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Szepesi Zsuzsanna:

Március idusán
Márciusban, akkor,
eggyé vált a nemzet,
a sok könny és bánat
közös utat nemzett.

Bölcs öreg és ifjú
egy ütemre lépett,
nemzetének sorsa
tüzelte a népet.

Szívük fölé tűzve
virító kokárdát,
fogadalmat zúgva
Petőfit hallgatták:

szemükben lobogott
merész álmuk lángja,
szolgasorsuk’ végre
a szabadság váltja;

úgy sejlett a biztos,
igazságos holnap,
ahol minden ember
egyenlő, jogot kap.

Akkor megmutatták,
egy szív, egy akarat
a zsarnokság fölött
győzedelmet arat.

Emlékezzünk méltón
e hős nemzedékre,
hiszen értünk is hullt
szívük drága vére!
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Megemlékezés
„Köszönjük, hogy éltetek,

és minket szerettetek.
Nem haltatok meg,
itt éltek szívünkben

Örökre.”

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre

Aradi István és Hegyi Jusztina
és

id. Viola István

haláluk évfordulóján.

Szerető családjuk

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,

Szabó Barnabásné
szül. Deák Erzsébet

halálának 4. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Megemlékezés
„Elment az, akit legjobban szerettem,

Ki mindig kiállt mellettem.
Megtanított őszintén szeretni,

Kitűzött célért dolgozni, küzdeni,
Embernek maradni mindenki felett,
Egyetlen kincsünk az igaz szeretet,

Amíg csak élek, rá emlékezem,
Az együtt töltött időt soha se feledem,

Lélekben mindig itt lesz velem,
Odafentről féltőn figyel Engem.”

Mély fájdalommal emlékezünk

Vigh Dezső
halálának 9. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

Köszönetnyilvánítás
„Nem simogat kezed,
nem mosolyog arcod,

Hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,

Csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj a miénk vérzik,

A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”

Hálás szívvel mondunk köszöntet 
a rokonoknak, ismerősöknek, volt 

munkatársaknak, szomszédoknak, akik 
szerettünk

id. Majzik Pál István
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek.

Gyászoló család

Családi események
2016. január
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Szabó Mihálynak és Németh Zsó-
fiának (Kórógy u. 44.) PANNA RÓZA, Ba-
logh Ignácnak és Pál Ágnesnak (Rákóczi u. 
3.) ODETT, Mészáros István Csabának és Piti 
Zsuzsannának (Rozmaring u. 2/d) VENDEL.
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Majzik Pál István, Jókai u. 1. (63 
éves), Varga Istvánné Szarka Anna, Bem J. u. 
21. (84 éves), Kelemen Sándor, Templom u. 9. 
(61 éves), Marsovszki József, Táncsics M. u. 
24. (77 éves), Homlok László, Kórógy u. 36. (67 
éves), Bózsó Pálné Horváth Piroska, Rákóczi 
u. 53. (87 éves), Gémes Mihályné Vigh Ilona, 
Kurca u. 20. (86 éves).

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

Lukács Istvánné alpolgármester
Április 5-én kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Április 6-án szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Április 7-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 
minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Április 13-án 17-18 óra, majd minden hónap 
második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Március 16-án szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. március 30. (szerda) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

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

Személyes 
elérhetőség

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

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

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az 
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.

Tisztelt Adózók!
A 2016. I. félévi helyi adók (magán-

személyek kommunális adója, ipar-
űzési adó, gépjárműadó) befizetési 
határideje 2016. március 15. A Szeg-
vár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
kell befizetni a megfelelő összeget, 
csekken vagy átutalással. Csekket a 
Szegvári Közös Önkormányzati Hiva-
tal portáján vagy a földszint 3-as iro-
dában lehet beszerezni. A 2015. évre 
vonatkozó iparűzési adó bevalláso-
kat (vállalkozóknak, őstermelőknek) 
2016. május 31-ig kell beadni.

Gyömbér Ferencné jegyző
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Pályázati felhívás
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben támogatni kívánja 

a településen működő sportszervezeteket, egyesületeket, civil szervezeteket és helyi kö-
zösségeket.

A támogatás elnyerésére a képviselő-testülethez címzett pályázatot kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
a.) a pályázó adatait (nevét, székhelyének címét),
b.) a szervezet rövid bemutatását, a településen eddig végzett tevékenységét,
c.) a bejegyzési okirat másolatát,
d.) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni,
e.) a d.) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az önkor-

mányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét,
f.) a d.) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését, 

elérhetőségét.

A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek
1.) hitelt érdemlően igazolni tudják – korábbi év, illetve évek alapján – az általuk végzett 

közcélú tevékenységet,
2.) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest reális,
3.) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást, hogy a más pályázat 

által kért saját forrás biztosítva legyen.

A pályázatok beadási határideje: 2016. március 16.
A pályázatokat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán kell leadni.
A pályázatok elbírálására a 2016. március 31-én tartandó képviselő-testületi ülésen kerül 

sor.
A pályázatok eredményéről minden pályázó a képviselő-testületi ülést követően, hatá-

rozat formájában értesül.

Szegvár Nagyközségben a Rákóczi F. u. 16. 
szám alatt a Marton Attila és családja tulajdo-
nában lévő családi házban 2016. január 25-én 
éjszaka tűz keletkezett, melynek következtében 
annak belseje teljes egészében kiégett, a beren-
dezési, felszerelési tárgyak megsemmisültek. A 
lakóházra a családnak nem volt biztosítása.

A rokkantnyugdíjas, de részfoglalkoztatás-
ban munkát vállaló férj, a közfoglalkoztatott 
feleség és a sportsérülés következtében rehabili-
tációban résztvevő gyermek önerőből nem tudja 
a lakást lakhatóvá tenni. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete együtt érez a családdal, erejéhez 
mérten segítséget nyújt számukra. Azonnali 
segélyt utaltunk ki részükre, önkormányzati 
bérlakást biztosítottunk lakhatásuk átmeneti 
megoldására, a sürgős, azonnali állagmegóvó 
munkákhoz munkaerőt, szállítási kapacitást 
biztosítottunk.

A lakás helyreállítható, a család szeretne mi-
nél hamarabb visszaköltözni abba. A jó idő be-
álltával szeretnék elkezdeni a munkákat.   

A képviselő-testület felhívással fordul a la-
kossághoz, gazdálkodó szervezetekhez, intéz-
ményekhez, civil szervezetekhez, egyházakhoz, 
hogy önkéntes hozzájárulásaikkal (pénzbeli és 
természetbeni) támogassák a családot a Rákó-
czi F. u. 16. szám alatti lakóházuk felújításában, 
majd ezt követően berendezésében. 

A pénzbeli adományok fogadására az önkor-
mányzat a Szegvár és Vidéke Takarékszövetke-
zetnél alszámlát nyitott. 

A „Marton Attila lakóház felújításhoz ön-
kéntes felajánlás” elnevezésű alszámla-száma: 
57200062-10037036.

Természetbeni adományként homokra, mész-
re, cementre, gipszkartonra, nyílászárókra, fa-
anyagra, festékre, víz- és villanyszerelési anya-
gokra van szükség. 

A lakóház felújítása után lakás felszerelési és 
berendezési tárgyakat is elfogadunk.

Kérjük Önt/és szervezetét, hogy erejéhez 
mérten segítsen a bajbajutott családon. Akármi-
lyen kis összeg is segítséget jelenthet, ha sokan 
összefogunk. 

Az önkéntes hozzájárulások a fenti számla-
számra utalhatók, illetve a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet kirendeltségein fizethetők 
be. 

A természetbeni adományokat Szegvár nagy-
község jegyzőjénél kérjük bejelenteni a 63-364-
817, vagy a 06-30/269-2859 telefonszámon.

Az önzetlen segítségeket előre is köszönjük.
„Az ember dolga, hogy a nála gyöngébben, 

szerencsétlenebb helyzetben lévőn segítsen!”

Köszönettel: Gémes László polgármester

HOZZÁJÁRULÁS-GYŰJTÉS
Marton Attila és családja részére

Elszármazottak 
találkozója

2016. április 9-én 
szombaton 9 órától

Program: 
10.00 óra: Köszöntés, bemutatkozás 
11.00 óra: Emlékfa ültetés 
11.30 óra: Kötetlen beszélgetés szend-

vics, pogácsa, tea, kávé mellett
Kastély- és Múzeumlátogatás

Várjuk jelentkezését az alábbi elérhe-
tőségeken, vagy személyesen:
e-mail:
szegvarielszarmazottak@gmail.com
facebook: Drótosné Czene Katalin vagy 
Kosztolányi Sándorné oldalán
telefon: +36-30-278-5640
levélben: Kosztolányi Sándorné 6635 
Szegvár, Malom u. 3/b.

Kedves Szegváriak!

Az Elszármazottak Találkozójára vá-
runk mindenkit, aki Szegvárhoz valami-
lyen módon kötődik. 

Kérjük hívják haza családtagjaikat, 
ismerőseiket erre a napra. Kísérjék el 
Önök is őket. Várjuk a szegvári érdek-
lődőket is, akik szeretnének régen látott 
ismerőseikkel találkozni, beszélgetni. 
Legyen ez a nap olyan, ahol felidézhet-
jük régi emlékeinket.

Mindenféle segítséget szívesen foga-
dunk.

Szeretettel hívunk és várunk minden-
kit a Művelődési Házba!

A szervezők
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén, 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti 
rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni 
az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívó-
szám 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 to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van 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
márcus 7-11. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 óráig
március 16-18. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
március 21-25. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-11.30 óráig
március 29-ápr. 1. hétfőtől-péntekig 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 hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (30/568-8998)
Gyovai Tibor (30/436-7401)

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 Hi-
vatalban 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 órá-
ig, 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
hétfő  8-16-ig
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
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:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

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

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Cso-
portjának fogadóórája szeptembertől minden héten 
csütörtökön délután 14 órától 17 óráig, valamint 
minden hónap utolsó csütörtökén 8-12 13-17 között 
nyitva.”

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

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

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

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig



5. oldal2016. március

2016. február 25-én a Megyeháza Konfe-
rencia és Kulturális Központ dísztermében 
adták át az 1987-ben létrehozott elismerést a 
Dr. Bugyi István Emlékérmet.

Eddig 28-an kapták meg ezt a díjat – tudtuk 
meg Dr. Papp Zoltántól az ünnepség bevezető-
jében és még négyen honoris caosa címen. A 
díj nem csak elismerés, melyet egy közösség 
ad, hanem emlékezést is jelent a nagy elődök-
re. Ilyenkor együtt ünnepelünk, találkozunk 
egymással, olyanokkal is, akiket már hosszú 
évek óta nem láttunk - mondta Dr. Papp Zol-
tán.

Dr. Kalmár Mihály a kórház főigazgatója 
adta át a kitüntető címet Dr. Mészáros Antal 
főorvosnak, aki 1972. szeptember 15. óta dol-
gozik a Dr. Bugyi István Kórházban. Életútját 
dr. Pásztor István, a kórház orvos igazgatója 
ismertette a jelenlévőkkel. 

Orvosi diplomáját 1972-ben szerezte meg, 
Szegeden. 1977-ben belgyógyászatból tett 
szakvizsgát. Kezdetektől fogva a Belgyógyá-
szati Osztályon dolgozott (sokáig osztályve-
zető helyettesként), jelenleg nyugdíjasként a 
Krónikus Belgyógyászati Osztály osztály-
vezető főorvosi teendőit látja el. 1986-ban 
„Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült. 
Főorvosi kinevezését 1991. július 1-jén kapta 
meg. Dr. Mészáros Antal a rezidensek, orvos-
tanhallgatók képzése által aktívan részt vesz a 
szakorvos utánpótlásban.

2008-ban Szentes Városért Emlékérmet 
vehetett át kiemelkedő szakmai munkájáért, 
lelkiismeretes gyógyító tevékenységéért. A 
Csongrád Megyei Önkormányzat által ado-

mányozott Egészségügyért Díjat 2009-ben 
vehette át szakmai munkája elismeréseként.

2012-ben több évtizeden át végzett példa-
értékű tevékenységért, életmű elismerésként 
a Nemzeti Erőforrás Miniszter Díszoklevele 
elismerést vehetett át.

A főorvos a belgyógyászaton belül a leg-
többet elsősorban a gyomor- és bélrendszeri, 
a keringési- és a szívbetegségekben, valamint 
a magas vérnyomásban szenvedőkkel foglal-
kozott amellett, hogy évekig végezte a pajzs-
mirigy betegek kivizsgálását és kezelését is. 
Több évtizedes munkája alatt – mivel a szen-
tesi kórház a szegedi egyetem oktatókórháza 
lett – rendszeresen foglalkozott orvostanhall-
gatók képzésével, tanított a „közgé” egykori 
egészségügyi tagozatán és szintén a kórházban 
körülbelül 20 éven keresztül a munka melletti 
ápolónőképzésben is részt vett, a jelenlegi ápo-
lói kar jelentős része még volt tanítványa. 

Forrás: http://www.szentesinfo.hu/moza-
ik/2016/2/meszaros.htm

Dr. Mészáros Antal főorvos kapta a  
Dr. Bugyi István emlékérmet

Ünnepi elnökségi ülést tartott január 30-án a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Egye-
sülete, Szeged-Tápén, melyen magas kitünte-
tésben részesült Privóczki Zoltán az egyesület 
alelnöke, járási koordinátor.

Polgárőr kitüntetések

Tárgyjutalomban részesült még az egyesüle-
tünk titkára Vighné Somodi Rita.

Gratulálunk nekik!

Forrás: http://www.szegvar-polgarorseg.hu

Nőnapi Köszöntő!
Kedves Ünnepeltek, igen tisztelt Hölgyeim!
Minden férfitársam nevében állíthatom, 

hogy nagy ajándékot jelentenek a számunkra! 
Életünk minden jeles eseményénél, nagy for-
dulópontjánál ott állnak mellettünk, támogat-
nak, bíztatnak bennünket. Senkivel nem ke-
rülhet egy férfi olyan bensőséges kapcsolatba, 
mint a Hölgyekkel! A Nőnap legnagyobb hasz-
na az, hogy rácsodálkozhatunk Önökre, mint 
életünk fele részére, lelkünk jobbik felére. Ez a 
nap arra való, hogy rájöjjünk, és annak tudatá-
ban élhessük mindennapjainkat, hogy mennyi-
re fontosak számunkra.

A Nőnap csak 1 nap az év 365 napjából, de ez 
a Nap egyben figyelmeztet is bennünket, hogy 
az év további 364 napján is gondoljuk Önökre!

Hálásak vagyunk, mi Férfiak Önöknek, ked-
vességükért, figyelmességükért, a mindenna-
pokban megtapasztalt gondoskodásukért, és 
türelmükért. Köszönjük, hogy vannak nekünk. 
Köszönjük, hogy mellettünk állnak jóban-
rosszban, az élet oly sok területén.

Szeretettel köszöntöm Önöket, kívánok sok 
boldogságot, szeretetet, örömet, de legfőképp 
jó egészséget!

Gémes László polgármester

Köszöntő

90. születésnapját ünnepelte február 21-én 
Bárány Györgyné Berkecz Rozália. Rozika 
nénit két gyermeke családjával együtt ünnepel-
ték, de megköszöntötték a jó szomszédok és a 
rokonok is. Az önkormányzat képviseletében 
Gyömbér Ferencné Putnoki Éva jegyző asz-
szony gyönyörű virágcsokorral, gyümölcsko-
sárral kedveskedett az évforduló alkalmából. 

Az ünnepelt aktív életet él, ellátja saját ma-
gát, eteti, gondozza a baromfikat, a kertben is 
tevékenykedik, újságot olvas, televíziót néz, tá-
jékozott a napi ügyekben. Egyáltalán nem szed 
gyógyszert, egyetlen problémája, hogy „lábai 
gyöngülnek”. Optimista életszemlélete, vidám, 
mosolygós természete, no és a sok munka hosz-
szú életének titka.

Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk!
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2016. február 11-én du 17.00 órakor tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester tisztelettel köszöntöt-

te a testületi ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő jelezte távolma-
radását. 

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

Gémes László polgármester elmondta, a január 
6-án tartott testületi ülés óta fontosabb esemény nem 
történt. A Falufejlesztő Kft. megkezdte kisebb felújí-
tási munkáit, ezek között szerepelnek a bizottsági ülé-
sen elhangzott helyreállítási feladatok.

Márciustól és áprilistól a közmunkaprogramban 
nyújtott lehetőségekkel fogjuk kezdeni, melyet már 
tavaly is terveztünk. Kemenceépítés, mezőgazdasági 
közmunka, útfelújítás, kátyúzás várható tavasztól, de 
erről bővebben a márciusi ülésen tud többet mondani. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés közötti időszak fontosabb esemé-
nyeiről szóló polgármesteri tájékoztatót az elhangzot-
tak alapján tudomásul vette.

1./ Napirend: A „Babaház” gyűjtemény fenntartá-
sa, működtetése

Gémes László polgármester szeretettel köszön-
tötte az ülésen megjelent dr. Antal Péter gyógy-
szerész urat. Elmondta, a „Babaház” gyűjtemény 
fenntartására, működtetésére vonatkozó írásos elő-
terjesztést (2. sz. melléklet) az Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság megtárgyalta. Megkérdezte 
Antal Péter urat, van-e kiegészítése a beadvánnyal 
kapcsolatban? 

Antal Péter elmondta, nem kívánja kiegészíteni az 
anyagot.

Gémes László polgármester elmondta, Szegvár 
életében mindig nagyon fontos volt ez a gyűjtemény. 
Megköszönte Antal Péter úrnak és családjának, hogy 
biztosították a Babaházat a településnek korábban is. 
Köszönettel és örömmel fogadta a felajánlást, hozzá-
tette, az önkormányzatnak élni kell a lehetőséggel.

Tájékoztatta az ülés résztvevőit arról, hogy a Türr 
István Képző és Kutató Intézet képviselői a héten vol-
tak nála és támogatták a Babaház helyben maradását. 
Elmondták lehet, hogy már idén tavasszal lesz olyan 
program, melynek keretében a hátsó épületrész rész-
leges felújítása is megtörténhet. 

Elmondta, ő maga is folyamatosan figyelemmel 
fogja kísérni az épület felújításának lehetőségét akár 
megyei operatív program keretében. A megújult épü-
letben lehetőség lenne egy nagyobb volumenű, állan-
dó kiállítás megtartására. A maga részéről támogatja a 
kezdeményezést.

Átadta a szót a képviselőknek.
Puskásné Halál Ágnes képviselő érdeklődött az 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság döntéséről.
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, 

hogy a bizottság egyetértett a polgármester által el-
mondottakkal és egyhangúan támogatta azt, hogy az 
önkormányzat törvényes módon vegye kezelésbe ezt 
a gyűjteményt. Köszönetét nyilvánította ki a gyógy-
szerész úrnak a felajánlásért.

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, ha a 
kastélyban marad a gyűjtemény, akkor a működtetés 
az önkormányzat felelőssége lesz-e? Nagyon sok lesz 
a kastélyban a teendő. Lesz-e a kastélyban dolgozó 

munkatársaknak kapacitása, a személyi erőforrások 
hogyan állnak rendelkezésre? 

Gémes László polgármester elmondta, maga a gyűj-
temény rendbetétele, karbantartása az önkormányzat 
feladata a továbbiakban is. A helyet biztosítaná maga 
a kastély. A felújítás megoldható lenne. A működtetést 
és a látogathatóságot is meg kell oldani. A kastélyban 
mindig van valaki, mivel állandó tevékenység folyik. A 
gyűjteményt a Szegvári Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézményhez kellene integrálni, az ő felada-
tuk lesz a gyűjtemény ápolása, fenntartása. Ezeket az 
együttműködési megállapodás tartalmazni fogja. 

Véleménye szerint az épületrész fenntartása, nem 
nagy költség. Az önkormányzat feladata maga a gyűj-
teménnyel kapcsolatos teendők lesznek.

Határné Bottyán Erika képviselő köszönetet 
mondott dr. Antal Péternek és feleségének a babák 
összegyűjtéséért és azért, hogy a gyűjteményt látogat-
hatóvá tették. Megköszönte, hogy az önkormányzat 
részére ajánlotta fel a gyűjteményt.

dr. Antal Péter a gyűjtemény felajánlója elmondta, 
hogy Szegváron élték le életüket, itt kezdték a pályá-
jukat, úgy érzi, ennyivel tartoznak Szegvárnak. 

Gémes László polgármester elmondta, régóta is-
meri gyógyszerész urat. Korábbi években is nagyon 
sokat tett a településért, visszaemlékezett a Faluszé-
pítő Egyesületi munkájára. Példaértékűnek tartja a 
gyógyszerész úr életét és tevékenységét.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, hogy na-
gyon sok óvodás és iskolás csoport felnőtt ezen a ki-
állításon. Emlékszik, amikor először a Szentesi utcai 
babaházba beléptek. A kiállításon akváriumok is vol-
tak és a gyerekekkel órákat töltöttek el ott. Egy egész 
foglalkozáson vettek részt vetélkedő formájában, me-
lyet Antal Péter és felesége szervezett. Nagyon kevés 
hasonló kiállítás van Magyarországon, óriási értéket 
képvisel, mind eszmeileg, mind költségben kifejezve. 
Az iskolások, óvodások és a nagyközönség nevében 
köszönte meg ezt a nemes felajánlást.

A legjobb helyen lesz a kiállítás. A kastély egy új 
központja lesz Szegvárnak, ahol sokan megfordulnak, 
a gyerekek és a felnőttek egyaránt gazdagodni fognak 
a gyűjteménnyel.

Gémes László polgármester kérte, hogy aki egyet 
ért a „Babaház” gyűjtemény fenntartására és működ-
tetésére vonatkozó előterjesztéssel, kézfeltartással 
jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Babaház” gyűjtemény fenn-
tartása, működtetése tárgyú előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:

A Képviselő-testület köszönettel vette Dr. Antal 
Péter úr felajánlását a tulajdonában lévő „Babaház” 
gyűjtemény önkormányzati fenntartására vonatko-
zóan. Szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 
gyűjteményt egyben tartva fenntartani, működtetni 
kívánja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a vagyonátadás és a működtetési feltételek 
kidolgozásával.

Gémes László polgármester megköszönte dr. 
Antal Péter felajánlását és a részvételt.

2./ Napirend: Az Önkormányzat 2016. évi költség-
vetése

Gémes László polgármester előterjesztette az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről készített 

rendelet-tervezetet (3. sz. melléklet). A témafelelős-
nek nincs szóbeli kiegészítése. Egyeztetésre került 
a rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontja, mely 
2016. február 25., melyen sor kerülhet a költségvetés 
részletes tárgyalására és elfogadására. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 
2016. február 25. napján tartandó rendkívüli ülésén 
tárgyalja meg. 

3./ Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette Szeg-

vár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó írásos anyagot (4. sz. melléklet). Átadta a 
szót dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnöknek. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 1/2016. (II.11.) Önkormányzati rendelete 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosítá-
sáról szóló rendeletét.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szo-
ciális önkormányzati rendelet módosítására vonatko-
zó írásos anyagot (5. sz. melléklet). Felkérte a bizott-
ságok elnökeit, ismertessék a bizottságok javaslatát. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság meg-
tárgyalta és elfogadásra javasolta a Szociális önkor-
mányzati rendelet módosításait. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és el-
fogadásra javasolta a Szociális önkormányzati rende-
let módosításait.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkotta 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 2/2016. (II.11.) Önkormányzati rendelete a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természet-
beni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló rendeletét.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szeg-
vári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapító Okiratának módosítására vonatkozó írásos 
anyagot (6. sz. melléklet). Átadta a szót a bizottságok 
elnökeinek.

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okira-
tának módosítását.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Szegvári Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának 
módosítását.
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Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását 
az 1. sz. melléklet szerinti Módosító okirattal jóvá-
hagyja.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az 
egységes szerkezetű Alapító Okirat elkészítésével.

3./ A képviselő-testület felkéri a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a módosító 
és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartása és az in-
tézmény részére küldje meg.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Kurca-parti Óvoda vezetőjének megbízásáról szóló 
írásos anyagot (7. sz. melléklet). Átadta a szót a bi-
zottságok elnökének.

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta a Kurca-parti Óvoda 
vezetőjének megbízását.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem tárgyalta a 
Kurca-parti Óvoda vezetőjének megbízásáról szóló 
előterjesztést. Hozzátette, támogatják a javaslatot.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 67. § /7/ bekezdése alapján úgy döntött, 
hogy a Kurca-parti Óvoda magasabb vezetői megbí-
zására a nyilvános pályázatot mellőzi. 

2./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
/7/ bekezdésében biztosított hatáskörében, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 23. § /1/-/3/ bekezdései, a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végre-
hajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rende-
let alapján Csurka Zoltánné (Szegvár, Régiposta u. 
65/a. sz. alatti lakost) 2016. szeptember 1-től 2021. 
augusztus 31-ig megbízza a Kurca-parti Óvoda in-
tézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 
ellátásával.

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos 
munkaügyi, munkáltatói intézkedések megtételével.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Kurca-parti Óvoda beiratkozási idejének meghatáro-
zására vonatkozó írásos anyagot (8. sz. melléklet).

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § /2/ bekezdés b./ pontja alapján a 
Kurca-parti Óvodába történő beiratkozás idejét 2016. 
április 20-22-ig terjedő időtartamban határozza meg. 
Minden nap: 08.00 és 16.00 óra között. A jelentkezés 
helyszíne: Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi J. u. 
25. sz.

A Képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rende-
let 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 önkor-
mányzat és az intézmény honlapján.

A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, 
hogy a beiratkozást bonyolítsa le. A beiratkozás 

eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a 
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számának meghatározása végett. 

Gémes László polgármester előterjesztette sza-
badsága ütemezésére vonatkozó írásos anyagot (9. sz. 
melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/C. § /1/ és /2/ bekezdése 
alapján Gémes László polgármester 2016. évi 39 nap 
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá:

január 25-29.   5 nap
február    0 nap
március 17.  1 nap
április 04-06.   3 nap
május 02-04.  3 nap
június 20-23.  4 nap
július 25-29.  5 nap
augusztus 01-05.   5 nap
szeptember 12-14.  3 nap
október 18-21.   4 nap
november 21-22.  2 nap
december 27-30.   4 nap
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 

a szabadság igénybevétele során a 225/C. § /2/ bekez-
dése alapján járjon el.

Gémes László polgármester előterjesztette a Mű-
velődési Ház és Könyvtár rendezvénytervét (10. sz. 
melléklet). Átadta a szót a bizottságok elnökének.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Művelődési 
Ház és Könyvtár rendezvénytervét. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Egyesített Közművelődési Intéz-
mény vezetőjének előterjesztése alapján elfogadta a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi rendezvény-
tervét. 

Gémes László polgármester előterjesztette a Köte-
lező betelepítési kvóta elutasítására vonatkozó írásos 
anyagot (11. sz. melléklet).

Tóth Péter képviselő bejelentette, hogy ebben a 
témában nem kíván szavazni.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Nö-
veli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta 
veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biz-
tonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges esz-
közzel akadályozza meg az illegális migránsok be-
áramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket!

Gémes László polgármester elmondta, az Alföld-
víz Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot az-
zal, hogy a víztorony és a vízmű telep között rádiós 
összeköttetés kiépítésére lenne szükség. Az ivóvíz 
szolgáltatás a településen stabil, viszont a meghibá-
sodást a kezelők nem veszik azonnal észre. A beke-
rülési költség kb. 2 millió forint + áfa, melyre fede-
zetet tudna nyújtani a kötbér, melyet az ivóvízjavító 
programból a vállalkozó az önkormányzat számára 
megfizetett. Tehát a bekerülési összeg nem terhelné az 
önkormányzat költségvetését. Javasolta a rádiós ösz-

szeköttetés kiépítését, mely évek óta húzódik forrás 
biztosítása hiányában. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvár víztorony szint mé-
rés és szivattyú vezérlés, kapcsolat kiépítése tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület testület támogatja a Szegvári 
víztorony szint mérés és szivattyú vezérlése, kapcsolat 
kiépítése Szentes – Berekhát, illetve Orosháza diszpé-
cser központtal beruházás megvalósítását, melyre a 
vízmű üzemeltetője, az Alföldvíz Zrt. 1.918.000 Ft + 
ÁFA összegben árajánlatot adott. 

A beruházás díját Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az ivóvízminőség javító 
program kötbéréből fedezi. 

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e 
valakinek szóbeli előterjesztése?

Tóth Péter képviselő kérte az újfalusi temető hátsó 
bejáratától az út felszórását.

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, az anyagot 
már megrendelte az út felszórásához. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Táncsics M. u. 
– Arany J. utca kereszteződésénél magasan van a pad-
ka, a víz nem tud elfolyni. Nem tudja, hogy a kivezető 
csatorna hova vezet? 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, a csatorna 
a Táncsics utcán vezeti le a vizet a Móra F. utcáig. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, lako-
sok panaszkodnak, hogy a Malom utca járhatatlan. Az 
esőzések után hatalmas a sár, nem lehet az utcában 
közlekedni.

Gémes László polgármester elmondta, az utcát 
ideiglenesen földdel töltötték fel. Darált betonnal fog-
ják az utat helyreállítani a tavasz folyamán. A végle-
ges megoldás az aszfaltozás lesz, egyelőre azzal várni 
kell. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, a 
Csurgó utcában nincs vízelvezető árok, esőzések al-
kalmával hömpölyög a víz. Sem gyalogosan, sem ba-
bakocsival ott közlekedni nem tudnak.

Gémes László polgármester elmondta, a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tavasszal végzi el a falubejárást, 
rögzíteni fogja a hiányosságokat. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi, Gazda-
sági Bizottság elkészítette a munkatervét. A bizottság 
tájékoztatást kér a 2016-2020. évi uniós ciklus fej-
lesztési elképzelésekről, valamint az utak állapotáról, 
karbantartásáról egy helyzetelemzést. Tájékoztatást 
szeretne kérni a TKKI programjairól és leendő kép-
zéseiről. Köszönetet mondott a civil szervezetek ak-
tualizálásáért a honlapon. Elmondta, lakosok kérik a 
Kórógyszentgyörgy utca rendbetételét. Esős időben 
nagyon nagy a sár. Elmondta, az egyik civil szerve-
zet jelezte, hogy szeretne virágosítani a településen. 
Fából készült virágágyásokat akarnak kialakítani. En-
nek elkészítését meg lehet-e rendelni a Falufejlesztő 
Kft-nél? 

Gémes László polgármester elmondta, örül a vi-
rágosításnak. Hozzátette, fontos az utógondozás, a 
virágok locsolása. Általában ez szokott nehézséget 
okozni. A virágládák elkészítését a kft-nél meg lehet 
rendelni. 

Csurka Zoltánné óvodavezető köszönetet mon-
dott a képviselő-testületnek intézményvezetői meg-
bízásáért. Elmondta, 18 éves intézményvezetői mun-
káját továbbra is lendülettel, akarattal és innovatív 
hozzáállással szeretné folytatni. Reméli, hogy mind a 
képviselő-testület, mind az óvodai dolgozók, a szülők 
és gyermekeik megelégedésére. 

Gémes László polgármester további jó munkát kí-
vánt Csurka Zoltánné óvodavezetőnek.
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Irgalmasság rendkívüli szentéve: a 
pápai bulla ismertetése (kivonat)

Ferenc pápa homíliájában meghirdette 
az Irgalmasság rendkívüli szentévét, amely 
december 8-án kezdődik a Szent Péter bazilika 
Szent Kapujának a megnyitásával és 2016. 
november 20-ával zárul Krisztus Király ünnepén.

A Bulla nagyjából három részre osztható: az 
elsőben Ferenc pápa elmélyíti az irgalmasság 
fogalmát; a másodikban néhány gyakorlati 
javaslatot ajánl a Jubileum megünneplésére, míg 
a harmadik rész néhány felhívást tartalmaz. A 
Bulla Máriához intézett fohásszal zárul, aki Isten 
irgalmasságának tanúja. 

ELSŐ RÉSZ: AZ 
IRGALMASSÁG FOGALMA

A zsinat nyomán az egyház 
„kilépett egy új világba, hogy 
hirdesse az evangéliumot, 
ahogyan XXIII. János mondta: 
az irgalmasság orvosságát 
használva, ahelyett, hogy a 
szigor fegyverét ragadta volna 
magához”.

Az irgalmasság az egyház 
szemöldökfája

„Út, amely egyesíti Istent 
és az embert, mert megnyitja 
a szívet annak a reménynek, 
hogy örökre szeretnek 
bennünket, bűnünk korlátai 
ellenére”; „alapvető törvény, 
amely minden személy 
szívében lakik”; „architráv, 
szemöldökgerenda, amely 
támaszt nyújt az egyház 
életének”; „életeszmény 
és hitünk hitelességének 
kritériuma”.

Ferenc pápa számos módon 
meghatározza az irgalmasság 
fogalmát, hangsúlyozva, 
hogy az egyáltalán nem 
„a gyengeség jele, hanem 
sokkal inkább Isten mindenhatóságának 
tulajdonsága”. Isten irgalmassága „örökkévaló”, 
hangsúlyozza továbbá a pápa, mert „az 
embert az örökkévalóságban mindig az Atya 
irgalmas tekintete kíséri”. Jézusban „minden 
irgalmasságról szól és semmi sincs részvét 
nélkül”, mivel „személye nem más, mint szeretet, 
olyan szeretet, amely ingyen adja önmagát”.

A pápa ezen a ponton jelentősen aláhúzza: az 
irgalmasság „nem pusztán az Atya cselekvési 
módja, hanem annak a kritériumává válik, hogy 
megértsük: kik valódi gyermekei”. 

Gyakorlatilag mindnyájan „arra kaptunk 
meghívást, hogy irgalmasságban éljünk, mert 
nekünk volt elsőként részünk abban, hogy 

irgalmasságot gyakoroltak irányunkban”. 
Az „egyház hitelessége is az irgalmas és 

részvétet érző szeretet útján át halad” – teszi 
hozzá a pápa: talán hosszú időn át elfeledkeztünk 
arról, hogy megjelöljük és megéljük az 
irgalmasság útját engedve a kísértésnek, hogy 
„mindig és csakis az igazságosságot követeljük”, 
miközben korunk kultúrájában „egyre ritkábbá 
válik a megbocsátás megtapasztalása”. Ezért 
a pápa arra buzdítja az egyházat, hogy vállalja 
magára a feladatot: „a megbocsátás örömteli 
hirdetését”. A megbocsátás „olyan erő, amely új 
életre kelt és bátorsággal tölt el, hogy reménnyel 
tekintsünk a jövőbe”.

„Irgalmasok, mint az Atya” – a Jubileum 
mottója

„Ott, ahol az egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá 
kell válnia az Atya irgalmasságának” és „bárhol, 
ahol keresztények élnek, mindenkinek az 
irgalmasság oázisára kell találnia”.

MÁSODIK RÉSZ: HOGYAN ÉLHETJÜK 
MEG A LEGJOBBAN A JUBILEUMOT?

Ne bíráskodjunk, és ne ítélkezzünk, hanem 
bocsássunk meg és adakozzunk, maradjunk távol 
a „pletykáktól”, a „féltékenység és az irigység” 
által sugallt szavaktól. Vegyük észre a jót, ami 
minden személyben jelen van és váljunk a 
„megbocsátás eszközeivé”.

Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái 

felé, vigyünk vigaszt, irgalmasságot, 
szolidaritást és figyelmet mindazoknak, akik 
„a mai világban nélkülöznek és szenvednek”, 
„számos fivérünknek és nővérünknek, akiket 
megfosztottak méltóságuktól”. „Kiáltásukat 
tegyük magunkévá – buzdít a pápa – így 
együttesen le tudjuk küzdeni a közöny korlátját, 
amely gyakran hatalmas úrként van jelen, hogy 
elrejtse az álszentséget és az önzést”.

Örömmel hajtsuk végre a testi és lelki 
irgalmasság műveit, hogy „felébresszük 
lelkiismereteinket, amelyek ellankadtak a 
szegénység drámájával szemben”. Jézusnak éppen 
ez a küldetése: vigyünk vigaszt a szegényeknek, 
hirdessük a megszabadítást a modern 
rabszolgaságok foglyainak, adjuk vissza a látást 
azoknak, akik magukba zárkóztak, adjuk vissza a 
méltóságukat azoknak, akiket ettől megfosztottak, 
legyünk képesek arra, hogy legyőzzük a 
tudatlanságot, amelyben emberek milliói élnek, 
különös tekintettel azokra a gyermekekre, akiknek 

nincs megfelelő segítségük 
ahhoz, hogy kilépjenek a 
szegénységből”. Mint ahogy 
Keresztes Szent János mondja: 
„az élet alkonyán a szeretetben 
fognak megvizsgálni minket”.

Növeljük az 
egyházmegyékben a „24 óra 
az Úrért” ima és bűnbánati 
kezdeményezéseket, amelyeket 
Nagyböjt negyedik hetében 
pénteken és szombaton kell 
megtartani. A pápa rámutat: 
sok fiatal ismét közeledik a 
kiengesztelődés szentségéhez, 
amely „kézzel foghatóvá teszi 
az irgalmasság nagyságát”. 
Ennek köszönhetően sokan 
közülük úgy érzik, hogy „újból 
felfedezik életük értelmét”.

Papok feloldozhatnak olyan 
bűnök alól is, amelyhez eddig 
csak az Apostoli Szentszéknek 
volt joga

A búcsú
A Jubileum jellemző vonása 

a búcsú, azt mutatja, hogy 
„Isten korlátlanul megbocsátja 
bűneinket”. Miközben a 
kiengesztelődés szentségében 
Isten bocsánata eltörli a 

bűnöket, a búcsúval a bűnös megszabadul a 
„bűn negatív lenyomatától”, „következményének 
minden hatásától”, amely „magatartásunkban, 
gondolatainkban” megmarad. Ebben az 
értelemben az, aki elnyeri a búcsút, képessé 
válik arra, hogy karitatív módon cselekedjen, 
növekedjen a szeretetben, ahelyett, hogy ismét 
bűnt követne el”.

HARMADIK RÉSZ: FELHÍVÁS A BŰNÖZÉS 
ÉS A KORRUPCIÓ ELLEN

A Jubileumi Bulla harmadik részében 
Ferenc pápa néhány felhívást intéz a következő 
témákban:

Felhívás bűncsoportok tagjaihoz: Arra szólítja 
fel a bűnözőket: ne maradjanak közömbösek 
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a hívással szemben, hogy megtapasztalják 
Isten irgalmasságát. „A pénz nem ad igazi 
boldogságot. Ez csak egy látszat” – írja a pápa. 
„Az erőszak, amelyet arra használnak fel, hogy 
pénzt halmozzanak fel, amelyből ömlik a vér, 
nem tesz sem hatalmassá, sem halhatatlanná”. 
Végül pedig „senki sem menekülhet el Isten 
ítélete elől”.

Felhívás azokhoz a személyekhez, akik 
korrupciót követnek el, vagy bűnrészesek 
benne: „Elérkezett a megfelelő pillanat, hogy 
megváltoztassátok életeteket! – mondja nekik 
a pápa. Elég, ha elfogadjátok a meghívást 
a megtérésre és alávetitek magatokat az 
igazságszolgáltatásnak, miközben az egyház 
irgalmasságot kínál fel”. A pápa hangsúlyozza 
továbbá, hogy a korrupció „a társadalom 
rothadó sebe, súlyos bűn, amely égbe kiált, 
mert aláássa a személy és a társadalom életének 
alapjait”; „megátalkodottság a bűnben, amely 
arra törekszik, hogy Istent a pénz, mint a 
hatalom illúziójával helyettesítse; a sötétség 
műve, amelyet a gyanakvás és a cselszövés tart 
életben”, olyan kísértés, amelytől „senki sem 
érezheti magát mentesnek”. A pápa arra szólít 
fel, hogy számolják fel ezt a sebet „a magán- és 
a társadalmi életből”, az „óvatosság, éberség, 
lojalitás, átláthatóság eszközeivel, amelyhez 
kapcsolódik a feljelentéshez való bátorság”.

Felhívás a vallásközi párbeszédre: 
emlékeztet rá, hogy a zsidó vallás és az iszlám 
az irgalmasságot „Isten egyik legjellemzőbb 
tulajdonságának” tekinti. Ők is hiszik, 
hogy senki sem tud gátat szabni az isteni 
irgalmasságnak, mivel kapui mindig tárva állnak. 
A pápa azt kívánja, hogy a Jubileum „kedvezzen 
e vallások és más nemes vallási hagyományok 
közötti találkozásnak”, tegye „nyitottabbá őket 
a párbeszédre, kiküszöbölve a bezártság és a 
megvetés minden formáját, elűzve az erőszak és 
a diszkrimináció minden formáját”.

Felhívás az igazságosság és az irgalmasság 
közötti kapcsolatra: „nem két, egymással 
szemben álló aspektusról, hanem egyetlen 
valóság két dimenziójáról van szó” – emlékeztet 
rá Ferenc pápa. A két dimenzió együtt 
fejlődik, amíg el nem érik a csúcsot a „szeretet 
teljességében”. Elhatárolva magát egy pusztán 
„legalista” nézettől, vagyis „a törvény puszta 
megtartásától”, Jézus megmutatja „az irgalmasság 
nagy ajándékát, amely keresi a bűnösöket, hogy 
bocsánatot és üdvözülést kínáljon fel nekik”. 
„Isten igazságossága bűnbocsánatában áll”. Ez 
„az irgalmasság primátusa”, „Jézus küldetésének 
alapvető dimenziója”, mert „nem a törvény 
megtartása üdvözít, hanem a Jézus Krisztusba 
vetett hit”. Ebben az értelemben „az irgalmasság 
nem ellentétes az igazságossággal”, mert általa 
Isten felkínálja a lehetőséget a bűnösnek, hogy 
„megbánja bűnét, megtérjen és higgyen”. 
Természetesen „ez nem jelenti az igazságosság 
leértékelését, vagy feleslegessé tételét, éppen 
az ellenkezőjéről van szó: aki téved, annak 
le kell töltenie büntetését. Ez azonban a 
megtérés kezdete, mert a bűnös megtapasztalja 
a megbocsátás gyengédségét”. Végül is „a 
szeretet jelenti a valódi igazságosság alapját” – 
hangsúlyozza a pápa.

(Közreadta: Zs.J.)

JÉZUS ÉL!

A hét első napján kora hajnalban kimentek 
a sírhoz, s magukkal vitték az előkészített 
illatszereket is. Úgy találták, hogy a kő el volt 
a sírtól hengerítve.

Bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. 
Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, már 
két férfi jelent meg mellettük, ragyogó ruhában. 
Ijedtükben a földre szegeződött a tekintetük. De 
azok így szóltak hozzájuk:

„Miért keresitek az élőt a halottak között? 
Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit 
mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az 
Emberfiának - mondta - a bűnösök kezébe kell 
kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.”

Erre eszükbe jutottak e szavai. A sírtól 
visszatérve mindent hírül adtak a tizenegynek 
és a többieknek.

Lukács evangéliuma 24,1-9
Jézus így szólt a tanítványokhoz: „Ezeket 

mondtam nektek, amikor még veletek voltam, 
hogy be kell teljesednie mindannak, amit 
rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a 
zsoltárokban írtak.”

Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy 
megértsék az Írásokat, s így folytatta: „Meg 
van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, 
és harmadnap fel kell támadnia a halálból. 
Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell 
hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. 
Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom 
rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, 
míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.”

Ezután kivezette őket Betánia közelébe, 
és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás 
közben megvált tőlük, és fölemelkedett 
az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy 
örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a 
templomban voltak, és dicsőítették az Istent.

Lukács evangéliuma 24,44-53
(Közreadta: Zs.J.)

HÍREK-ESEMÉNYEK
 
Nagyböjtben minden szerda és péntek este 

a szentmise előtt keresztutat végzünk, Jézus 
szenvedéstörténetének állomásait átelmélkedve, 
az utolsó március 23-án, szerdán lesz. 

Március 16-án szerdán az esti szentmise után 
Falujáró keresztutat tartunk. Szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit.

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

Március 29. Virágvasárnap, Urunk 
Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezete. 

A reggeli szentmise a barkaszenteléssel 
kezdődik, és a Passiót felnőttek előadásában 
énekelve hallhatjuk.

Szombat és vasárnap este felolvasva 
hallhatjuk Jézus szenvedéstörténetét.

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

Március 24. Nagycsütörtök, 18 órakor 
kezdődik a szentmise az utolsó vacsora 
emlékére. Ezen a szentmisén elhallgat a harang, 
az orgona, és a csengők. Szentmise végén 
oltárfosztás, mely Jézus elfogására emlékeztet, 
ezután csendes szentségimádásra lesz lehetőség, 
hogy időzzünk a szenvedő Jézussal 21 óráig.

Március 25. Nagypéntek, a szertartás 
szintén 18 órakor kezdődik. Igeliturgia, 
keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, 
és áldoztatás. Jézus szenvedéstörténetét, a 
passiót, énekelve hallhatjuk. Ezen az estén is 
lesz lehetőség a szentségi Jézus előtt csendben 
imádkozni 21 óráig. 

Március 26. Nagyszombat, a szentmise 19 
órakor kezdődik, a szabadban tűzszenteléssel, 
majd a húsvéti örömének, az Ószövetségi 
olvasmányok 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 
községünk minden lakóját.

Március 27. Húsvétvasárnap, Jézus 
feltámadásának ünnepe, szentmise ½ 9 és 18 
órakor lesz.

Március 28.  Húsvéthétfő vasárnapi 
miserenddel lesz templomunkban.

Március 27-től az óra átállítástól a szentmisék 
időpontja változatlan marad.

Április 4. Urunk Születésének hírüladása, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, (március 
25-ről áthelyezett ünnep). Ezen a napon, a 18 
órakor kezdődő szentmisében tesznek ígéretet 
azok, aki vállalják, hogy imádkoznak kilenc 
hónapon keresztül, egy megfogant magzat 
megszületéséért.

Február 9-től Nagymágocs lelkipásztori 
ellátását a szegvári Plébánosra bízta a Püspök 
úr. Tisztelettel kérjük községünk lakosságát, 
legyenek megértéssel, ha valami időpont éppen 
ütközne.

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

(Rozgonyi Mária)
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Jó barátunk a  
metsző olló!

Nagyböjti elcsendesedést segíti, ha fel-
állunk és kimegyünk, hogy szépen rendbe 
szedjük a kertjeinket! Mikor gondoskodó 
szeretettel megnyesünk egy gyümölcsfát, 
mikor átgondolva szépítjük a bokrokat, 
cserjéket akkor bennünk is megfogalma-
zódik a gondolat, hogy vajon a saját éle-
tünkből mit kell lemetszeni, visszavágni! 
Egy szőlőtőkén nem az a cél, hogy minél 
több vessző maradjon, hanem az, hogy 
csak annyi gyümölcsöt ígérő vessző le-
gyen, amennyit a tőke szépen hordozni is 
képes, melyen az ősz során jó minőségű 
fürtöt érlelhet!

A legtöbb embernek az a gondja, hogy 
belekezd ebbe is, abba is, mindenütt vesz-
szők, melyek csak a be nem érett gyümöl-
csökről prófétálnak! Nagyböjt kérdése: 
mi az én dolgom ezen a földön? Mit vár 
el tőlem az élő Isten és mi az amit - még 
ha fáj is -, egy bátor metszéssel le kellene 
vágnom magamról?!

Nagy kérdések? Egy dolog biztos, a 
kertem akkor lesz szép, egészséges, sok 
gyümölcstől roskadó, ha meg tudom, meg 
merem nyesni az ágakat! Szeretettel imád-
kozom, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, 
hogy majd életünk végén sok-sok gyü-
mölcstől roskadozva állhassunk teremtő 
Istenünk elé! 

Böjte Csaba

Bruno Ferrero:

Beszélni
Beszélni tudni nagy adomány.
Isten tíz ujjal ajándékozta meg az embert, 
hogy bölcs tanításaira emlékezve 
ne hibázzon beszédében.

Első szavad legyen jó,
második szavad legyen igaz,
harmadik szavad legyen igazságos,
negyedik szavad legyen nagylelkű,
ötödik szavad legyen bátor,
hatodik szavad legyen gyengéd,
hetedik szavad legyen vigasztaló,
nyolcadik szavad legyen szívélyes,
kilencedik szavad legyen tiszteletteljes,
tizedik szavad legyen bölcs.
Majd hallgass el!

Gyermekeinket tanító kedves Tanárok!
Ma az egyik lányunk sírva átadott egy 

levelet. Elolvastam és arra gondoltam, 
hogy megosztom veletek. Ez a kislány na-
gyon aranyos, okos gyermek, szeretetre-
méltó, három éves korától neveljük, de ma 
sok-sok rossz jegyet kapott szinte minden-
ből, és bár még csak ötödikes, a nyakam-
ba borulva, zokogva mondta, hogy el akar 
menni világgá, ő többet iskolába nem fog 
menni!

Mi papok, a templomainkban keserve-
sen tanulunk egy nagyon fontos leckét! 
Erőből, muszájból nem jönnek az embe-
rek a templomba, durva kiabálással még 
Istenhez sem lehet elvezetni a mai em-
bert! Szabadság van, s nekünk tudomá-
sul kell vennünk, hogy a demokráciában 
csak szép régi hagyományból, a pokoltól 
való félelemtől űzve már nem hallgatják 
az emberek a papokat, nem mennek Isten-
tiszteletre! Az emberek oda mennek, ahol 
szeretik, megbecsülik őket, ahol a pap, a 
lelkész ízletes, érthető, tápláló, tiszta lelki 
étellel várja őket!

Amerikában jártam és döbbenten lát-
tam, hogy egyfelől épülnek hatalmas 
több tízezer embert befogadó templomok, 
másfelől gondolkodás nélkül adnak el 
és bontanak le Isten tiszteletére szentelt 
épületeket! Az egyik hatalmas, nemrég 
épült templomnak a parkolója öt hektár 
és mikor ott jártam tele volt autókkal. De 
ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy 
csak Clevelandben, abban az évben mi-
kor a Szent Imre templomot a püspökség 
bezárta, még másik 54 római katolikus 
templomra is lakat került! A szabadság azt 
jelenti, hogy a teli templomért fáradni kell! 
A lelkészeknek, plébánosnak sokat kell 
gondolkodni, dolgozni, szervezni, hogy a 
keresztény értékek felkerüljenek a mai vi-
lág hatalmas svédasztalára!

Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb 
a tanárok is meg kell tanulják ezt a keser-
ves leckét! Muszájból, erőből nem fognak 
a gyerekek iskolába járni, még kevésbé 
figyelni, szorgalmasan tanulni! A szülők 
vasszigorral már nem küldik a gyerekeiket 
iskolákba, s az állami hatóság sem fog min-
den iskolának erővel diákokat toborozni! 
Az a tanár, ki nem tudja a gyerekeket ked-
ves, őszinte szeretettel, igaz bölcsesség-
gel, használható tudással megvendégelni, 
az bármennyire is fáj, egyedül marad! Rá 
kell ébredni, hogy kiabálással, kegyetlen 

rossz jegyekkel, büntetésekkel sajnos a ta-
nár csak kiirtja maga alól a gyermekeket, 
osztályát szétveri, iskolájának kapujára ő 
maga teszi fel a lakatot!!!

Amerikában jártam olyan iskolában, 
ahol 40-60.000 dollárt fizettek egyetlen 
tanévért a szülők! Sokan a házuk mellett 
ingyen taníttathatnák a gyerekeiket, és 
mégis autóval elviszik a kilencven percre 
lévő másik iskolába, és természetesen dél-
után utána is mennek!

Döbbenetes, autózik napi három órát 
az édesanya, fizet a gyermek oktatásáért, 
mert neki nem mindegy, hogy milyen isko-
lában, kik tanítják az ő gyermekét!

A szabad világ eljön, eljött hozzánk is! 
Mi papok munkánkkal, hozzáállásunkkal 
döntünk a templomaink sorsa fölött! A 
tanárok, pedagógusok ugyanígy dönte-
nek a saját állásuk, iskolájuk jövője felett! 
Tetszik, nem tetszik, ha intézményeinket 
népünk javára fent akarjuk tartani, akkor 
meg kell tanulnunk Jézus Krisztus útján 
járni! A mesterünk nagypéntek után át-
döfött szívvel, átdöfött kézzel a galileai 
tenger partján tüzet rak, halat süt és meg-
hívja átfázott, hitből, reményből, bizalom-
ból, emberségből megbukott tanítványait 
reggelire! Jósággal, szeretettel megkérdi 
Pétert: mondd, szeretsz te engem? Ha nem 
tudunk a tanítványaink szívébe őszinte, 
tiszta vágyat ébreszteni az imádság, a ta-
nulás, a templomba, iskolába járás iránt, 
akkor lehet, hogy igazunk lesz, de egyedül 
maradunk!

Miért írtam meg ezt a levelet? Mert bí-
zok az Isten teremtette emberben! Mert 
hiszem, hogy minden emberben ott van a 
tudás iránti olthatatlan szomjúság! A kis 
baba ezért nyitja ki a szemét, ezért indul el, 
szólal meg, és kíváncsiságból nyújtja a ke-
zét minden felé! Ez Isten drága ajándéka! 
Nagyon szeretném, ha jósággal, érdekes 
órákkal, bölcs pedagógiával a gyermekek 
szívéből fel tudnánk fakasztani ezt a tudás 
iránti őszinte szomjúságot, mely ha felfa-
kad, az iskola a gyermeknek is, a tanárnak 
is örömteli otthonává válik!! Hiszem, hogy 
Erdély sok-sok oktatási központjában ez 
így is van, arra kérlek, hogy imádkozzunk, 
iskoláink ne csak a kérlelhetetlen tudás, 
hanem a jókedvű, kacagó gyermekek ott-
hona is legyen!

Böjte Csaba



11. oldal2016. március

Mennyi a különbség?

50 év!
Egy fa egy ember éves oxigén szükségletét képes 

megtermelni. 
1 autó évi oxigén felhasználását 30 fa tudja pó-

tolni.
Nekünk még van elég oxigénünk. 

De gondoljunk gyermekeinkre, unokáinkra, hogy 
nekik is legyen jó levegőjük.

Most van itt a faültetés ideje!
INGYEN FACSEMETÉK (JUHAR) a gyógyszer-

tárban igényelhetők.
Mennyi a különbség??? 50 év!!!

ELHUNYT TERNAI LÁSZLÓ

Életének hetvenhatodik évében elhunyt Ternai 
László. A közéletből 2010-ben visszavonult egykori 
politikus 1994 és 2010 között négy csongrádi önkor-
mányzati képviselő-testületnek volt a meghatározó 
tagja.

Ternai László 1940-ben született Szentesen. 
Szegváron töltötte a gyermek- és ifjúkorát. A szen-
tesi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. 
Munkahelyei pénzügyi és gazdasági szakterületek-
hez kapcsolódtak, ugyanakkor a művészetek is min-
dig érdekelték, vonzották.

A rendszerváltozás idején vállalt közéleti felada-
tai során gyakran írt elemzéseket, jegyzeteket, új-
ságcikkeket. A sajátos, kiváló humora az írásainak, 
s a politikai-közéleti megnyilvánulásainak egyértel-
mű ismertetőjegye volt.

Az ezredfordulót követően csatlakozott a Faludy 
György Irodalmi Műhelyhez, melynek haláláig tagja 
maradt. A csongrádi Föveny irodalmi folyóiratban 
folyamatosan jelentek meg versei, novellái. 2010 
óta tagja volt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Szépírói Tagozatának. 

Haláláig négy verseskötete jelent meg: a Felétek 
kiáltom, a Suttogások és üvöltések, a Statiszta vol-
tam, valamint a válogatott verseit tartalmazó Társam 
lett a csend című. Számos antológiában láttak nap-
világot írásai, többek között az Üzenet társainak, az 

Arcok és énekek, az Alföldi paletta, és a Szárnyak és 
Hullámok őrzik a papírra vetett gondolatait.

2007-ben Föveny Nívódíjat kapott, majd hetven-
évesen – az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti emlék-
parkban 2010. augusztus 20-án tartott ünnepségen 
– átvehette a legrangosabb Csongrád megyei alkotói 
elismerést, a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói 
Díját.

Közel két évtizeden át volt a megyei és a helyi 
politikai élet meghatározó szereplője. Párt- és plat-
formtársai, valamint a politikai ellenfelei egyaránt 
kompromisszumokra kész, a politikát értőn művelő 
személyiségnek tartották.

Csongrád Város Önkormányzata Ternai Lászlót 
saját halottjának tekinti.

Forrás: Csongrádi Hírek – delmagyar.hu

Ternai László: Hulló csillag

Amikor Égre néztél,
eltűnődtél már azon:
millió év elteltével
mért fénylenek odafent
a titkot rejtő csillagok?

Derült égbolt a nyári éjben,
s egy kis csillag útjára kel...
A világűrben tovatűnőt
egyetlen szem sem
siratja el.

Ha egyszer majd mi is megyünk,
lesz, ki imát mond érettünk?

Porszem voltunk – hamu lettünk –,
egy villanás volt csak életünk.

Megjelent a Föveny 2015. novemberi számában

2016. ÉVI RENDEZVÉNY 
NAPTÁR

Február 20. Télűzés, és Farsang – Helyszín: Műve-
lődési Ház
Február 27. Vadász Bál – Helyszín: Művelődési Ház
Március 5. Óvoda Bál – Helyszín: Művelődési Ház   
Március 9. Nőnapi ünnepség – Helyszín: Művelődési 
Ház
Március 12. Baba Börze – Helyszín: Művelődési Ház
Március 15. Ünnepség – Helyszín: Művelődési Ház
Március 19. Szegvár a vizek falva (Víz Világnapja, 
Húsvéti ráhangolódás) – Helyszín: Művelődési Ház
Március 19. Húsvétváró a Múzeumban – Helyszín: 
Falumúzeum
Április 2. Sport és Testmozgás Világnapja – I. Szeg-
vári FITT NAP Katus Attilával – Helyszín: Műve-
lődési Ház
Április 9. Elszármazottak találkozója – Helyszín: 
Művelődési Ház
Április 16. Teke Bál – Helyszín: Művelődési Ház
Április 23. Bazsa Mári Népdal Találkozó – Helyszín: 
Művelődési Ház
Május 14. III. Motoros Nap Enduro Rally Szegvár – 
Helyszín: Művelődési Ház előtti tér
Május 15. IV. Kutyás Rendezvény, Házi Kupa – 
Helyszín: Sportpálya
Május 28. Óvodai Ballagás – Helyszín: Művelődési 
Ház
Június 3. Trianoni megemlékezés 
Június 4. Dobbantó Gála – Helyszín: Művelődési 
Ház
Június 18. Általános Iskolai Ballagás – Helyszín: 
Forrai Máté Ált. Isk. Templom utca 2.
Június 20-24. Kézműves Tábor – Helyszín: Művelő-
dési Ház
Június 25. Civil Nap
Június 25. Múzeumok éjszakája – Helyszín: Falumú-
zeum
Július 4-8. Régész Tábor – Helyszín: Civil Ház
Július 13-17. Nyári Tábor – Helyszín: Balatonszemes
Július 16. Ász Fesztivál – Helyszín: Piac tér
Július 22-29. Lengyel testvérvárosi találkozó
Július 23. Tó Fesztivál – Helyszín: Kórógy tó
Augusztus 15-21. Karate Tábor – Helyszín: Civil 
Ház
Augusztus 20. Falunap – Helyszín: Sportpálya
Szeptember 3. Mozgáskorlátozottak Megyei Talál-
kozója – Helyszín: Művelődési Ház
Szeptember 10. Dogathlon Kutyás rendezvény – 
Helyszín: Sportpálya
Október 1. II. Borfesztivál – Helyszín: Művelődési 
Ház előtti tér
Október 8. Vőfély Bál – Helyszín: Művelődési Ház
Október 15. Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület Ren-
dezvénye – Helyszín: Művelődési Ház
Október 23. Ünnepség – Helyszín: Művelődési Ház
Október-November: Múzeumok Őszi Fesztiválja
November 12. Márton napi vigaszságok – Helyszín: 
Művelődési Ház
November 27., December 4., 11.,18. Adventi gyertya-
gyújtás – Helyszín: Szökőkút
December 31. Szilveszteri Futás
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Az „Öregek Otthonában” mindig történik 
valami. Február 4-én farsangi mulatságot ren-
deztek. A farsangi hangulatú díszekkel éke-
sített ebédlőben várták az otthon lakói, és a 
meghívott idősebb korosztály a műsort. Ked-
ves farsangi énekes-táncos műsort mutatott be 
a Kurca-parti Óvoda Kisvakond csoportja. A 
klub tagjai közül néhány táncoslábú banyatán-
cot és moderntáncot ropott a közönség nagy 
tapsa kíséretében. A műsort versmondással 
színesítette Nagy Mihályné, Mihály Károlyné 
és Orvosné Jaksa Mária. A gondozónők által 
sütött finom tyúklábat eszegetve beszélget-
tünk, nótázgattunk ebédig. 

A klub vezetője Bakó Kálmánné Esztike 
elmondta, hogy a jól sikerült tánchoz, amit 
előadtak sok munka vezetett. Először is ki kell 
találni, hogy mit adjanak elő. Ez általában az ő 
dolga. Miután megbeszélik az idősekkel, hogy 
mi lesz a műsor, aztán hosszas rábeszélés kö-
vetkezik, hogy ugyan álljanak már be többen is 
a táncba. Néhány próba után már lelkesen gya-
korolják a műsort, és többen is kedvet kapnak 
hozzá. Így sikerült ez az összeállítás. A felké-
szülés alatt elfelejtik minden bajukat, akár egy 

Farsangi mulatság az Idősek klubjában
derék vagy lábfájást, illetve a lelki bajokra is 
gyógyír egy kis nevetés. Mindenképpen kelle-
nek az ilyen vidám délelőttök is a klub életébe, 
hogy az egyformaságból, a mindennapokból 
kimozdítsuk időseinket, új, más élményekkel 
töltődhessenek fel.

Én is több régi ismerősömmel találkoztam, 
beszélgettem, váltottam néhány szót. Szeretem 
ezeket a találkozásokat, mert sok régi emlék 
idéződik fel bennem is.

Kosztolányi Sándorné

Gyűjtőszenvedélyből lett a  
szegvári babamúzeum

Először meghökkenti az arra járókat a szeg-
vári babamúzeum, sokan azonban később 
többször is visszatérnek. Antal Péter gyűjtő 
beavatott minket a tárlat titkaiba.

– A feleségem kezdte gyűjteni a játékokat, 
és ha ő csinált valamit, akkor nagyon alapo-
san utánajárt a témának – mesélte lapunknak 
Antal Péter gyógyszerész, aki nemrégiben el-
hunyt feleségével alapította a szegvári baba-
múzeumot. Hozzátette: először csak a maguk 
örömére gyűjtögettek, később ötlötték ki, hogy 
olyan hellyé varázsolják a gyűjteményt, amit 
mindenki élvezhet. Hetente járták a régiségvá-

sárokat, üzleteket, hogy újabb darabokat sze-
rezzenek.

A több száz darabos gyűjteményben – amely 
nemrég költözött át a szegvári kastély hátsó 
részébe – láthatunk különböző méretű és korú 
mackókat, népviseletbe öltözött, valamint por-
celán-, kaucsukfejű, rongy- és karakter babá-
kat is.

– Egyes játékokat igyekeztünk munka köz-
ben ábrázolni. Van itt barkácsolás közben 
megfáradt, gyalupadon szunyókáló medve. A 
látogatók nagyon szeretik a boltos, az iskolás 
vagy épp a patikus példányokat is. Utóbbit nem 

A részletekre is nagyon ügyeltek a kiállítás 
rendezésekor. Belépőt viszont sosem szedett 
Antal Péter és felesége Fotó: Karnok Csaba

 
 

 
 

 

2016. március 12-én 
9.00-11.00 

 

1848 jegyében  
múzeumi matiné  

 
lesz 

a Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjteményben 

 
Részvételi díj: 200 Ft/fő 

hagyhattuk ki, hiszen a feleségem is ezzel fog-
lalkozott, én pedig még ma is – mesélte Antal 
Péter miközben körbevezetett minket a nem 
mindennapi gyűjteményben. Rengeteg játékot 
kaptak külföldről is: voltak olyan külföldi láto-
gatóik, akik itt jártuk után hazájukból küldtek 
játékokat. Öt unokájuk is becsempészte már 
ide régi kedvenceit. 

Forrás: Délmagyarország – Salánki Zsófia
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Egy érdekes szabadalom
Egy érdekes találmánnyal, szabadalommal 

gazdagította az általános iskola tanítás szemléltető 
eszközeinek sorát Dr. Szombati Zsigmondné 
Juhász Bóka Anna. A szegvári gyökerekkel 
rendelkező, a budapesti vakok általános 
iskolájában tanító gyógypedagógus kémia órán 
dolgozott helyettesítőként hosszabb ideje egy 
osztályban, amikor tapasztalta, hogy diákjai nem 
tudják elképzelni a kémiai elemek elhelyezkedését, 
illetve a molekulák összekapcsolódását.

A rendkívül kreatív, aktív, lelkes, a gyerekeket 
szerető, a tanításért élő, szobrokat készítő 
gyengénlátó tanítónő magával ragadóan beszélt 
munkájáról, a szabadalmazott találmányáról 
olyannyira, hogy engem is magával ragadott a 
gombolgatás, az elemek összepárosítása. 

Mi is ez a találmány? A neve Atomol, oktatási 
segédeszköz-készlet a kémiai alapismeretek 
elsajátítására és szemléltetésére. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ajánlása 
szerint a Molekula-modellező eszköz érzékletesen 
szemlélteti az atom szerkezetét, láthatóvá és 
tapinthatóvá teszi a protonok és elektronok számát, 
valamint a szabad és kötő elektronokat. A modellek 
segítségével a tanulók az atomok szerkezetét, 
illetve a molekulán belüli kapcsolódásait a látás 
és tapintás segítségével alaposabban ismerhetik 
meg. Az atomok molekulává válását a gombok 
és gomblyukak összekapcsolásával lehet 
modellezni. A kötések így valamennyi tanuló 
számára jól érzékelhetővé válnak. A készlettel 
való munka fejleszti a tanulók figyelmét, logikai 
gondolkodását, valamint a kreativitást. 

A készlet alapja egy tartó zsebekkel, mely a 
periódusos rendszernek megfelelően ad lehetőséget 
az atomok tárolására. Minden főcsoport, és atomot 
tároló hely Braille, illetve síkírással jelölt. Így a 
tájékozódás könnyűvé válik.

A készlet összeállítása figyelembe veszi az 
általános iskolai kémia témakörök anyagát, ehhez 
igazodik az elemek száma, így egyszerre, az adott 
tananyagon belül több molekula építhető fel. 
Egy készlet 81 atomot tartalmaz. Az atomokon 
gyöngy jelzi a protonok számát, a héjszerkezetet 
kiemelkedő fehér körök jelzik. Az elektronokat 
gombokkal jelöli, és gomblyukakkal a szabad 
elektronhelyeket. 

Ezzel a készlettel megtanulható a periódusos 
rendszer, az atomok szerkezete, valamint a 
molekulák kötése is.

Hidrogén molekula
1. lépés: Az atomok bemutatása

2 darab hidrogénatom

2. lépés: Az egyik atom elektronját 
összekapcsoljuk a másik atom szabad 
elektronhelyével.

3. lépés: A második atom elektronját 
összekapcsoljuk az első atom szabad 
elektronhelyével.

Így egyes kötésű kovalens kötést kapunk. A 
keletkezett molekula henger formájú lesz.

Nátrium-klorid
1. lépés: Az atomok bemutatása

1 darab nátriumatom, 1 darab klóratom
2. lépés: A nátrium atom külső elektronhéján 

lévő elektront összekapcsoljuk a klóratom külső 
elektronhéján lévő szabad elektronhellyel. Így 
ionos kötést kapunk.

Szombati Panni itt Szegváron készíti testvéreivel, 
Marikával és Katival ezeket a készleteket. Jelenleg 
németországi iskolák megrendelésére 4 készletet 
kell gyártaniuk.

Tudjuk, hogy Szegvárról sokan indultak el 
különféle irányba, különféle szakmát tanulni, 
amelynek eredményeként munkájukban sikeres 
emberré váltak. Az indíttatást itthonról kapták, saját 
szorgalmuknak, kitartásuknak, kreativitásuknak 
köszönhetően lettek hivatásuk elismert művelőivé. 
Ilyen ember szabadalmáról olvashatnak a fenti 
sorokban is.

Kosztolányi Sándorné

I. Szegvári Fitt Nap!
Áprilisban van az egészség világnapja, 

ezért 

2016. április 2-án a  
Művelődési Házban 

Sportnapot szervezünk. 
A program 10 órától indul. 

Bemutatkoznak a helyi és a környékbeli 
sportkörök, bemutatót tartanak, és együtt 

tornázhatunk velük. 
Program: baba-massage, massage, ma-

min-baba torna, ovi-torna, kölyök-torna, 
gerinc-torna, nyújtó-lazító torna, aerobik, 

jóga, karate, Nippon-Zengó, Zumba. 
15 órakor Katus Attilával tornázhatunk, 

majd életmód tanácsadást tart.
Célunk: segíteni, megtalálni az ide 

látogatóknak a számukra megfelelő sport-
ágat, megmozgatni az embereket, hogy a 
mozgás öröme az életük részévé váljon. 

A rendezvényre a belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők

PB-GÁZ ingyenes házhoz 
szállítás!

szerda 8-18 óráig
a hét többi hétköznapján

7-8-ig, 17-18-ig
szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron,

Mindig a piros autóról.

Telefon: 06-20/252-6142
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Szeretnék Önöknek beszámolni a februári 

iskolai eseményekről.
Az alsó tagozatban osztályszinten tartottuk 

meg a farsangot. Valamennyi kisdiák jelmezbe 
öltözött. Vetélkedőt rendeztünk és egy kis 
táncos mulatságot is.

Február 19-én egy vidám jelmezes, 
zenés táncos farsangi délutánra került sor 
a Művelődési Házban a diákönkormányzat 
szervezésében. A felső tagozatos osztályok 
főleg csoportos jelmezekkel készültek, de 
akadtak egyéni, bátor vállalkozók is. Az estébe 
nyúló délutánt kézműves foglalkozások, büfé, 
tombola, hangulatos disco színesítette. A 
jutalmazások az iskolánk Furioso Alapítványa 
által válhattak valóra. Szervezők: Rozgonyiné 
Szabó Mária, Lukács Istvánné DÖK vezetők.

Köszönet érte!

A körzeti Kazinczy Szépkiejtési Verseny 
eredménye

2016. február 9-én rendezték meg a körzeti 
fordulót Nagymágocson. Iskolánkat 5 tanuló 
képviselte.

Az 5-6. évfolyamon 21 tanuló versenyzett. 
1. Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola, 
2. Koszta József Ált. Iskola, 
3. Szegvári Forray Máté Ált. Iskola – 

Hegedűs Dániel 5.a felkészítő: Papné Mészáros 
Réka, 

4. Szegvári Forray Máté Ált. Iskola – Csík 
Dominika 5.a felkészítő: Papné Mészáros 
Réka,

9. Szegvári Forray Máté Ált. Iskola – Szűcs 
Amina 6.a felkészítő: Rozgonyiné Szabó Mária

A 7-8. évfolyamon 20 versenyző szerepelt. 
1. Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola, 
2. Nagymágocsi Hunyadi Mátyás Ált. 

Iskola, 
3. Szent Erzsébet Katolikus Ált. Iskola, 
4. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

– Fejős Kata 7.b, Turiczki Réka 8. felkészítő: 
Papné Mészáros Réka

Gratulálunk!

A Szegvári Diáksport Egyesület és a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola február 13-án 
a szegvári Tornacsarnokban rendezte meg 
a XXVI. „FORRAY TORNA” Országos 
Meghívásos Tornaversenyt. Erről Pólyáné Téli 
Éva számol be bővebben a Sportrovatban. 

Köszönjük az ő és Vass Tibor szervező, 
felkészítő munkáját! 

Gratulálunk a versenyzőknek!

2016. február 5-én Szegeden rendezték 
a területi (Dél-alföldi Régió) Bólyai 
Természettudományi Versenyt. Több hónapja 
heti rendszerességgel délutánonként 
készült a négy 5. osztályos tanuló a 
szegedi megmérettetésre. A korábbi évek 
versenyfeladatait felhasználva, Internetről, 
szakkönyvekből, térképekből próbáltak 
jól felkészülni. A többszörösen összetett 
kérdésekre a tanulóknak nehéz volt válaszolni. 

Városi, gimnáziumi, egyházi, alapítványi 
iskolák között a mi gyermekeink voltak 
az egyedüli ilyen kis településről érkező 
csapat. A 65 csapat közül a Forray-s diákok 
27. helyezettek lettek, ami egy tisztességes 
eredménynek mondható. A felkészülés által és a 
versenyen szerzett ismereteket a későbbiekben 
biztosan tudják hasznosítani. 

A csapat tagjai: Hegedűs Dániel, Süli 
Viktória, Szatmári Kamilla 5.a, Gila Ferenc 5.b 
osztályos tanulók.

Gratulálunk a csapat minden tagjának és a 
felkészítőnek Vass Tibornak.

Nemzeti ünnepünkről megemlékezünk 
iskolai szinten március 11-én. Műsort adnak 
iskolánk 4. osztályos diákjai, felkészítő: Csák 
Benedek.

Március 15-én a községi ünnepségen is ők 
adják a műsort.

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

A szegvári tekecsapat 
eredményei

Felnőttek:
15. forduló
Szegvár (3162) – Fővárosi Vízművek (3141) 
6 – 2
Pontszerzők:
Vigh Ferenc
Zsibók Zoltán
Szabics Krisztián
Ács Tamás

16. forduló
KÖFÉM (3238) – Szegvár (3149) 3 – 5
Pontszerzők:
Vigh Ferenc
Rácz József
Ács Tamás

17. forduló
Gázművek (3158) – Szegvár (3188) 3 – 5
Pontszerzők:
Vigh Ferenc
Rácz Róbert
Ács Tamás

Az NB-I Keleti csoportjában játszó csapatunk 
az 1. helyen áll.

Teke hírek
Tekecsapatunk hazai mérkőzései:
Március 20-án, vasárnap 10 órakor Eger csa-
patát fogadja. 
Április 10-én, vasárnap 10 órakor Kazincbarci-
ka csapata lesz a vendég.
*
Területi férfi egyéni verseny lesz igazolt játé-
kosoknak március 12-13-án a szegvári tekepá-
lyán. Az első 12 versenyző jut tovább a keleti 
döntőbe.
*
Országos Egyéni Iskolai Bajnokságot rendez-
nek Budapesten március 25-én, pénteken, aho-
vá 4 fő megy Szegvárról.
*
VII. FARSANG KUPA VÉGEREDMÉNYE
SZEGVÁR, 2016. február 13-14.

Igazolt csapat  
1. Szegvári TSE. I. – 2140 fa
2. Ferencvárosi TC. – 2083 fa
3. Gyulai SE. – 2037 fa

Amatőr csapat  
1. Döntögetők – 1993 fa
2. Moszkítók – 1991 fa
3. Ász Söröző – 1953 fa

Igazolt Legjobb Teliző: Szabó Gábor Szegvári 
TSE. I. – 365 fa
Igazolt Legjobb Taroló: Rácz Sándor Mezőtúri 
AFC. I. – 189 fa
Amatőr Legjobb Teliző: Szabó László 
Moszkítók – 371 fa
Amatőr Legjobb Taroló: Gulyás Tamás  Ász 
Söröző – 171 fa
Legjobb Szegvári Játékos: Zsibók Zoltán – 558 
fa

Igazolt Egyéni:
1. Zsibók Zoltán – Szegvári TSE. III. – 558 fa
2. Márkus László – Ferencvárosi TC. – 557 fa
3. Ács Tamás – Szegvári TSE. I. – 545 fa

Ezen kívül Igazolt Egyéni Ifjúsági, Amatőr 
Női Egyéni, Amatőr Férfi Egyéni kategóriában 
is hirdettek eredményt.

Ifjúságiak:
15. forduló
Szegvár (980) – Fővárosi Vízművek (1019) 
0 – 4

16. forduló
KÖFÉM (834) – Szegvár (1071) 0 – 4
Pontszerzők:
Vigh Márk
Puskás Bence

17. forduló
Gázművek (1043) – Szegvár (998) 3 – 1
Pontszerző:
Puskás Bence

Az ifjúsági csapat a 8. helyen áll a tabellán.
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Pólyáné Téli Éva a 
magyar szenior úszás 
ÖRÖKÖS BAJNOKA lett

A legutóbbi szenior úszóversenyen vehette át 
azt az emléklapot, mely által a Magyar Szenior 
Úszószövetség a magyar szenior úszás ÖRÖ-
KÖS BAJNOKA címet adományozza Pólyáné 
Téli Évának, aki a szövetség nyilvántartása 
szerint 180 bajnoki címet ért el 22 naptári év-
ben! Gratulálunk!

Forrás: http://www.szentesinfo.hu/mozaik/

57 csapat a XXVI. Forray 
Torna Országos Meghívásos  

Tornaversenyen
Szombaton benépesült a Szegvári Tornacsar-

nok. Az ország több városából Budapestről, 
Salgótarjánból, Budapestről, Veresegyházról, 
Kiskunfélegyházáról, Algyőről, Szentesről, 
Szegedről érkeztek csapatok a 26. alkalommal 
megrendezett Forray Tornára. Természetesen 
nem hiányozhattak a Szegvári Forray Máté Ál-
talános Iskola és AMI tornászai sem. A versenyt 
a Magyar Torna Szövetség és a Nemzeti Együtt-
működési Alap pályázat is támogatta a széles-
körű és példaértékű helyi összefogás mellett. A 
nagyszámú néző egész nap gyönyörködhetett 
a szebbnél szebb gyakorlatokban. Meglepetés-
ként a Dunaferr ifjúsági válogatott tornászainak 
bemutatója (edzőjük Török Dániel Szegváron 
kezdte tornapályafutását) és a Budapesti Bor-
nemisza Péter Ált. Iskola akrobatikus csapa-
tának előadása varázsolta el a versenyzőket és 

nézőket. A rendezvény díszvendége Tégla Fe-
renc szegvári olimpikon (diszkoszvetés) volt. A 
rendezvényről a Sport 1 felvételt készített, ame-
lyet várhatóan április hónapban fognak naponta 
különböző időpontokban közvetíteni. Emellett a 
Kurca TV-ben és a Szentes TV-ben is láthatnak 
közvetítést a Forray Tornáról. 

Első alkalommal „A” kategóriában is rendez-
tek versenyt. Ebben még csak egy-két csapat 
szerepelt. A „B” kategória sokkal népesebb volt, 
elsősorban a lányok körében. 

 „B” kategória – Fiúk
II. kcs:
2. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

91,25 (Szlapák Dániel, Gyenes Maximilián, 
Mihály Martin, Szabó Kevin, Kiss Bálint Ba-
lázs, Matyi Ármin) Edző: Vass Tibor

III-IV. kcs:
1. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

103,5 (Jánosi Krisztián, Kéri Richárd, Gila Fe-
renc, Ajtai Róbert, Hegedűs Imre, Ajtai László, 
Varga János) Edző: Vass Tibor

Egyéni összetett: 1. Hegedűs Imre 2. Ajtai 
László 3. Jánosi Krisztián (Forraysok)

„B” kategória – Lányok
I. kcs két szeres verseny:
4. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

68,1 (Börcsök Fanni, Szlapák Nóra, Magyar Bi-
anka, Szabó Fióna, Gila Viktória, Gajda Sára) 
Edző: Pólyáné Téli Éva

Egyéni összetett: 
Talaj: 3. Gila Viktória és Gajda Sára (Forray)

I. kcs három szeres verseny:
2. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

102,85 (Börcsök Fanni, Szlapák Nóra, Magyar 
Bianka, Szabó Fióna, Gila Viktória, Gajda Sára) 
Edző: Pólyáné Téli Éva

Ugrás: 3. Gajda Sára (Forray) 
Gerenda: 3. Szabó Fióna (Forray)

II. kcs:
3. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

106,85 (Bozó Lili, Turiczki Gréta, Gila Viktó-
ria, Mrena Kornélia, Magyar Luca, Gajda Sára) 
Edző: Pólyáné Téli Éva

Gerenda: 2. Magyar Luca (Forray) 3. Gajda 
Sára (Forray)

Talaj: 3. Gajda Sára (Forray)

III. kcs:
5. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

103,8
Talaj: 3. Tóth Viktória (Forray)

IV. kcs:
3. Szegvári Forray Máté Általános Iskola 

108,6 (Apró Réka, Szabó Alexandra Boró-
ka, Tóth Viktória, Kunszabó Viktória, Csapi 
Loréna, Gráfik Vivien, Magyar Réka) Edző: 
Pólyáné Téli Éva

Egyéni összetett: 3. Gráfik Vivien
Ugrás: 3. Gráfik Vivien (Forray) 
Gerenda: 2. Gráfik Vivien (Forray)

A rendező Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és a Szegvári Diáksport Egyesület köszö-
netét fejezi ki mindazoknak, akik támogatták a 
XXVI. Forray Torna megrendezését:

TÁMOGATÓINK:
Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelő - NEA 
pályázat
Magyar Tornaszövetség
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 
munkatársai
Szegvári Diáksport Egyesület
A szegvári tornász szülők munkaközössége
Agro-Veritas Kft. Szegvár
ÁSZ Söröző – Molnárné Kvakk Zsuzsa
Bihari Nándor
Bottyán András egyéni vállalkozó
Cent-Rm Bt
CHIO
Dancsik János
Délkertész Szentes
Érdi Zöldséges
Fúvó János egyéni vállalkozó
Fúvó Jánosné
Homlok László és családja
Gajda Zsolt és családja
Gila Ferenc és családja
GOODS MARKET
Gráfik Péter és családja
Gyenes KFT
Horváth Cipó Kft.
HUNOR COOP ZRT.
Kehely Söröző – Tóth József
Keller Ilona
Kériné Gyenes Mónika
Kisbolt – Dobai Mária
Korona  Söröző – Lekrinczkiné Tóth Erzsébet
Kosztolányiné Bárány Veronika
Kurca-Parti Óvoda Szegvár
Levendula Gyógynövénybolt és Reformház
Lila Akác Gyógyszertár
Magyar Imre és neje
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szegvári 
csoportja
Magyar Nóra
Mini Söröző – Béres Ferenc
Pikoló Söröző – Rácz Józsefné
R&G 2000 Kft. – Gojdárné Rácz Erika és csa-
ládja
SZ.E.K.M.I. (Művelődési Ház)
Szatmári Kertészet Szentes
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegvári Polgárőrség
Szucsán Angéla; Szucsán Jánosné
Rozgonyi Mária
Ternai Kft.
Tóth Lászlóné
Vassné Agócs Ilona
Vörös Rózsa Cukrászda – Farkasné Szabó 
Elvira
Western Söröző – Gindáné Dancsó Melinda

Média támogatók:
Sport 1 TV, Kurca TV, Szentes TV, Szegvári 

Napló, Délvilág, Szentesi Élet, Szentesi Gyors, 
Szentesi Mozaik
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57 csapat a XXVI. Forray Torna Or-
szágos Meghívásos Tornaversenyen


