenléte élettel telíti meg az egyházat, a megszen-
telt életet. Nagyon pozitív kép alakult ki benne, 
örül, hogy ilyen sokan összegyűltek a nemzeti 
kegyhelyen, Mária körül. Kifejezte háláját az 
Úrnak ezért az ajándékért és köszönetet mon-
dott a megszentelt élet képviselőinek a tanúság-
tételükért.

(A Magyar Kurír cikke alapján közreadta: 
Piti Magdolna Fotó: Merényi Zita, Thullner 
Zsuzsanna/Magyar Kurír)

HÍREK- ESEMÉNYEK

Májusban minden este a szentmise előtt 
17.40-től végezzük a Lorettói litánát, köszöntve 
a Szűzanyát, „a legszebb hónap alkonyán”.

Május 17-én Urunk Mennybemene-
telének ünnepén lesz egyházközségünkben az 
elsőáldozás, a reggeli szentmisén. Imádkoz-
zunk a 12 gyermekért, hogy továbbra hűségesek 
maradjanak Jézushoz.

Május 24-én Pünkösdvasárnap, a Szentlélek 
kiáradásának ünnepe, az Egyház születésnapja. 
A mai világban nagy jelentőséget tulajdonítanak 
az emberek a születésnap megünneplésének, 
ünnepeljük meg szentmisével az Egyház elin-
dulásának napját.

Május 25-én, Pünkösdhétfőn lesz templo-
munkban a bérmálás, a szentmise délelőtt 10 
órakor kezdődik. Kísérjük imáinkkal a bérmá-
lásra készülő 5 fiatalt, és vegyünk részt a szent-
misén, ünnepeljünk velük együtt.

Május 26-án elkezdődik az évközi idő, ami-
kor Krisztus misztériumának nem valamely 
külön szempontját ünnepeljük, hanem éppen 
Krisztus misztériumát a maga teljességében.

Június 7. Úrnapja, azaz Krisztus testének és 
Vérének ünnepe. Ezen a vasárnapon hajnalban 
szorgos kezek elkészítik a sátrakat a szentségi 
Jézus fogadására, és a körmenetben megáldja az 
Úr Jézus községünk lakosságát. Kérnénk, hogy 
virágszirmot iparkodjon mindenki gyűjteni, és 
azon vasárnap reggel elhozni, hogy legyen az 
elsőáldozó gyerekeknek bőségesen hinteni az 
Úr Jézus előtt. 

Lelkigyakorlat a katolikus körben: június 22-
23-24-én lesz, jelentkezni Rozgonyi Máriánál 
lehet. Jelentkezni csak annak szükséges előre, 
aki meleg ebédet kér.

(Rozgonyi Mária)
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Meghívó
„Megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret.”

(Énekek Éneke 3,4)

A Szegvári Református Egyházközösség 
sok szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját 
az első alkalommal megrendezésre kerülő 

Ökomenikus Pünkösdi 
Hangversenyre.

Időpont: 2015. május 24. 
(Pünkösdvasárnap) 15.00 óra

Helyszín:  
Szegvári Református Templom

Fellép többek között:
Kovács Margit (vers)

Vigh Márk (szóló ének)
Forrai Gabriella (furulya)
Kovács Gabriella (gitár)

Bazsa Mári Kör

Igét hirdet Zsadányi József atya,  
az istentiszteletet vezeti  

Nagy Zoltán Imre lelkipásztor.

A rendezvény ingyenesen látogatható.

MÚZEUMI MATINÉ
2015. MÁJUS 9-ÉN 

9 ÓRA

MADARAK ÉS
FÁK NAPJA
madárnézővel

MÁJUS 23-ÁN
9 ÓRA

MÚZEUMI
VILÁGNAP

agyagozással

A foglalkozás díja: 200 Ft/fő
Mindenkit szeretettel várunk!

Költészet napi  
szavalóverseny

A Költészet Napjának tiszteletére 
meghirdetett könyvtári szavalóver-
senyre több mint negyven általános 
iskolás nevezett be. A háromtagú zsűri 
az alábbi eredményt hirdette ki:

1-2. osztály:
1. Magyar Luca, 2. Juhász-Bóka Tí-

mea, 3. Gajda Sára, 4. Szabó Levente, 
5. Szlapák Dániel, 6. Orosz Gábor

3-4. osztály:
1. Fokk Inez, 2. Csillagkuti Ervin, 3. 

Édelkraut Ádám, 4. Sárközy Nimród, 
5. Baráth Dorina, 6. Nadicsán Dorottya

Felsősök:
1. Turiczki Réka, 2. Orosz Dalma, 3. 

Morvai Zsanett, 4. Kovács Brigitta, 5. 
Csillagkuti Jácint, 6. Szanyi Enikő

A helyezettek és minden résztvevő 
jutalomban, oklevélben részesült.

A tavaszhoz kapcsolódó rajzpályá-
zatra 80 alkotás érkezett. Minden alko-
tó kis ajándékban részesült.

Kosztolányi Sándorné

DOBBANTÓ 
TOBORZÓ

A DOBBANTÓ Néptáncegyüttes 
táncos utánpótlása érdekében, szülői 
és szakmai kezdeményezésre - önkor-
mányzati támogatással - táncolni sze-
rető, a néptánc iránt érdeklődő gyere-
kek, fiatalok jelentkezését várja 2015 
szeptemberében induló művészeti 
munkájához.

Az óvodás nagycsoportosoktól egé-
szen a felnőtt korosztályig várjuk a je-
lentkezőket. Várjuk azokat is, akik va-
lamilyen okból kimaradtak a Dobbantó 
NTE művészeti munkájából, ám most 
újból kedvet éreznek, ill. lehetőségük 
van a folytatásra.

Jelentkezni az alábbi elérhetősége-
ken lehet:

Magyar Imre: 06-30/409-8043
dr. Vígh-Molnár Henriett  
06-30/655-3934
Csurka Zoltánné 06-30/493-4719
Csurka Nándor 06-30/511-0313

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
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A 6. oldal folytatása Gémes László polgármester elmondta, a 
pályázat úgy szól, hogy belterületi ingatlanhoz 
lehet bekötni a vezetéket akkor, ha a vízbekötés 
rendelkezésre áll, tehát közművesített. 

Apró Györgyné elmondta, a játszótér melletti 
portán sincs víz. 

Gémes László polgármester elmondta, 
elképzelhető, hogy oda tévedésből került a csonk. 
Erre a kivitelező tudna válaszolni. Ha a lakáskassza 
összege nincs felhasználva, azt visszakapja a lakos. 
Amennyiben a portára ház fog épülni, akkor érdemes 
lenne a vizet odavezettetni, mert most olcsóbb lenne 
a bekötés, mint tíz év múlva. A felvetést tisztázni 
kell, beszélni kell a kivitelezővel. 

Böröndiné Korbel Veronika Alkotmány u. 26. sz. 
alatti lakos elmondta, a bekötés megtörtént. Többször 
jelezte a Falufejlesztő Kft-nek, hogy a víz visszafolyik 
a lakásba. Ha határidőn belül nem küszöbölik ki a 
problémát, akkor hivatalos szakértőt fog kérni, mert a 
víz nem folyik le, feljön a fürdőszobába, az utcára nem 
jut el a víz. Valahova elfolyik a víz. Ígéretet kapott az 
ügyvezetőtől, hogy következő héten megnézi, mi lehet 
a probléma, de az még nagyon sok idő. Elvárja azt, 
hogy szakszerű munkát végezzenek. 

Gémes László polgármester elmondta, ha a 
szennyvíztisztító idomig sem jut el a víz, akkor telken 
belül komoly probléma lehet. Ott nagyon kontrás 
lehet a vezeték, a Kft. helyre tudja állítani. Intézkedni 
fog, hogy rövid időn belül ez megtörténjen. A Kft. 
most főleg a hiányzó rákötésekre koncentrál. 

Böröndiné Korbel Veronika elmondta, hogy 
nincs a kft-nek olyan kamerája, amivel megnézték 
volna a hibát. 

Gémes László polgármester elmondta, önálló 
cég, aki kamerával rendelkezik. A kamerázást egy 
másik alvállalkozó végezhette. Gondoskodni fog 
róla, hogy a hibát elhárítsák. 

Lőrincz Gábor szegvári lakos megkérdezte, 
hogy olyan ingatlan, ahol nincs fürdőszoba, ott 
kivetik-e a talajterhelési díjat? Rá kell-e kötni a 
rendszerre?

Gémes László polgármester elmondta, ha 
nincs kifolyó, más megoldást kell találni. Az ilyen 
problémákat meg fogják vizsgálni egyesével. 
Ezt is jelenteni kell a polgármesteri hivatalban. 
A polgármester elmondta, a talajterhelési díj és a 
szennyvíz üzemeltető díj között nincs összefüggés. 
Az elfogyasztott víz köbmétere után kell 
megfizetni a talajterhelési díjat. Ha valakinek nincs 
vízfogyasztása, akkor talajterhelési díj sincs. Ha az 
ingatlanba beköltöznek és nincs rákötve a szennyvíz 
hálózatra, és lesz vízfogyasztás, akkor fizetni kell 
a talajterhelési díjat. Akinek lakatlan ingatlana 
van, és lesz vízfogyasztása, meg fogja oldani a 
rácsatlakozást. Törvény szerint a lakóingatlanoknak 
rá kell kötni a hálózatra. A településeknek a törvény 
kötelezettségeinek eleget kell tenni. 

Krizsán György elmondta, nem a talajterhelési 
díj miatt kell rákötni a hálózatra, hanem azért, mert 
ezt a lehetőséget ki kell használni. A 2011. évi 
víziközmű törvény kimondja, hogy abban az esetben, 
ha megvalósul egy mű, arra kötelező rákötni. Amikor 
az önkormányzat úgy döntött, hogy csatlakozik 
a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez, akkor 
csak úgy tudta a projektet elnyerni, ha bizonyos 
kritériumokat vállaltak. Ez pedig a rákötési arány. Ez 
azt jelenti, hogy rövid időn belül el kell érni a 90%-os 
rákötési arányt. Ha ezt a beruházó nem teljesíti, akkor 
visszafizetési kötelezettséget írhatnak elő. Mindenkit 
arra biztat, hogy minél előbb kössenek rá a hálózatra. 

Krizsán György elmondta, a jogszabályalkotó 
úgy fogalmazta meg a talajterhelési díj kiszabását, 
hogy akinek az ingatlana előtt elérhető közelségben 
csatorna húzódik, annak az ingatlanban elfogyasztott 

Gajda Zsolt megkérdezte, mikor lesz kész a 
központi játszótér?

Gémes László polgármester elmondta, a 
játszótér készen van, a kerítés megépítése hiányzik, 
amit valószínűleg önerőből kell megoldani. 

Túri Szabolcs megkérdezte, mennyit kell majd 
fizetni a szennyvízcsatorna hálózatért és mikortól 
számláznak? 

Krizsán György elmondta, jelenleg a 
szolgáltatásért ellenértéket nem fizet senki. 2013. 
nyárig a helyi önkormányzatok, mint ellátásért 
felelősök voltak az ármegállapító jogok gyakorlói. 
2013-ban életbe lépett törvény értelmében 
ezt a jogot az önkormányzatoktól elvették, a 
joggyakorlás az illetékes miniszter kezébe került 
úgy, hogy létrehoztak egy Magyar Energetikai és 
Közműszolgáltatási Hivatalt. Ez a hivatal felügyeli 
az ország összes közmű szolgáltatóját. Ide futnak be 
a szálak, az említett hivatal felterjeszti az aktuális 
településen a díjakat. Jelenleg nincs szennyvíz díj 
megállapítva Szegváron sem. (Lapzártáig döntés 
erről nem született. A Szerk. megjegyzése)

Arra biztat mindenkit, kísérjék figyelemmel, 
hogy hány köbméter vizet fogyasztottak el. 
Hozzátette, a szennyvízszolgáltatás nem a legolcsóbb 
szolgáltatások közé tartozik. Az elhasznált 
vízmennyiséget pár száz forinttal megszorozzák és 
azt az összeget tegyék félre. 

Nagyvonalakban tudja, hogy Szegvárhoz 
hasonló településen mekkora a költség, azt tudja, 
hogy mennyi lesz az értékesített szennyvíz. Önköltség 
alapú díjmegállapítás volt eddig, a szegmens nem 
profitorientált. Konkrét árat mondani nem tud. 

Gémes László polgármester elmondta, politikai 
döntés lesz a kormányzat részéről a szennyvíz díja. 
Az Alföldvíz Zrt nem egy klasszikus profitorientált 
vállalkozás, amely magántulajdonban van. A Zrt-nek 
nem az a célja, hogy milliárdos hasznot realizáljon. 
A díjat az energia hivatal fogja megállapítani, a 
szolgáltató pedig a tulajdonosoknak fog elsősorban 
megfelelni, hogy a működőképességét megőrizze. 
Ez a vállalkozás hasonlóképpen működik, mint a 
helyi Falufejlesztő Nonprofit Kft. 

Vas László szegvári lakos elmondta, hogy az 
aknafedők nagyon zajosak, amikor egy autó elhalad 
a Mindszenti utcában az úton. Van-e arra megoldás, 
hogy kevésbé legyenek ilyen zajosak? 

Gémes László polgármester elmondta, ez 
máshol is így van. A vállalkozónak ezt jelezni fogja. 
A Mindszenti utcán cseréltek is már aknatetőt, de 
van még néhány, ami pattog. 

Gémes Istvánné Farkas u. 4. sz. alatti lakos 
elmondta, szennyvízbekötés után bűz van a lakásban. 

Gémes László polgármester elmondta, hallotta 
másoktól is, hogy néhány lakásban érezhető a 
szennyvíz. Elvileg ez a szennyvízrendszertől 
független kell, hogy legyen. Ha lakáson belül érezni 
ezt a kellemetlen szagot, akkor ott a bűzelzáró szifon 
nem zár rendesen. A szag ott tud följönni, ahol 
csővezeték van. A kivitelező ismeretében meg lehet 
nézni, hogy mi lehet a probléma. Kérte a lakost, 
ez ügyben fáradjon be a polgármesteri kabinet 
irodájába. 

Apró Györgyné Bem utcai lakos elmondta, 
nekik két bekötésük volt, az egyik egy üres porta. 
Fizetik a lakáskasszát. Miért nem történt meg a 
bekötés?

Az Arany J. utcában is van egy üres porta, ott is 
megtörtént a bekötés. A Bem u. 23. sz. alatti portára is 
megtörtént a bekötés. Megkérdezte, visszakapják-e a 
pénzüket, ha továbbra sem történik meg a portájukra 
a bekötés?

vízmennyiség után, ha nem köt rá a csatornára, akkor 
talajterhelési díjat kell fizetni. Hogy ki kap ez alól 
mentességet, azt helyi rendelet fogja szabályozni. 

Gémes László polgármester elmondta, minden 
esetet külön meg fognak vizsgálni.

Vas László szegvári lakos megkérdezte, hogy 
meg kell-e szüntetni a portán maradt derítőket? 

Krizsán György elmondta, a rákötéseket úgy 
kell átvenni, hogy azok megszüntetésre kerültek. 

Tasi Katalin Kontra utcai lakos elmondta, hogy 
a rossz utak állapota nem csak a csatornázásnak 
köszönhető. A Kontra utcában nagy a sárfelhordás. 
Esős időben gépjárművel nem lehet közlekedni. 
A KRESZ is előírja, hogy annak kell letisztítani 
az utat, aki összesározta. Elmondta, a mai napig 
irreális vízdíjakat állapítanak meg, amit több 
csekken küldenek ki. Szükség van arra, hogy több 
csekket küldjenek ki? Nagyon sokan vezetékes 
vízről locsolnak. Az elfogyasztott ivóvíznek hány 
százaléka lesz szennyvíz?

Gémes László polgármester elmondta, nap mint 
nap tapasztalja, hogy a Kontra utca sáros. A csekkel 
kapcsolatos észrevétel jogos.

Krizsán György elmondta, az Alföldvíz Zrt. 
olyan döntést hozott, hogy ha a vízfogyasztás 
költsége 2500 Ft alatt van, nem küld ki csekket. 
Fél évente olvasnak le órát és az alapján az előző 
időszak fogyasztását veszik alapul. Ismertette a 
számlázás menetét.

A szennyvíz díjra vonatkozóan a következőket 
mondta el. A jogszabály értelmében az ingatlanon 
keletkezett szennyvízmennyiség szempontjából 
az ingatlanon felhasznált és megmért összes víz a 
mértékadó. Ha locsolnak, vagy állatot itatnak akkor 
is annyi köbmétert fog tartalmazni a szennyvíz 
alapjául szolgáló mennyiségként, mint amennyi 
vizet fogyasztottak. Javasolta a locsolási mérő 
beszerelését. Minden olyan felhasználónak ajánlja 
ezt, aki a háztartási felhasználáson kívül viszonylag 
sok vizet használ fel. Tájékoztatta jelenlévőket arról, 
milyen elérhetőségen keresztül kell kérni a mérő 
igénylését és hova kell fordulni a beszereléssel 
kapcsolatban. 

Locsolási kedvezményt május 1-től szeptember 
30-ig terjedő időszakra akkor lehet érvényesíteni, ha 
a felhasználó azt kéri. Ennek a mértéke 10%. 

Gémes László polgármester elmondta, az 
önkormányzat segítséget nyújt annak, aki locsolási 
mérőt szeretne beépíttetni. 

Salánki Ferenc szegvári lakos elmondta, a 
járdák nincsenek helyreállítva, pl. Hunyadi J. u. 
36. sz., 70. és 76. szám előtti járdaszakasz. Esős 
időszakban sártenger van azokon a szakaszokon, 
ahol pl. a járdát átvágták. A Régiposta utcában az 
aknák le vannak süllyedve. A Kontra u. 48. sz. alatt a 
kapubejáró nem jó helyen van.

Gémes László polgármester elmondta, a 
Régiposta utcát áprilisban fogják aszfaltozni. A 
járdával kapcsolatos bejelentést feljegyezte. 

Több hozzászólás a közmeghallgatáson nem 
hangzott el.

Gémes László polgármester elmondta, a 
szennyvízberuházás átadó ünnepségén köszönetet 
mondott az előző polgármestereknek, a kivitelező 
mérnök szervezetnek a beruházás kapcsán. Szegvár 
életében ez volt a legnagyobb beruházás. A település 
lakossága nevében köszönetet mondott a hivatalban 
dolgozóknak, akik a háttérmunkát végezték a 
beruházás kapcsán. Nyilvánosan is köszönetet 
mondott Huszka Anitának, a polgármesteri kabinet 
munkatársának.

Megköszönte a meghívott vendégek és a 
lakosság megjelenését és a közmeghallgatást 
bezárta.
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Áprilisi múzeumi  
események

A tavasszal, húsvét ünnepe után kezdődik 
a múzeumi idény: egyre több falunkba érkező 
vendég látogatja meg a muzeális épületeinket. 
Április hónapban a nagymágocsi szociális ott-
hon közel 50 lakója, munkahelyi közösségek 
valamint családok is megtekintették a kiállítá-
sokat, melyekről elismerően nyilatkoztak.

A kézműves foglalkozások sorában e hó-
napban a Műemléki Világnap alkalmából pa-
rasztházat készítettünk: a karton lapot színes 
ceruzával, vízfestékkel vagy zsírkrétával le-
hetett kiszínezni a résztvevőkenek. Az iskolás 
és óvodás korú gyerekek igyekeztek a vonal 
mentén kivágni a hagyományos szoba, kony-
ha, kamra elrendezésű házalaprajzot, majd a 
múltat idéző fehér-fekete falszínt kialakítani. 
A foglalkozás végén a katolikus templom tor-
nyába mentünk fel és megnéztük a műemléki 
épület tornyában lévő óraszerkezetet, valamint 
gyönyörködtünk a falu látképében.

Anyák napja közeledtével vizes nemezelés-
sel és tűnemezeléssel készítettünk díszdobozos 
ajándékot az édesanyáknak, valamint a nagyma-
máknak, dédmamáknak. A tűnemezelés új tech-
nikának számított a kézműves foglalkozások 
sorában, hiszen ez alkalommal próbálhatták ki 
először a gyerekek. Süteménykiszúró formákba 
illesztették a különböző színű nemezdarabokat, 
majd addig szurkálták a nemezelő tűkkel, míg 
az megfelelően nem illeszkedett a forma szélé-
hez. Több színt is adhattak az alaphoz, melyből 
a végén kitűző alakult ki, amit díszdobozba he-
lyeztünk. Ezután a vizes-szappanos nemezelés 
technikájával virágot készítettünk, melynek 
szára hurkapálcából és papírból készült.

Május hónapban a Múzeumi Világnap alkal-
mából régészeti előadásra hívjuk az érdeklő-
dőket: Lőrinczy Gábor szegedi régész – aki az 
1980-as években szegvári ásatáson dolgozott 
– vetítéssel egybekötött előadást tart május 19-
én 17 órakor a múzeum épületében. 

Kézműves foglalkozás május 9-én a Mada-
rak és Fák Napja alkalmából és május 23-án a 
Múzeumi Világnap tiszteletére lesz délelőtt 9 
órától.

Purgel Nóra

4. osztály: 1. Hegedűs Dániel - Felk.: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta, 2. Gila Dalma - 
Felk.: Laskovicsné Ágoston Sarolta, 3. Váczi 
Zsófia - Felk.: Vassné Lucz Klára

A Szentes városi versenyekre az 1. és a 2. 
helyezett tanulók jutottak tovább, ahol nagyon 
szépen szerepeltek. 

Hegedűs Dániel 4.a oszt. tanuló a városi Ka-
zinczy szép olvasó versenyen 1. helyezést ért el, 
s így tovább jutott a megyei versenyre. Felké-
szítője Laskovicsné Ágoston Sarolta.

Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítőknek!

2015. április 9-én tartották a Klauzál Gábor 
Általános Iskolában a területi szavalóversenyt. 
Iskolánkat a felső tagozatból 6 tanuló képvisel-
te. 

5-6. évfolyamon 2. helyezett: Kovács Brigitta 
6.a, 3. helyezett: Orosz Dalma 6.b 

7-8. évfolyamon 1. helyezett: Szabó Janka 8.a
Ők hárman jutottak tovább a megyei Petőfi 

szavalóversenyre, ahol helyezést nem értek el, 
de nagyon szépen szerepeltek. Felkészítőjük 
Papné Mészáros Réka

Gratulálunk nekik!

Szegedre, a Mesél Európa regionális elő-
döntőjére, ahová Csongrád és Bács-Kiskun 
megye legsikeresebb csapatai kerültek be kor-
csoportonként (5-6., 7-8.) eljutottak tanulóink. 
A versenynek a Szegedi Madách Imre Általános 
Iskola adott helyet. Angol nyelvű versenyfel-
adatok után egy francia mesét dramatizáltak és 
adtak elő angol nyelven a tanulók. A mese címe: 
Szamárbőr volt. Hatodik helyezést érték el a 
gyerekek és értékes jutalomban részesültek. A 
csapat tagjai voltak: Fejős Kata, Hegedűs Imre, 
Morvai Zsanett, Jószai Eszter, Takács Kata, 
felkészítő nevelők: Vigh Nóra és Rozgonyiné 
Szabó Mária

Gratulálunk!

A Bendegúz levelezős tanulmányi verseny 
megyei fordulóján Szlapák Dániel 2.b oszt, 
tanuló a 2. helyen végzett. Gratulálunk a szép 
eredményhez!

Diákvilág
Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap, szeretnék Önöknek 

beszámolni az áprilisi eseményekről.
Iskolai helyesírási versenyt szervezett az alsó 

tagozatos munkaközösség, ahol a következő 
eredmény születetett:

2. osztály:1. Holozsai Leila - Felk.: 
Bereczkiné Buza Anett, 2. Bereczki Barbara 
- Felk.: Papné Benkő Mónika, 3. Csák Zoltán 
Barnabás - Felk.: Bereczkiné Buza Anett

3. osztály: 1. Pap Marcell - Felk.: Lu-
kács Istvánné, 2. Farkas Nikolett - Felk.: Dr. 
Lehoczkyné Kehrer Anikó, 3. Jószai Péter - 
Felk.: Lukács Istvánné, 3. Farkas Valéria - Felk: 
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó

4. osztály: 1. Hegedűs Dániel - Felk.: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta, 2. Váczi Zsófia - 
Felk.: Vassné Lucz Klára

Iskolai matematika verseny eredménye:
2. osztály: 1. Szlapák Dániel - Felk.:  

Bereczkiné Buza Anett, 2. Csák Zoltán Barna-
bás - Felk.: Bereczkiné Buza Anett, 3. Bereczki 
Barbara - Felk.:  Papné Benkő Mónika

3. osztály: 1. Pap Marcell - Felk.: Lukács 
Istvánné, 2. Héja Gábor - Felk.: Lukács Istvánné, 
3. Csurgó Máté - Felk: Lukács Istvánné

4. osztály: 1. Gila Ferenc - Felk.: Vassné Lucz 
Klára, 2. Süli Viktória - Felk.: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta

Kazinczy szép kiejtési verseny helyezettjei:
3. osztály: 1. Fuvó Olivér - Felk.: Dr. 

Lehoczkyné Kehrer Anikó, 2. Fokk Inez - Felk.: 
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó, 3. Takács Sára - 
Felk.: Lukács Istvánné
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2015. április 17-én délután a természettudo-
mányos munkaközösség játékos gyalogtúrát 
szervezett az alsó és felső tagozatos természet-
járók számára. A csepergő eső ellenére elszánt 
volt a 41 diák és az 5 kísérő tanár. Elindult a 4 
csapat GPS-szel a kézben a kincsvadászat hely-
színeinek koordinátáival. Nagy izgalommal ke-
reste minden csapat a „kincseket”, hiszen aki a 
legtöbbet gyűjti, övé a győzelem. Két órás túra 
után mindenki kellemes élményekkel tért vissza 
az iskolába, ahol az eredményhirdetés után egy 
kis ajándékot is kaptak. Mindenkit dicséret illet 
az ügyességért, kitartásért. Ősszel folytatás kö-
vetkezik! Szervező tanárok: Tóth Péterné, An-
tal Brigitta, Sápi Attila, Rozgonyi Zoltán, Vass 
Tibor.

Köszönet érte!

Koszta festőversenyen vettek részt iskolás ta-
nulóink Szentesen. Pap Marcell 3.a, Veres Iza-
bella 6.b, Katona Renáta 6.a, Forray Napsugár 
6.a, Szabó Boróka 7. oszt. tanulók. Mindannyi-
an szép virágcsendéletet készítettek. Felkészítő-
jük: Jeneiné Lucz Mária.

Gratulálunk!

Szentesen a Koszta József Általános Isko-
lában megyei földrajz versenyre került sor. 
Gyermán Előd 7. oszt. és Vígh Gergő 8. oszt. 
tanuló a középmezőnyben végeztek. Felkészítő-
jük Vass Tibor.

Gratulálunk!

Április 30-án az Országos Egészségfejlesztő 
és Megőrző program keretében megszerveztük 
iskolánkban a „Nagy rendezvényt”. Az alsó és a 
felső tagozatban is ügyességi és akadályverseny 
szerű feladatokat kellett megoldaniuk a tanulók-
nak. Köszönjük az Életmód Klub finom ételeit 
Gila Róbertnének, valamint a BMX bemutatót 
Virág Krisztiánnak és társainak. A szervezésben 
és lebonyolításban a pedagógusok segítettek.

Köszönet érte!

Mit kínálunk májusban?
Diákolimpia Országos Elődöntő Kecskemé-

ten Röplabda sportágban
4-5-én Olvasás Születésnapja az első osztá-

lyokban
6-án Környezetismeret verseny az alsósoknak
11-én Diákolimpia megyei atlétika egyéni és 

váltóversenyek Szegeden
12-én Matematika városi verseny Szentesen a 

Klauzál Gábor Általános Iskolában
13-án Területi környezetismeret verseny 

Nagymágocson 
13-án Tornaverseny
Osztálykirándulások
17-én Arany Kupa Országos Tornaverseny 

Szegeden
Országos Atlétikai Diákolimpia Budapesten
27-én Országos Kompetenciamérés
28-29-én a zenei és a néptánc tagozat záró-

vizsgái

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

Újabb 
világbajnokságra  

készülünk!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesület négy kiválósága részt vesz 
a Shidokan Karate nyílt világbajnokságán. 
A Budapesten megrendezésre kerülő ver-
senyre utazó keret a következő: Gojdár 
Kamilla, Halmai Nikolett, Kukovecz Jáz-
min és Dóczi Klaudia. 

A csapat a téli és kora tavaszi alapozó 
tréningek után egy hónapja csak a formába 
hozással foglalkozik. Rövid távú iramfutá-
sok, gyorsító jellegű zsák és pontkesztyűs 
edzések valamint folyamatosan cserélődő 
küzdőtársak elleni küzdelmek színesítik a 
felkészülést. 

Mind a négy versenyző junior kategó-
riában indul, de más-más súlycsoportban. 
A lányok győzni szeretnének, én dobogós 
helyezésnek is örülnék. 

Hamarosan beszámolunk az eredmé-
nyekről.

Erdei Sándor

TÓFESZTIVÁL
Az idén is megszervezzük a Tófesztivált a 

Kórógy parton
2015. július 25-én.

A nap folyamán lesz: főzőverseny, zenés, 
sportos, táncos program, gyermekműsor, 

kirakodó vásár, ugrálóvár, stb.

Szegvári Ízek Fesztiválja
FALUNAP

Szegvár legnagyobb rendezvényére a ha-
gyományokhoz híven 2015-ben is augusztus 

20-án kerül sor.
Program-előzetes:

Öregfiúk focimérkőzés, futóverseny, íjászat, 
paintball, Kutya suli bemutató, kis közössé-

gek főzőversenye, Nemzetünk szegvári lovas 
hagyományai címmel kiállítás, gyermekprog-

ramok, ingyenes vércukor, vérnyomásmé-
rés, fánk, kürtős kalács sütés, nóta délután, 
óvodások műsora, karate, Nippon Zengo, 

táncbemutatók, ünnepi műsor, kenyérszen-
telés, kitüntetések átadása, ajándéksorsolás, 

sátorbuli, tűzijáték
Ugrálóvár, kisvasutazás, 

Kísérjék figyelemmel a Szegvári Napló júniusi 
számát, ahol részletes programot közlünk 
mind a Tófesztiválról, mind a Falunapról. 
Ötleteiket, javaslataikat szívesen várjuk!

Lukács Istvánné

Kézműves tábor 
a Művelődési Házban

2015. június 22-26.
8:00-tól 16:30-ig

Kézműveskedés, játék, kerékpározás, 
akadályverseny, szalonnasütés, és egyéb 

foglalkozások általános iskolás fiúk és lányok 
számára.

Részvételi díj:
5500Ft/fő

Jelentkezés és részletes információ:
Bánfiné Sajtos Lolánál személyesen a Művelődési 

Házban, vagy a
+36-30-694-4706-os telefonszámon
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Az 1. oldal folytatása

hatunk a fenntartható, környezettudatos 
megoldásokról is a mindennapi életben” – 
fűzi hozzá mosolyogva.

Úgy tizenhat éves lehetett, amikor ol-
vasta Al Gore éghajlatváltozásról szóló 
Kellemetlen igazság című könyvét. Ennek 
hatására döntötte el, hogy klímakutatással 
szeretne foglalkozni. Földtudományi kuta-
tóként diplomázott az ELTE-n, majd mete-
orológus mesterképzésen folytatta, és ég-
hajlatkutató szakirányon végzett. Jelenleg 
a spanyolországi Universitat Rovira i Vir-
gili klímakutató intézetében folytat kutatói 
tevékenységet. Egyik fő kutatási területe az 
éghajlatváltozás ökológiai hatásainak érté-
kelése. A másik irány a glacioklimatológia, 
azaz a gleccserek anyagmérlegében megfi-
gyelhető ingadozások éghajlati összefüg-
géseinek elemzése.

Fél évig tanult Portugáliában Erasmus 
ösztöndíjasként. A mesterképzése nyarán 
klímainnovációs nyári egyetemi progra-
mon vett részt két országban. Mesterdip-
loma-munkájához a terepi tapasztalatot 
Campus Hungary ösztöndíjasként a nor-
vég sarkvidéki intézetben szerezte. Az 
utóbbi 15 évben a februári átlaghőmérsék-
let mindvégig a normál időszak átlagánál 
magasabb volt, és 2014 februárjának átlag-
hőmérséklete a sarkvidéken rekordmagas-
ságot döntött: -2°C körül volt az átlagos 
-16°C helyett. „Döbbenetes élmény volt a 
saját bőrömön megtapasztalni mindazokat 
a valóban drámai környezeti változásokat, 
amikről olvashatunk, hallhatunk-látha-
tunk a hírekben” – emlékszik.

Egyetemi oktatója, Takács-Sánta And-
rás ösztönzésére jelent meg első írása, egy 
recenzió, és többek között sokat köszönhet 
Varga Mihálynak, a PR Herald online ma-
gazin főszerkesztőjének is. A La femme 
50 tehetséges magyar fiatal programjával 
kapcsolatban úgy véli, segítségével továb-
bi, nagy lépést tehet meg. „Klímakutatói 
tevékenységem mellett szeretnék mélyebb 
tudást és minél szélesebb körű gyakorlatot 
szerezni az újságírás és a tudománykom-
munikáció területén” – jegyzi meg. Bízik 
mentora, Al Ghaoui Hesna, a vérbeli szak-
ember és tág látókörű kalandor meglátá-
saiban, tanácsaiban. Mindig is nagy tisz-
telettel és lelkesedéssel tekintett Hesnára 
és munkájára. Még évekkel ezelőtt vette 
kézbe Háborúk földjén című riportköny-
vét, amit aztán alig tudott letenni. Azóta is 
várja a következőt…

Forrás: http://www.lafemme.hu

Házi atlétika verseny
A körzeti diákolimpia előtt jó felkészülési lehe-

tőséget biztosított az atléták számára a házi verseny, 
melyen több mint ötvenen vettek részt II. a III. és IV. 
korcsoportos tanulók közül.

Összetett verseny volt, a III. korcsoportosok 60 mé-
teres és 600 méteres futásban, távolugrásban és kislab-
da-hajításban, a IV. korcsoportban versenyzők pedig 
100 és 800 méteres futásban, távolugrásban, súlylö-
késben és kislabda-hajításban mérték össze erejüket. 

III. korcsoport
Lányok: 1. Takács Sára, 2. Szűcs Fanni, 3. Tóth 

Viktória, 4. Bihari Regina, 5. Dancsik Fanni, 6. 
Mrena Kornélia, 7. Pusztai Evelin, 8. Süli Viktória, 
9. Turiczki Gréta

Fiúk: 1. Ajtai Róbert, 2. Lakatos Adrián, 3. Szabics 
Ákos, 4. Gila Ferenc, 5. Fábrik Martin, 6. Valkai Fe-
renc, 7. Bacsa Attila, 8. Farkas Csaba, 9. Labádi Lász-
ló, 10. Horváth János, 11. Blacskovics Márk

Lányok: 1. Bottyán Klaudia, 2. Turiczki Réka, 3. 
Forrai Napsugár, 4. Magyar Réka, 5. Csurka Anett, 6. 
Katona Renáta, 7. Dancsó Nikolett

Fiúk: 1. Bánfi Benedek, 2. Kéri Richárd, 3. Ohratka 
Máté, 4. Magyar Vazul, 5. Jánosi Krisztián, 6. Varga 
János, 7. Fuvó Milán, 8. Gila Róbert, 9. Kozma Patrik

IV. korcsoport
Lányok: 1. Pindzsulya Imola, 2. Szabó Janka, 3. 

Szabó Fanni, 4. Szabó Alexandra Boróka, 5. Apró 
Réka, 6. Kunszabó Viktória

Fiúk: 1. Szilágyi Márk, 2. Dudás Vencel, 3. Gojdár 
Csanád, 4. Pécsi Norbert, 5. Vígh Gergő, 6. Csatordai 
Csaba, 7. Mrena László

Pólyáné Téli Éva

Körzeti Atlétika Diákolimpia
Egyéni és váltóversenyek III. kcs
Lányok
60 méteres síkfutás: 1. Bottyán Klaudia
Távolugrás: 1. Bottyán Klaudia
Fiúk
60 méteres síkfutás: 2. Bánfi Benedek, 5. Szanyi Máté
600 méteres síkfutás: 5. Jánosi Krisztián
Távolugrás: 2. Bánfi Benedek
Kislabdahajítás: 3. Bánfi Benedek, 5. Fuvó Milán
4x100 méteres váltófutás: 1. Forray (Bánfi Benedek, 
Magyar Vazul, Ohratka Máté, Jánosi Krisztián)
IV. kcs
Lányok
100 méteres síkfutás: 4. Pindzsulya Imola
300 méteres síkfutás: 3. Szabó Janka
1500 méteres síkfutás: 2. Molnár Viktória
Távolugrás: 
Fiúk
100 méteres síkfutás: 2. Szilágyi Márk 5. Pécsi Nor-
bert
300 méteres síkfutás: 2. Szilágyi Márk, 3. Földi Bá-
lint, 4. Homlok Krisztofer
1500 méteres síkfutás: 2. Szilágyi Márk, 5. Mihály 
Péter
Kislabdahajítás: 4. Dudás Vencel 5. Mihály Péter
Súlylökés: 2. Dudás Vencel 4. Vígh Gergely
4x1000 méteres váltófutás 1. Forray (Dudás Vencel, 
Szilágyi Márk, Mihály Péter, Földi Bálint)

Összetett csapatverseny II. kcs – hárompróba
Lányok: 5. Forray (Takács Sára, Szűcs Fanni, Tóth 
Viktória, Bihari Regina, Dancsik Fanni, Mrena Kor-
nélia, Pusztai Evelin)
Fiúk: 6. Forray (Gila Ferenc, Lakatos Adrián, Fábrik 
Martin, Csurgó Máté, Bánfi Ádám, Valkai Ferenc)

Összetett csapatverseny III. kcs – négypróba
Lányok: 5. Forray (Bottyán Klaudia, Turiczki Réka, 
Csurka Anett, Katona Renáta, Dancsó Nikolett, 
Forray Napsugár)
Egyéniben: 2. Bottyán Klaudia
Fiúk: 2. Forray (Bánfi Benedek, Magyar Vazul, 
Ohratka Máté, Jánosi Krisztián, Fuvó Milán, Szilvási 
Martin) 
Egyéniben: 1. Bánfi Benedek

Összetett csapatverseny IV. kcs – ötpróba
Lányok: 3. Forray (Pindzsulya Imola, Szabó Janka, 
Szabó Fanni, Molnár Viktória, Szabó Alexandra Bo-
róka, Apró Réka, Gráfik Vivien)
Fiúk: 6. Forray (Dudás Vencel, Szilágyi Márk, Pécsi 
Norbert, Mihály Péter, Gojdár Csanád, Földi Bálint)

(Pólyáné Téli Éva)
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SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 600 példányban

Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90

ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:

„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.

Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

Megoldást kínálunk Önnek,
szeretné, ha a most forintosított devizahitelének még tovább csökkenne a havi törlesztőrészlete? 

Megoldás erre új termékünk a

„Takarék Kiváltó hitel” 
Kedvező kamatozás, vállalható futamidő és alacsony THM!!! 

Mi átvállaljuk Ön helyett:

• az értékbecslés díját
• a tulajdoni lap költségét
• a jelzálog-bejegyzési díjat
• a folyósítási jutalékot

Bővebb információért és személyre szabott információért keresse a 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetet!

Tel:63/565-560  e-mail: szegvar@szegvartakarek.hu

Április 18-án a Valdor Nippon Zengo 
mindszenti és szegvári klubja együtt tar-
totta megalakulásuk második évfordulóját. 
Erre az alkalomra meghívtuk az alapítót, 
Brezovai Sándor 6 danos kyokushin ka-
rate mestert. Sajnos halaszthatatlan elfog-
laltsága miatt nem tudott részt venni ezen 
az ünnepségen. Az Ő távollétében a Zengo 
második embere, Bagi Alexa 2 danos 
kyokushin karate mester reprezentálta a 
programot, amit a tőle megszokott dinami-
ka jellemzett. A Csongrád megyei klubok-
ból szinte kivétel nélkül érkezett vendég, 
de eljöttek hozzánk Kunszentmártonból, 
Tiszaföldvárról, Martfűről, Tiszafüredről, 
Füzesabonyból, Egerből és a fővárosból is. 

A mindszenti edzőterem zsúfolásig 
megtelt. A közel hetven ember óriási han-
gulatot gerjesztett. Szerettük volna em-
lékezetessé tenni ezt az estét, ezért zenei 
hangulatfelelősnek meghívtuk a közismert 
dj-t Varga Róbertet, aki örömmel vállalta 
a felkérést. 

A tréning több mint egy óráig tartott és 
kijelenthetem mindenki nevében, hogy 

II. Születésnap!
igen izzasztóra sikeredett. Az elégetett 
kalóriákat az edzés után szervírozott éte-
lekkel és italokkal pótoltuk. Vendégeink 
kedvére valók voltak a különféle saláták és 
sütemények, melyek házilag készültek. De 
volt itt giros és több féle ízesítésű szend-
vics falatka is. Valószínűleg nem tévedek 
nagyot, ha az mondom, hogy minden na-
gyon ízlett vendégeinknek. A torta bizto-
san, hiszen még a gyertyagyújtás előtt el-
kezdett lassan „elkopni”, ami persze nem 
volt baj. 

Az estét jó hangulatú diszkó zárta, ami-
re szerettük volna, ha többen maradnak. 

Az évforduló méltó megünnepléséhez 
nagy segítséget nyújtott,

- Id. Vígh János és családja
- Magyar József a Hungerit Zrt. vezér-

igazgatója, 
- Gojdárné Rácz Erika (Mini ABC, 

Szegvár)
- Nagy Péter és családja
- Rónasági pékség (Mindszent)
- Juhász Irén
Végül, de nem utolsó sorban, nagy elis-

merés és köszönet a mindszenti és szeg-
vári Zengo klubok önzetlen összefogó 
közösségének. Reméljük sok évfordulót 
ünneplünk még együtt!

Erdei Sándor




