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Szegvárról elszármazottak találkozója
Szeretném név szerint is megköszönni 

mindenki munkáját, akik az elszármazottak 
találkozójának megszervezésében, lebonyolí-
tásában segítettek. Mindent megtettek azért, 
hogy az 56 regisztrált elszármazott és a számos 
szegvári ember jól érezze magát, ne szenvedjen 
semmiben hiányt.

Háttértámogatás, biztatás, ötletadás: 
Drótosné Czene Katalin, Kovács Lajos.

Anyagi segítség, erkölcsi támogatás: Gémes 
László polgármester, Márton Rozália, Lukács-
né Csurgó Csilla, Vajda Gabriella, id. Gémes 
Lászlóné.

Kalácssütés, vendéglátás, vendégek fogadá-
sa: Arany Lajosné, Bucsányi László, Bujdosó 
Istvánné, Gajda Lászlóné, Hegedűs Imréné, 
Ivanov Imréné, Kerekesné Bovatsek Ágnes, 
Kispálné Gémes Csilla, Lévai Györgyné, Maj-
zik Ferenc, Purgel Nóra, Szőke Lászlóné, Vigh 
Mária. 

Folytatás az 5. oldalon

Május 1-jén  
a szegvári  
Tekecsapat  

feljutott  
a Szuperligába

Szívből  
gratulálunk  

nekik!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Lelked, mint a fehér galamb,

csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk

már soha nem talál.
Ha tudjuk, hogy a csillagok közt

a legfényesebb Te leszel,
utat mutatsz, mert szívünkben

örökké létezel.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk

Szabó László

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhí-

teni igyekeztek.

Gyászoló család

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.

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

Családi események
2016. április
(Összeállította: 

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Apró Jánosnak és Pásztor Móni-
kának (Bercsényi u. 26.) LEILA és ROLAND, 
Katarof Attilának és Virág Dzsenifernek 
(Damjanich u. 36.) LILLA

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Szabó László Szabadsághar-
cos u. 1/b (70 éves), Táborosiné Fülöp Judit 
Mindszenti u. 46/a (50 éves), Kosztolányi 
Sándor József Kinizsi u. 55. (79 éves), Tóth 
Ferencné Bozó Margit Petőfi u. 15. (73 éves), 
Bárány Mihályné Mészáros Erzsébet Ilona 
Kórógyszentgyörgy u. 6/a (72 éves)

Képviselő-testületi tagok  
az alábbi időpontokban  

fogadóórán várják a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Június 7-én kedden 17-18 óráig, majd minden 

hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Június 1-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Június 2-án csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Május 11-én és június 8-án 17-18 óra, majd 

minden hónap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Május 18-án szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. május 30. (hétfő) 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

Megemlékezés
A „Szép Öregkor” Nyugdíjas Egyesület  

25 év alatt elhunyt tagjai:

Apró Ferencné
Boros Jánosné

Berkecz Kálmánné
Czibulya Ferenc
Hérány Istvánné
Kolber Jánosné

Menyhárt Ignácné
Mihály Sándorné
Móricz Lászlóné
Szalai Józsefné

Szécsényi György
Szűcs Györgyné

A következő verssel szeretettel  
emlékezünk rájuk.

Bacsa Józsefné

Rajki Miklós: Halottaink

Mint milliónyi
Szentjánosbogár,
Jelzik halottaink helyét,
Az értük gyújtott mécsek,
Mindenszentek éjszakáján.
Ők mind, lent
A föld terhét cipelve,
De lelkükkel mind, fent
A megváltás üdvének örülve,
Álmodják az örök álmot.
Rátok emlékezünk,
Kik voltatok,
És egyszer bennünket,
Csak úgy elhagytatok.
Itt maradtunk, torkunkban
Azzal a szorító érzéssel,
Szívűnkben egy láthatatlan,
De múlhatatlan vérzéssel,
Hogy most már nem vagytok,
És örökké alszotok.
Ami maradt, az az emlék:
Egy mosoly, egy mozdulat,
Egy ölelés vagy indulat.
Bármi az, széppé szelídült,
Ha volt rossz, az már elévült.
Csak a jó maradt meg igazán,
Mindig és most is,
Mindenszentek éjszakán.
Ezért, hát csendben állj oda,
Arccal feléjük fordulva,
Kezedet imára kulcsolva,
Legalább most,
Csak rájuk gondolva.
Égjen benned a láng,
Mondj el értük egy imát,
S ha kezedben remeg is a virág,
Könnycsepp gördül le
Arcod árkain,
Felszárad majd,
Mindannyiuk drága hamvain.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével 
egyre többen választanak szabadtéri progra-
mot és tevékenységet, ennek során fokozottabb 
figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező 
tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnö-
vényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és 
gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél ese-
tén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő 
oka az emberi gondatlanság. A károk akkor 
előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás 
és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növény-
zet, illetve a növénytermesztéssel összefüggés-
ben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri 
égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. 
növény egészségügyi okból hatósági engedély 
beszerzése mellett – megengedi. Avar és ker-
ti hulladék égetését csak az adott település 
önkormányzata engedélyezheti rendeletében, 
de égetni ebben az esetben is csak a rende-
letben meghatározott helyen, napokon és mó-
don szabad. Külterületi ingatlanok esetében, 
amennyiben az égetést jogszabály megengedi, 

előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédel-
mi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is 
megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő 
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Orszá-
gos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet tartalmazza. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet 
nélkül és minden esetben gondoskodjunk meg-
felelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen 
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, 
és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát fo-
lyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. 
Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a 
szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A 
felügyelet nélkül hagyott tűz könnyen tovább-
terjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos 
kárt okozó tüzek forrásává válhat.

A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ 
az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles 
időjárás elősegíti a tűz kialakulását, tovább-
terjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban or-
szágos szinten a vidékfejlesztési miniszter, te-
rületi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási 
tilalmat rendelhet el, mely esetén az érintett 

területen akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve 
a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi. 

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jog-
szabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiá-
nyában végzett tűzgyújtási tevékenység miatt 
az önkormányzat, a környezetvédelmi hatóság 
és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel 
kapcsolatos további információkért keres-
se fel a katasztrófavédelem oldalait (http://
www.katasztrofavedelem.hu, http://.....
katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH Erdé-
szeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu). 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tájé-
koztató kisfilmjei az alábbi linkeken tekinthe-
tőek meg:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=press_video_index2&vid=39

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.
php?pageid=press_video_index2&vid=32

Közreadta: 
Bölcskei-Molnár Zoltán, Szegvár NK.  

Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke

TÁJÉKOZTATÓ 
a belterületi ingatlanokon keletkező avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott 
a nagyközség belterületi ingatlanjain keletkező 
avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének sza-
bályairól, mely rendelet 2015. június 1. napján 
lépett hatályba. Az alábbiakban közöljük a ren-
deletet, kérjük a lakosságot annak fokozott be-
tartására. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 8/2015. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelete az avar és kerti hulladék nyílt téri ége-
tésének szabályairól

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és a környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 
48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §
A rendelet hatálya Szegvár Nagyközség bel-

területi ingatlanain keletkező avar és kerti hul-
ladék nyílt téri égetésére (továbbiakban égetés) 
terjed ki.

2. §
(1) Égetéssel az ingatlanban, valamint az azt 

határoló közterületen keletkezett avar és kerti 
hulladék semmisíthető meg.

(2) Az avart és a kerti hulladékot az égetés 
előtt előzetesen szikkasztani, szárítani kell.

(3) Égetéssel tilos megsemmisíteni
 a) kommunális, ipari eredetű, vagy 

veszélyes hulladékot,
 b) lábon álló növényzetet,
 c) tarlót.

3. §
(1) Az égetést keddi és szombati napokon 

7-20 óra közötti időben lehet végezni.
(2) Országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom 

ideje alatt avar és kerti hulladék égetése tilos.
4. §

(1) Az avart és a kerti hulladékot csak kialakí-
tott tűzrakó helyen és telken (ingatlanon) belül 
szabad égetni.

(2) A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető 
anyagtól olyan távolságra kell elhelyezni, hogy 
az égetés azokra veszélyt ne jelentsen.

(3) Közterületen az avar és a kerti hulladék 
égetése tilos.

(4) Erősen párás, ködös időben, valamint 15 
km/óra sebességet meghaladó szélmozgás ese-
tén tilos az égetés, tüzet gyújtani csak szélcsen-
des időben szabad.

(5) Tilos az égetés olyan időszakban, amelyre 
vízkorlátozás van elrendelve, vagy ha a vízszol-
gáltatás bármely okból szünetel. 

5. §
(1) Az égetést úgy kell végezni, hogy az az 

emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.

(2) Az égetés során az égetés folyamatának 
gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható.

(3) A nyílt téri tüzet őrizetlenül hagyni nem 
szabad. A tűz továbbterjedésének veszélye, il-
letve egyéb veszély esetén a tüzet azonnal el 
kell oltani.

(4) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illet-
ve a tűz eloltható.

(5) Az égetés befejezésével az égetést végző 
köteles a tüzet vízzel vagy földtakarással elol-
tani, a parázslást megszüntetni, a helyszínt és 
annak környezetét tűzvédelmi szempontból 
átvizsgálni és minden olyan körülményt meg-
szüntetni, ami tüzet okozhat. 

6.§
Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatály-

ba.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 

külterületi irányított égetés szabályairól az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM. rendelet rendelkezik.

A külterületi égetéshez a tűzvédelmi ható-
ság engedélyét kell beszerezni. A tűzvédelmi 
hatóság a Csongrád megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége. Az engedély beszerzéséért szí-
veskedjenek a Kirendeltség munkatársaihoz 
fordulni.

Gyömbér Ferencné, jegyző
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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 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 emele-
tén, 7-15 óráig személyesen is nyugodtan kereshetik)
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 segélyhívószám 
is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 06-
62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 29-33. 
sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt 
betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
május 2-6. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
május 9-13. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
május 17-20. keddtől péntekig 7.30-10.30 óráig
május 23-27. csütörtökig 14-18 óráig, pénteken 7.30-
10.30 óráig
május 30- június 3. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők 
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás    9-10 óra
Csecsemő tanácsadás   9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, hogy 
tanácsadásra egészséges gyermekeket 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.
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 ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

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

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

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd  8-16-ig
szerda  8-16-ig
péntek  8-12-ig
Petkov Attila
Telefon: 06-70/903-6879

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
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 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 Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 
8-12 és 13-17 óra között.

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

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

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

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig
Vasárnap zárva!

A Szegvári Napló pénzforgalma 
2015-ben

Bevételek
nyitó egyenleg 237.756 Ft
Újságár 557.000 Ft
Lakossági támogatás 85.000 Ft
Hirdetés 103.500 Ft
Összesen: 983.256 Ft

Kiadások
Nyomdaköltség  579.624 Ft
Útiköltség 47.935 Ft
Internet, szám. techn. költség 65.333 Ft
Adminisztrációs költség 9.600 Ft
Postaköltség (előfiz., köteles péld.) 28.780 Ft
Banki költség 22.664 Ft
Összesen: 753.936 Ft

Egyenleg 2015. december 31-én 229.320 Ft
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Emléktábla, emlékfa ültetés: Bucsányi Lász-
ló, Csatordai Endre, Gyömbér Ferenc.

Fotózás Kerekes Mátyás
Video készítés Kurca TV munkatársai
A művelődési ház vendégfogadásra alkal-

massá tétele, technikai feltételek biztosítása: 

Az 1. oldal folytatása

ELSZÁRMAZOTTAK ÍRTÁK
Drága barátaim, földieim!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, hogy 

vágyamat, álmomat (MINDANNYIUNK VÁ-
GYÁT), hogy Szegváron egy fa jelképezze az 
elszármazottak hovatartozását, segítették ne-
kem megvalósítani! Elsősorban Polgármester 
úrnak, az önkormányzat felelős vezetőinek a 
beleegyezést a fa elültetéséhez. 

Köszönöm Komlósi Jánosnak a sok-sok 
bátorító szót, a szívhez szóló jó tanácsokat! 
Kosztolányiné Verácskának, Kovács Lajosnak 
a segítségét. A Kultúrházban serénykedő em-
berkék áldozatos munkájukat, akik fáradtságot 
nem kímélve azon igyekeztek, hogy nekünk 
minél szebb legyen az ünnepünk! Milliónyi fi-
nomságot, amit készítettek nekünk! 

Hálás vagyok a vendégeknek, akik szép 
számmal emelték e szép nap varázsát, hangu-
latát! Tégla Ferenc olimpikonunk megtisztelő 
látogatását! Felejthetetlen volt számomra Szeg-
váron 2016. április 09... Jelképezze ez a Tölgyfa 

szülőföldünkhöz ragaszkodásunkat, szeretetét! 
Ahogy az én drága barátom Komlósi János 
írta, és mondta: „Szeretetben született ötlet a 
leghamarabb válik valóra...”

Drótosné Czene Katalin

Kedves Szegvári Barátaim!
Nagy megtiszteltetés volt számomra közte-

tek lenni. Hadd köszönjem meg még egyszer 
azt az áldozatos, és lelkiismeretes munkát, 
amit időtökből arra szántatok, hogy az odaér-
kezők otthon érezzék magukat. Azt gondolom 
mindannyiunk lelkében mély nyomott hagyott 
a szombati nap. Ezt visszük tovább, s hiszem 
erőt ad az elkövetkezendő időkre is. Nincs na-
gyobb hatalom annál e földi létben mikor az 
összetartozás ily nemes formában jelenik meg.

Jó volt részt venni azon időutazáson, amely 
visszavitt a múltba és vázolta a jövőt. Jó volt 
látni a könnyező, és mosolygós arcokat, ami-
kor a múlt kapui feltárultak és akkor és ott újra 

életre keltek. Jó volt látni, hallani, hogy Szeg-
vár nem marad le a mai kor követelményeitől 
és infrastruktúrája egyenes úton, szakavatott 
kezekbe adva működőképes. Mégis hadd emel-
jen ki azt a tényt, hogy emberi léptékkel élhe-
tő, emberközeli valóságban történik mindez. 
Bízom abban, hogy a szegvári templomharang 
még mindig lélekhez szól, bízom abban, hogy 
a szegvári emberek még mindig az élőszót sze-
retik, a virtuális valóság helyett. Bízom abban, 
hogy a csordajáráson ezernyi pipacs sapkája 
bólogat, és enyhülést ad a lélek fájdalmára.

Szeretve Tisztelt Barátaim! Engedjétek meg, 
hogy Isten áldását kérjem rátok, és arra a kis 
darab földre, amit Szegvárnak hívnak és min-
den erőmmel hozzákötődöm. Legyen áldás az 
elültetett fán, és adja hírül az elkövetkezendő 
nemzedéknek csak így lehet, csak így szabad, 
felelősséget vállalva a földön járni.

Mély baráti ölelésem mindannyiótoknak. 
Tisztelettel: Komlósi János

Bánfiné Sajtos Lolita, Bánfi Antal, Pöszmet 
Zsolt, Gyántiné Farkas Rozália, Kovács Bé-
láné, Szabadi Józsefné, Danó Andrea, Misák 
Mónika.

Köszönőm a műsorban fellépő Dobbantó 
Néptáncegyüttes fiataljainak színvonalas tán-
cát, felkészítőik Magyar Imre és Magyar Imré-
né munkáját, Majzik Feri katonadalait. Huszka 
Anitának a község fejlődésének ismertetését.

Eddigi munkám során nagyon ritkán tapasz-
taltam ilyen összefogást, ilyen együttműkö-
dést. A gördülékeny lebonyolításban felmerülő 
hibákra azonnali megoldást találtunk közösen 
és már is ment minden tovább. 

Vendégeink nagyon jól érezték magukat, 
elégedetten sétáltak át megnézni a felújított 

kastélyt és a múzeum kiállításait. Többen visz-
szatértek még beszélgetni a művelődési házba.

Mi is elégedetten ültünk le egy kis beszélge-
tésre, értékelésre a rendrakás után.

Kosztolányi Sándorné
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2016. március 31-én du 14.00 órakor tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester szeretettel köszön-

tötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön kö-
szöntötte Balogh Szabó Imrét a rendőrkapitányság 
vezetőjét, Bihari Ferencet a Polgárőr Egyesület el-
nökét és Zsombó Zoltán körzeti megbízott Urakat.

1./ Napirend: A polgármester tájékoztatója a két 
ülés között történt eseményekről, a fontosabb intéz-
kedésekről

Gémes László polgármester elmondta a két ülés 
között fontosabb események közül kiemeli az alábbi 
rendezvényt: 

Március 25-én, 133 év után újra Szegváron került 
megrendezésre a Csongrád Megyei Közgyűlés, 19 
képviselő jelenlétében. Pozitív visszajelzéseket ka-
pott az eseményről. A Csongrád Megyei Közgyűlés 
első napirendi pontjai között szintén a rendőrség 
megyei beszámolója szerepelt. Megtiszteltetésnek 
érezte, hogy a Csongrád megyei Főkapitány Úr és 
az Országos Rendőrfőkapitány-helyettes Úr is tisz-
teletüket tették az eseményen. A közgyűlésen, me-
gyei szinten hallhattunk beszámolót a rendőrség te-
vékenységéről, a képviselő-testületi ülésen a térségi 
beszámolóról lesz szó.

2./ Napirend: Rendőrség beszámolója a település 
közrend, közbiztonsági helyzetéről

Gémes László polgármester ismertette a rendőr-
ség beszámolója a település közrend, közbiztonsági 
helyzetéről szóló írásos anyagot (2. sz. melléklet). 
Üdvözölte Balogh Szabó Imre r. ezredes kapitány-
ságvezető Urat. Kérdezte, kívánja-e szóban kiegé-
szíteni az írásos beszámolót?

Balogh Szabó Imre r. ezredes kapitányságvezető 
megköszönte Gémes László polgármester úrnak a 
szót. Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az 
ülésen résztvevőket. Elmondta, részletes beszámoló 
készült a település 2015. évi közrend, közbiztonsági 
helyzetéről. Stabil személyi állománnyal, kiegyen-
súlyozott munkával tudták kezelni a társadalom-
ban meghúzódó devianciákat, ami az illetékességi 
területen bekövetkezett. A bűnügyi érzékenységük 
töretlen, az elmúlt 6 év legjobb nyomozási ered-
ményességével zárták a 2015-ös esztendőt. Közel 
1,5-szer annyi közterületi-szolgálati órát töltöttek 
kollegái a közterületeken, mint az elmúlt évben. 
Több mint 1000 gyalogos szolgálati órát töltöttek el 
a lakosság, a környező települések polgármesterei, a 
képviselő-testületi tagok kérésére, amivel növelték a 
biztonságérzetet. Javult térségük közlekedésbizton-
sága, 26%-os személyi sérüléses balesetcsökkenés 
figyelhető meg a 2014-es évhez viszonyítva. Köz-
útjainkon egy halálos kimenetelű baleset történt. 
Az egy is sok, 2016. év céljai között szerepel, hogy 
nullára csökkenjen ez a szám. Ezen eredmények el-
érésében segített, hogy folyamatosan mérték a gép-
járművek sebességét az elmúlt esztendőben is, így 
tudták lassítani a forgalmat. A baleseti okok között 
még mindig előkelő szerepet tölt be a gyorshajtás. 

A prevenció is kiemelt feladata a rendőrségnek, 
az elmúlt évben egy új kolléga, a már meglévő prog-
ramokon túl arcát adta a „Házhoz megyünk vagyon-
védelmi programnak”. Mind Szentes város, mind a 
kistérség vonatkozásában egy új program, mellyel 
a vagyonvédelmi biztonságot kívánták elősegíteni. 
A megelőzés terén a társadalom teljes szegmensét 
megszólították. Ellátogattak óvodákba, általános- 

és középiskolákba, a lakossági fórumokra és a „szép 
korúak” körében is tartottak előadást, tájékoztatót 
és egyéb szóróanyaggal látták el a megjelenteket. 

Negyedik éve a Belügyminisztérium az önkor-
mányzatok által készít felmérést a lakosság köré-
ben, mennyire elégedettek az adott térség rendőri 
tevékenységével, mennyire érzik magukat bizton-
ságban? Örömét fejezte ki, miszerint már negyedik 
alkalommal a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság a megyék között az első helyen szerepel. 
A Csongrád megyében élők értékelték a rendőrség 
munkáját a legtöbbre, ötös skálán 4,6-os értéket ad-
tak. A Szentesi Rendőrkapitányság a megyei ered-
ményhez hozzájárulva egy átlagos szintet hozott, 
amihez szükség volt a szegvári Képviselő-testület 
jó minősítésére is.

Összegzésképpen a kapitányság a stratégiai-, és 
taktikai céljait, amit 2015-ben megfogalmaztak, tel-
jesítette. Az állampolgárok biztonságérzetét nagy-
mértékben irritáló, rendkívüli eseményre nem volt 
példa. Külön megelégedés, hogy rendőrtámadás 
nem történt.

A migránskérdés nem oldódott meg, szükséges a 
rendőrség munkája az idei évben is. Az elért ered-
mények megtartása mellett, továbbra is a lakosság 
elégedettségén kell munkálkodniuk. Megköszönte 
a szót.

Gémes László polgármester megköszönte a szó-
beli kiegészítést. Elmondta, most is pozitívan tud-
nak az eredményekről beszélni Szegvár vonatkozá-
sában. A körzeti megbízottainkkal is maximálisan 
elégedettek, bármikor fordulhatnak segítségért hoz-
zájuk. A nap 24 órájában elérhetőek és segítőké-
szek. Ugyanez elmondható a szentesi kollegákról is. 

Nagyon fontos a megelőzés szerepe. A szegvári 
megbízottak is nagy hangsúlyt fektetnek a prevenci-
óra. A sebességméréseknek látható eredménye van. 
15-20 évvel ezelőtt gondot okoztak a nagy sebesség-
gel közlekedő gépjárművek Szegváron. Az utóbbi 
évek tapasztalatai azt mutatják, a gyorshajtók tisz-
teletben tartják a település belterületét. Ebben segít-
séget nyújtanak a jelzőtáblák is, melyek felvillannak 
a település két végén, ha túllépik a sebességet. Se-
gítség a rendszeres rendőri jelenlét is. A település 
lakosainak közlekedési morálja is jelentős mérték-
ben javult a több éves munka eredményeként. Az 
elmúlt hetekben volt egy közös munkaértekezlet a 
Szentesi Rendőrkapitányságon, melyen jelen volt a 
rendőrség apparátusa és a környező települések pol-
gármesterei is. Tapasztalatokat cseréltünk, mely te-
lepülés hogyan segíti a rendőrség munkáját, milyen 
problémákkal küzdenek az adott területen? 

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, miszerint a 
körzeti megbízottak a meghibásodott Lada Niva he-
lyett kaptak egy másik autót. Jelenleg egy terepjárót 
használhatnak, mellyel a külterületet is ugyanúgy 
el tudják látni, mint a belterületet. Büszkén mond-
hatják, hogy a polgárőröknek és a rendőröknek is 
modern gépjármű áll a rendelkezésükre. 

Köszönetet mondott a járművekért és a gyors 
intézkedésért. Megköszönte a település nevében a 
rendőrség munkáját. Elmondta, a jövőben is meg-
tesznek mindent annak érdekében, hogy az együtt-
működés folytatódjon. 

Felkérte Puskásné Halál Ágnes képviselőt, is-
mertesse a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság határo-
zatát a beszámolóval kapcsolatban.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót. Elmondta a bizottsági ülés alkalmá-
val választ kaptak kérdéseikre. Örömét fejezte ki 
a kerékpárlopások csökkenését és a település ren-
dezvényein biztosított rendőri védelmet illetően. 
Kiegészítette a helyi körzeti megbízotti állomány 
közbiztonság fenntartásáról szóló felsorolást a Fa-
lunapok biztosításával. 

Elmondta, a mezőgazdasági utakról a közútra 
felhajtott gépjárművek esős időszakban jelentős 
szennyezettséget okoznak. A bizottság kérte ennek 
a fokozott ellenőrzését. 

Köszönetet mondott a helyi körzeti megbízot-
taknak is, véleménye szerint azért van a lakosok-
kal ilyen jó kapcsolat, mert közvetlen kontaktusban 
vannak a helyi emberekkel.  Jó egészséget kívánt a 
további munkájukhoz!

Elmondta, a bizottság elfogadásra javasolta a 
rendőrség beszámolóját a település közrend, köz-
biztonsági helyzetéről.

Gémes László polgármester megköszönte Puskás-
né Halál Ágnes képviselő beszámolóját. Elmondta a 
mezőgazdasági észrevételekkel kapcsolatban, hogy 
az előző évtizedekhez képest jelentősen csökkent a 
sárfelhordás. A településnek vannak területei ahol 
sajnos semmi változás nem észlelhető, de túlnyomó-
részt a gazdálkodók odafigyelnek a problémára. Át-
adta a szót a Képviselő-testület tagjainak. 

Határné Bottyán Erika képviselő köszönetet 
mondott a Szentesi Rendőrkapitányság és a helyi 
rendőrök munkájáért. Elmondta, Civil Szervezeti 
vezetőként és védőnőként gyakran kerül kapcsolat-
ba a rendőrséggel. Tapasztalatai szerint, bármikor 
fordult bizalommal a rendőrség felé, nagyon segí-
tőkészek voltak. Együtt szervezik a civil napokat, 
bekapcsolódnak a lakosság életébe, közel kerülnek 
a településen élőkhöz. Másként vannak jelen egy 
akadályversenyen, mint egyébként intézkedő rend-
őrök. Véleménye szerint nagyon hasznosak ezek 
az alkalmak. Engedik, hogy a jelenlévő gyerekek, 
fiatalok, családok még közelebb kerüljenek a rend-
őrséghez, jobban bele lássanak a munkájukba. Na-
gyon ötletes és jó feladatokkal készülnek mindig a 
rendezvényekre. 

Gémes László polgármester megköszönte 
Határné Bottyán Erika képviselő szavait. Elmondta, 
a bizalom nő a lakosság részéről az ilyen rendezvé-
nyek alkalmával. A fiatalok részéről tapasztalható 
egyfajta tisztelet, ha már gyermekkorban megisme-
rik a rendőrök munkáját.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, az 
elmúlt években lehetőség volt a „részegbicikli” és 
az éjjellátó kipróbálásra, melyre máskor nincs alka-
lom. A gyerekeknek nagyon tetszett.

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, 
nagy megtiszteltetés volt, hogy a Csongrád Megyei 
Közgyűlésen részt vehettek. Jelen volt az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányságtól a Vezérőrnagy Úr, itt 
volt dr. Lukács János Dandártábornok Úr és most 
a Szentesi Rendőrkapitányság, 8 település képvise-
letében. Elmondta Vezérőrnagy Úr, hogy a belügy-
minisztériumi felmérés alapján Csongrád megye öt 
éve az élen van. Emellett kiemelte a migránshely-
zetben a megye személyi állományának és a vezető-
inek munkáját. Köszönetet mondott az időt, fáradt-
ságot, nem kímélő helytállásért.
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Folytatás a 10. oldalon

A beszámolóban olvasható, hogy a 8 település 
közül egy sem tartozik a veszélyeztetett zónába. 
Nem kiemelkedő a bűncselekmények és a balesetek 
száma. Érdemes párhuzamban látni és megköszönni 
ezt a munkát. Ahogy a Kapitány Úr is mondta az 
óvodától, az iskolákon át a nyugdíjasokig minden-
hol ott vannak a rendőrök. Kérte, hogy a televízi-
óban többször legyenek videó bejátszások, maga-
zinműsorok a lakosság tájékoztatására. Hasznosnak 
érezte a besurranások megelőzőse kapcsán is. Meg-
köszönte a rendőrség munkáját.

Balogh Szabó Imre r. ezredes kapitányságvezető 
elmondta, a rendőrség élt a lehetőséggel, a Civil Te-
levíziónál megelőzési kisfilmek levetítését illetően. 
Tudomása szerint jelenleg is működik. A szegvári 
televízió is több ilyen érdekű spotot közvetített a la-
kosság felé. Véleménye szerint minél többet beszél-
nek a prevenció jegyében, annál nagyobb a lehetősé-
ge annak, hogy pozitív irányba fordul át a lakosság 
tevékenysége is. 

A migránshelyzet vonatkozásában továbbra 
is helyt kell állni az ország valamennyi rendőré-
nek, beleértve a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság teljes személyi állományát is. Véleménye 
szerint, egy felelős parancsnoki szolgálati szer-
vezéssel tudják garantálni, hogy ne alakuljon ki 
közbiztonsági deficit a kapitányság illetékességi 
területén. Ezután is lesz annyi intézkedésre képes 
rendőr, amennyire szükség van, a vele párhuzamos 
technikával. Ezen túlmenően segítik a határnál 
dolgozók munkáját is. 

Külön öröm a körzeti megbízottak munkájának 
elismerése. Nem sok olyan település van a megyé-
ben, ahol a körzeti megbízottak ott is laknak, ahol 
a munkájukat végzik. Ez egy sikeres párosítás, 
ebből kifolyólag alakult ki kooperáció a lakosság 
és a rendőrség részéről, mely lehetővé teszi, hogy 
a nap bármely szakában meg tudják szólítani a 
kollégát. Illetve civil emberként, mint település-
beli tudnak hozzájuk fordulni. A sárfelhordást 
illetően a 112-es hívószámon élhetnek jelzéssel. 
Kérte a lakosság bizalmát a közös munka elvég-
zése érdekében. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, az 
uniós-ciklusban van-e lehetőség közterületi kame-
rákra pályázni? Van-e országos program, elképzelés 
ezzel kapcsolatban?

Balogh Szabó Imre r. ezredes kapitányságvezető 
elmondta, minden évben van lehetőség valamilyen 
formában a kamerarendszert fejleszteni, ebben az 
évben még nem volt pályázat. Amint lesz lehető-
ség tájékoztatni fogja Gémes László polgármestert. 
Véleménye szerint minél több kamerát sikerül a 
közterületekre kiállítani, virtuálisan annyival több 
rendőr van jelen, hiszen ez olyan eszköz, amely a 
rendőrség munkáját segíti. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a 
közrend, közbiztonság helyzetéről, azt a szóban el-
hangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, a Kép-
viselő-testület külön határozatban köszönje meg 
a Szentesi Rendőrkapitányság valamennyi dolgo-
zójának és Kapitány Úrnak is az egész éves mun-
káját. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete köszönetét és elismerését fejezte ki a fel-
adatok végrehajtásában közreműködő Szentes Vá-
rosi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapitányság 
állományának, kiemelten a Szegvár nagyközségben 

szolgálatot teljesítő három körzeti megbízottnak: 
Zsombó Zoltánnak, Kapás Tamásnak, Schwartz 
Gábornak. 

3./ Napirend: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről

Gémes László polgármester előterjesztette a 
tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről 
szóló írásos anyagot (3. sz. melléklet). Megkérdezte 
Bihari Ferenc elnököt van-e szóbeli kiegészítése a 
tájékoztatót illetően?

Bihari Ferenc Polgárőr Egyesület elnöke el-
mondta, nincs kiegészítése a tájékoztatóval kapcso-
latban.

Gémes László polgármester kérte Puskásné Ha-
lál Ágnes képviselőt a bizottság határozatának is-
mertetésére.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta és el-
fogadásra javasolta a Polgárőr Egyesület tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót. Gratulációját fejezte ki 
a Polgárőrség eredményes munkájához, a sikeres 
pályázatokhoz és a település biztonságára fordított 
időhöz. 

Gémes László polgármester gratulált az ered-
ményes munkához. Elmondta az elmúlt időszakban 
nagyobb lendületet vett a Polgárőrség. Nagyon sok 
pályázatot nyújtottak be, melyeket meg is nyertek. 
Ennek köszönhetően a székház belső berendezé-
se megújult, új terepjáróval szolgálják a lakosság 
biztonságát. A szervezet teljesen ingyen, önként és 
díjmentesen a polgártársaik védelmében, őrzésében 
és az ő biztonságukban működnek közre. Szabad-
idejüket nem kímélve, azért dolgoznak, hogy kör-
nyezetük, településük élhetőbb legyen. 

Köszönetet mondott a munkáért Bihari Ferenc el-
nöknek és munkatársainak. Jó munkát és sok meg-
nyert pályázatot kívánt az egyesület részére.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
nagyon sokat köszönhetünk a Polgárőr Egyesület-
nek, a Civil Szervezetnek nagyon sokat segítenek 
a rendezvényeken. A programokon biztosították a 
helyszínt, az akadályversenyeken állomáshelyként 
is szerepelnek, nagyon jó programokat, versenyszá-
mokat találnak ki. Megköszönte a Polgárőr Egyesü-
let munkáját. Elmondta, reméli, még sokáig meg-
marad a jó kapcsolat a két szervezet között.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvári Polgárőr Egyesü-
let tevékenységéről szóló tájékoztatót, melyet tudo-
másul vett. 

Gémes László polgármester javasolta, a Kép-
viselő-testület külön határozatban köszönje meg a 
Polgárőr Egyesület valamennyi dolgozójának és Bi-
hari Ferenc elnöknek egész éves munkáját. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete köszönetét fejezte ki a Polgárőr Egyesület 
vezetőségének és tagjainak a település közbiztonsá-
gáért kifejtett munkájáért és felkérte Bihari Ferenc 
elnököt, tolmácsolja ezt az egyesület tagjai részére. 

4./ Napirend: Beszámoló a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok 2015. évi végrehajtásáról

Gémes László polgármester előterjesztette a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. 
évi végrehajtásáról szóló írásos beszámolót (4. sz. 
melléklet). 

Kérte, dr. Vigh-Molnár Henriett képviselőt is-
mertesse az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság határozatát. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmond-
ta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámo-
lót.

Gémes László polgármester elmondta, a 
SZEESZI dolgozói és a jelzőrendszer tagjai évek óta 
hatékonyan dolgoznak együtt, megköszönte a közös 
munkát és a beszámoló elkészítését.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló – többször módosított – 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében előírt felada-
tának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló be-
számolót, melyet az alábbiak figyelembe vételével 
fogadott el: 

A képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi területen tevékenyke-
dők munkájáért.

A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegy-
zőjét, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján az átfogó értékelést a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivata-
la részére küldje meg.

5./ Napirend: egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester ismertette az egye-

sületek és társadalmi szervezetek támogatásáról 
szóló írásos anyagot (5. sz. melléklet). Elmondta, 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság és a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülés kere-
tei között tárgyalták az előterjesztést. Felolvasta, a 
bizottságok együttes ülésén a sporttámogatásokra, 
sporttal kapcsolatos kiadások fedezésére készült 
javaslatot.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2016. évi költségvetésében sporttámogatá-
sokra 1.660 eFt, összeget fogadott el. A keretösszeg 
felosztásáról az alábbiak szerint határozott:

Szervezet neve Bizottsági 
javaslat

1. Futball Club Szegvár  
Sportegyesület 500.000 Ft

2. Szegvári Diáksport Egyesület 500.000 Ft

3. Szegvári Kyokushin Karate 
Dojo SE 260.000 Ft

4. Szegvári Tekézők  
Sportegyesülete 400.000 Ft

SPORT TÁMOGATÁS  
ÖSSZESEN:

1.660.000 
Ft

Gémes László polgármester elmondta, az egye-
sületek és társadalmi szervezetek támogatásáról 
szóló előterjesztést az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági bizottság 
közös ülés keretei között tárgyalták. Felolvasta, a 
bizottságok közös ülésén az egyesületek, alapítvá-
nyok támogatására készült javaslatot. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2016. évi költségvetésében egyesületek, 
társadalmi szervezetek támogatására 1.100 eFt, 
összeget fogadott el. A keretösszeg felosztásáról az 
alábbiak szerint határozott:
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ÉLETÁRAMLÁS
Május első vasárnapján templomunkban 

a gyermekek köszöntötték az édesanyákat, a 
nagymamákat. Megköszöntük mindazt a sze-
retetet és gondoskodást, amellyel nap, mint nap 
elhalmoznak bennünket. Különleges helyet 
foglalnak el a szívünkben. Édesanyánk az a 
személy, akivel először kapcsolatba kerülünk 
születésünkkor, és akivel ez a láthatatlan köte-
lék meg is marad egész életünkben.

Az életet adó anya kiválasztott helyet foglal 
el az emberek mindennapi életében és az üd-
vösség történetében is. Szeretni kell azt, aki az 

életet adja. Az isteni szó is a termékenységre 
hív, olvashatjuk a szentírás első lapjain a te-
remtés könyvében. Szaporodjatok és töltsétek 
be a földet. 

Amikor Ádám feleségét „Évának” nevezte 
ezzel jelezte hívatását. Tudniillik ez a név azt 
jelenti, hogy az élők anyja. Éva így lelkendezik 

első gyermeke születése után: Gyermeket kap-
tam Jahvétől. 

A nő nemcsak az élet történetébe lép be az 
anyaság révén, hanem férjében is szorosabb ra-
gaszkodást idéz elő.

Végül a tízparancsolatot hirdeti, az anyát, 
miként az atyát tisztelniük kell a gyermekek-
nek. Az ember ezt a tiszteletet ünnepélyes 
formában köszöntéssel fejezi ki. Ma minden 
gyermek az édesanyját köszönti. Isten az, aki 
az asszony szívébe oltotta az anyaság legyőz-
hetetlen vágyát, ő nyitja meg és zárja el az 
anyaméhet, egyedül ő győzheti, le a terméket-
lenséget olvashatjuk Sámuel könyvében. 

Ma az öröm hangján, köszöntjük édesanyán-
kat, azon a hangon ahol az élet lehelete a sze-
retet szüli. Köszöntsük most az ének hangján 
édesanyánkat. Őt, aki szoptat felnevelt ben-
nünket. Ő, aki éjszakákat virrasztott ágyunk 
mellett. Őt, aki imára kulcsolta kezünket. Őt, 
aki minden erejét és energiáját ránk pazarolta. 
Őt, aki az életátadás csodálatos hordozójává 
vált. Őt, aki az, Isten akaratát valósította. 

Az anyaság mély értelme az élet átadás. 
Jézus Krisztus eljövetelével nem szűnt meg a 

fiúi kegyelet, hanem beteljesedett. 
Ezért köszönjük mi az édesanyánkat. Mert 

igent mondtak ránk. Örömüket lelték bennünk.
Pál apostol ezt mondja: „Gyermekek! Enge-

delmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert 
ez a helyes. „Tiszteld apádat és anyádat”: ez 
az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, 
mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosz-
szú életű légy a földön.” (Ef 6,1-2)

(Zsadányi J.)

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal fáradni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve,
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedé-
sét!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az ÉDESANYÁMAT!

ÚJÍTS MEG MINKET  
PÜNKÖSDI LÉLEK!

A Szentlélek nemcsak az istengyermekség 
Lelke, hanem a tanúságtételé is. Amint a hit min-
dig a Szentlélek ajándéka, ugyanúgy a Szentlélek 
ajándéka az is, ha valaki a hitet tovább tudja adni. 
Az Egyház tagjai nemcsak saját megszentelődé-
sükre kapják a Szentlelket, hanem mások meg-
szentelésére is.

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek. Menjetek 
tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! 

Egyszer, amikor együtt evett velük, megparan-
csolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, 
hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről 
úgymond tőlem hallottatok: Mert János csak víz-
zel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlé-
lekkel fogtok megkeresztelkedni.” (ApCsel 1,45)

Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, 
és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júde-
ában és Szamariában, sőt, egészen a föld végső 
határáig (ApCsel 1,8).

Jézus szavai beteljesedtek. A zsidó pünkösd 
napján – a Törvény átadásának ünnepén – a je-
ruzsálemi tanítványokat eltöltötte a megígért 
Szentlélek.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon 
a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre 
olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves 
szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a 
házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg 
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nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyi-
kükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, 
és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogy a Lélek szólásra indította őket (ApCsel 
2,14).

A Szentírás nem állítja, hogy ez a pünkösdi 
élmény az apostolok kiváltsága lett volna. Ellen-
kezőleg, azt mondja a mintegy százhúsz főnyi 
krisztushívő közösségről, hogy „mindnyájan 
együtt voltak”. 

A Szentlélek kiáradása fölszabadult örömmel, 
bátor kiállással és a természetfölötti kommuniká-
ció (különböző nyelvek) ajándékával járt együtt. 
Péter, aki Jézus letartóztatásának éjszakáján a 
főpap szolgái előtt megtagadta Mesterét, most 
bátran hirdette a föltámadt Jézus evangéliumát, 
és szavát megtérések követték. Az evangelizá-
ció megkezdődött, az Egyház teljesíteni kezdte a 
missziós parancsot.

Akik megfogadták szavát, megkeresztelked-
tek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért. 
Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában 
és közösségében, a kenyértörésben és az imád-
ságban (ApCsel 2,41-42).

A Szentlélek pünkösdi ajándéka ettől kezdve 
mindazoknak szól, akik hisznek, megtérnek és 
megkeresztelkednek.

„Térjetek meg, és keresztelkedjék meg mind-
egyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsá-
natára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 
Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg 
azoknak, akiket – bár távol vannak – meghívott a 
mi Urunk, Istenünk” (ApCsel 2,37-39).

A Szentlélek ajándékát az apostolok kézráté-
tele közvetíti. Amikor a Jeruzsálemben maradt 
apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogad-
ta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és 
Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, 
hogy megkapják a Szentlelket. Mert még egyi-
kükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve 
az Úr Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, s 
erre megkapták a Szentlelket (ApCsel 8,14-17).

Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. 
Itt néhány tanítványra akadt. Megkérdezte tőlük: 
„Megkaptátok a Szentlelket, amikor hittetek?” 
„Nem is hallottuk, hogy van Szentlélek” – felel-
ték. „Mire keresztelkedtetek?” – kérdezte ismét. 
Ezt válaszolták: „János keresztségére.” „János a 
bűnbánat keresztségével keresztelt – magyarázta 
Pál –, a népet meg arra biztatta, higgyenek abban, 
aki utána jön, azaz Jézusban.” Ezt hallva megke-
resztelkedtek Jézus nevére. Ezután Pál rájuk tette 
a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek, megkap-
ták a nyelvek adományát és prófétáltak (ApCsel 
19,16).

Az apostoli kézrátételt, amely a Szentlélek 
tanúságtételre fölavató erejét közli, ma az apos-
tolok utódai, a püspökök és a kellő felhatalma-
zással rendelkező presbiterek (= áldozópapok) 
gyakorolják. Ősi egyházi gyakorlat szerint ez 
a kézrátétel szentelt olajjal, (krizmával, müron, 
müró) való megkenést foglal magában, amely 
a Szentírásban (1Jn 2,20.27; ApCsel 10,38) Is-
ten kenetének nevezett Szentlelket jelképezi. E 
fölkenés neve a latin egyházban konfirmáció 
(megerősítés), amely a magyar katolikus szó-
használatban szláv közvetítéssel a bérmálás ala-

kot vette föl. A keleti egyház a krizmatizáció, 
miroválás kifejezést használja. 

A keresztség és a bérmálás szentségét az ős-
egyház rendszerint együtt szolgáltatta ki. A fel-
nőttek ma is általában egyszerre vehetik föl a 
két szentséget. A csecsemők megkeresztelése 
azonban a nyugati egyházban később pedagógiai 
okokból különvált a bérmálástól. A keleti egyhá-
zak tehát a görög katolikusok is – ma is együtt 
szolgáltatják ki a két szentséget, akkor is, ha cse-
csemőt keresztelnek.

A bérmálás szentsége mélyebben belénk gyö-
kerezteti az istengyermekség ajándékát, inten-
zívebben egyesít bennünket Jézus Krisztussal, 
teljesebben iktat az Egyház tagjai közé, és a 
Szentlélek erejét közli, mely a Krisztusról szóval 
és tettel való tanúságtételre képesít.

Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki őt 
így szólítja: Abba, Atya! (Gal 4,6)

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív 
föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik 
őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek 
által ... Birtokában vagyunk Krisztus gondolatai-
nak (1Kor 2,910.16).

Még tökéletesebben köt az Egyházhoz a bér-
málás szentsége; vele a Szentlélek egészen sajá-
tos ereje gazdagítja a hívőket. (2. vatikáni zsinat: 
Lumen Gentium 11.) A bérmálás eltörölhetetlen 
jegyet nyom a lélekbe.

A bérmálás „pecsétje” különbözik a keresztség 
„pecsétjétől”, hiszen a két szentség elválasztható. 
A nyugati egyházban a püspök bérmáláskor ezt 
mondja: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” 
bérmálkozó a hit szavával válaszol: „Amen.”

Hogy a bérmálás gyümölcsöző legyen a ke-
resztény életében, az istengyermekség állapotá-
ban, magát Jézus követésére elkötelezve, várako-
zó hittel kell fogadnia a Szentlélek ajándékát. Az 
istengyermekség állapotát a bűnbánat, hit és ke-
resztség (keresztség után elkövetett halálos bűn 
esetében: a bűnbocsánat szentsége) teremti meg.

A Jézus követésére való elkötelezettség abban 
áll, hogy ismerjük és vállaljuk evangéliumi meg-
hívásunkat.

A várakozó hit azt jelenti, hogy nem passzívan 
vesszük tudomásul a szentséget, hanem folytono-
san kérjük is a Szentlélek kiáradását életünkre, és 
számítunk kérésünk meghallgatására.

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zör-
gessetek és ajtót nyitnak nektek! (Mt 7,7)

Adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, 
akik kérik tőle.

Ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, 
higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban 
teljesül kérésetek. Ezért hittel kérjük, hogy újít-
son meg a Szentlélek és adja meg a kegyelmet 
nekünk és a most bérmálkozóknak, hogy átél-
hessük pünkösdi Lélekáradást, és annak minden 
csodáját.

HÍREK-ESEMÉNYEK
Május hónapban minden este 18.40-kor a 

lorettói litániát énekeljük a Szűzanya tisztele-
tére, utána szentmise.

Május 15. Pünkösdvasárnap a Szentlélek ki-
áradásának ünnepe, az Egyház születésnapja.

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti idő, és 
elkezdődik az évközi idő, melynek liturgikus 
színe a zöld.

Május 22. Szentháromság vasárnapja. Ezen 
a napon a fél 9-es szentmisén lesz az elsőál-
dozás, 12 gyermek, és felnőttek is készülnek 
erre a találkozásra. Imádkozzunk értük, hogy 
Jézushoz hűségesek lehessenek!

Május 29. Úrnapja, szorgos kezek elkészítik 
a templom körül a sátrakat az Úr Jézus fogadá-
sára. Virágszirmot egész héten lehet gyűjteni, 
és vasárnap reggel elhozni a templomba. Az 
idén elsőáldozáshoz járuló gyerekek szórják a 
szirmot a szentségi Jézus előtt. A szentmise fél 
9-kor kezdődik.

Június 3. Jézus Szentséges Szívének ünnepe, 
a 18 órakor kezdődő szentmisét, trianoni szer-
ződés miatt szétszóródott magyar nemzetért 
ajánljuk fel! 

Bérmálás lesz templomunkban június 4-én 
(szombat) délután 16 órakor lesz.

Tanévzáró szentmise június 12-én fél 9-kor 
lesz. Természetesen a keresztény életben nincs 
vakáció, Jézus minden vasárnap vár a szentmi-
sére.

Vinculum Caritatis Közösség szervezésében 
ez évben a lelkigyakorlat: június 27-28-29-én 
lesz a katolikus körben. 

(Rozgonyi Mária) 
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A 7. oldal folytatása

Szervezet neve Bizottsági 
javaslat

1. Bazsa Mári Népdalkör 40.000 Ft

2. CSA-VAR GO Szabadidő Egye-
sület 30.000 Ft

3. Díszítőművész Szakkör 40.000 Ft

4.
Dobbantó Néptáncegyüttes 
(Dobbantó Néptáncosok Támoga-
tásáért Alapítvány)

225.000 Ft

5. Együtt Egészséggel a Szegvári 
Óvodások Jövőjéért Alapítvány 70.000 Ft

6. Fuszulyka Természetet- és Kultúrát 
Kedvelő Nyugdíjasok Klubja 50.000 Ft

7. Jövő Tehetségiért Alapítvány a 
Vackor Családi Napköziért -

8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szegvári Csoportja 100.000 Ft

9.
Mozgáskorlátozottak Csongrád 
Megyei Egyesületének Szegvári 
Csoportja

40.000 Ft

10. Római Kat. Egyházközség Kari-
tász csoportja 50.000 Ft

11. Szegvár Nagyközség Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete 50.000 Ft

12. Szegvári Polgárőr Egyesület 100.000 Ft

13. Szegváriak Szegvárért Közösség-
fejlesztők Egyesülete 80.000 Ft

14. Szegváriak Tájékoztatásáért 
Alapítvány 80.000 Ft

15. „Szép Öregkor” Nyugdíjas 
Egyesület 60.000 Ft

16. Szolgáló Szeretet Háza Egyesület 25.000 Ft

17. Tűzköves Hagyományőrző, Isme-
retterjesztő Kulturális Alapítvány 60.000 Ft

Egyesületek, alapítványok támo-
gatása összesen:

1.100.000 
Ft

A Jövő Tehetségiért Alapítvány a Vackor Családi 
Napköziért azért nem részesítette a képviselő-testü-
let támogatásban, mert a kérelem szociális támoga-
tásra irányult, amire ez a keret nem nyújt fedezetet. 

Gémes László polgármester átadta a szót Gyöm-
bér Ferencné jegyzőnek, megkérte szóban egészítse 
ki a vízterhelési egységdíj bevezetéséről szóló írásos 
anyagot.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, az AL-
FÖLDVÍZ Zrt. szolgáltató küldött egy levelet, mely 
tartalmát előterjesztésbe foglalták (6. sz. melléklet). 
Próbált utánanézni pontosan mi a vízterhelési díj és 
milyen szerepe van ebben a Képviselő-testületnek. 
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyintézője telefonon el-
mondta, azért szeretnék, hogy határozatban erősítse 
meg a testület ezeket a tételeket, mert a vízdíjat is 
a testület határozta meg. Ez a szennyvíz környe-
zetterhelése után keletkező díj, nincs összefüggés. 
Különböző fogyasztói szegmenseket jelöltek meg: 
lakosság, önkormányzat, hatóság és szippantott 
szennyvíz. Az ügyintéző kérdésre elmondta, a ha-
tóság a gazdálkodó szervezeteket jelenti. Javasolta, 
ilyen megfogalmazás mellett az előterjesztés tárgya-
lásának elhalasztását. Írásos információt kell kérni 
az anyag kiegészítéséről. 

A jogszabály egyértelműen rögzíti, „a közcsator-
nán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsájtott vízter-
helő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító 
telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot mű-
ködtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja 

a szolgáltatást igénybevevőkre”. A jogszabály nem 
mondja ki, hogy ebben a kérdésben a Képviselő-
testületnek határozatot kellene hoznia. Ha az egész 
lakosságra vagy a fogyasztókra vonatkozó szabályt 
szeretnénk megállapítani, azt önkormányzati rende-
letbe kell foglalni, nem határozatba. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, ő sem talált felhatalmazó rendelkezést, amely 
kimondaná, hogy a Képviselő-testületnek ezt az 
előterjesztést jóvá kellene hagynia. A rendeletben 
egy nagyon bonyolult képlettel számítják ki a víz-
terhelési egységdíj összegét. Utána nézett, más te-
lepülések képviselő-testülete előtt is szerepelt ilyen 
előterjesztés, más értékekkel. Valószínűleg minden 
településen más a vízterhelési díj. Különösnek találja 
a fogyasztói szegmensek felsorolását. Kérdezte, mi-
ből fakadnak ezek a különbségtételek a fogyasztói 
szegmensek vonatkozásában?

Gémes László polgármester kérte, halasszák el a 
vízterhelési egységdíj bevezetésére vonatkozó elő-
terjesztés megtárgyalását. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2016. évi közbeszerzési terv írásos anyagát (7. sz. 
melléklet). Hozzátette, minden évben változik, a 
jogszabályok változása miatt.

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 42. §-a alapján az Önkormányzat, 
mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó köz-
beszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelö-
léssel jóváhagyja.

Gémes László polgármester ismertette a pályázat 
benyújtása muzeális intézmények szakmai támoga-
tásáról szóló írásos előterjesztést (8. sz. melléklet).

Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, ön-
rész nem szükséges a pályázathoz?

Gémes László polgármester elmondta, nincs 
szükség önrészre.

Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, a 
Baba-Ház gyűjtemény felújítása nem tartozik ide?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, szerették 
volna bevonni a gyűjteményt, de jelenleg nem lehet-
séges. 

Határozat 
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a pályázat benyújtása muze-
ális intézmények szakmai támogatására tárgyú elő-
terjesztést és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület pályázatot nyújt be az embe-
ri erőforrások minisztere által meghirdetett, a Ma-
gyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. c.) pont sze-
rint a Muzeális intézmények szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston Program).

A benyújtandó pályázati alcél: 1. pont b) alcél ba) 
pont: a tárgyi és szellemi örökség széleskörű bemu-
tatása, így különösen állandó kiállítások megvalósí-
tása és felújítása.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert és a jegyzőt a pályázat elkészítésével, a pályázati 
adatlap aláírásával, a pályázati kiírás szerinti nyilat-
kozatok megtételével.

Gémes László polgármester kérdezte, van-e vala-
kinek szóbeli előterjesztése?

Tóth Péter képviselő kérdezte, megérkezett-e már 
a Ford terepjáró a tanyagondnoki szolgálat részére? 

Gémes László polgármester elmondta, a Ford 
terepjáró a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdona lesz, nem a ta-
nyagondnoki szolgálaté. 

Tóth Péter képviselő elmondta, úgy emlékszik 
arról volt szó, hogy átadják a tanyagondnoki szol-
gálatnak.

Gémes László polgármester elmondta, az előző 
gépjármű fog a tanyagondnok szolgálatába állni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a lakosság részé-
ről érkezett visszajelzés, hogy aláírás, bélyegző nél-
küli levelet kaptak a csatornázással kapcsolatosan. 
A 250.000 forint feletti önrészt visszaigényelhetik. 

Gémes László polgármester kérte, a levél felmu-
tatását. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Szegvári Csa-
tornamű Víziközmű-társulat elnökének kellett volna 
aláírni, vagy egy bélyegzővel ellátni. De ez nem tör-
tént meg, csak „s.k.” jelzéssel van ellátva.

Gémes László polgármester elmondta, ebben az 
esetben nem kell aláírni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a 250.000 forint 
megtakarítás alatti rész érdekli a lakosokat. Egy éve 
átadták a tisztítótelepet, a beruházás befejeződött 
és még mindig nincs információ a visszafizetésről. 
Mennyibe került a beruházás? A felvett önerőt a 
Szegvári Csatornamű Víziközmű-társulat visszafi-
zette már az OTP Bank részére? Mennyi maradt meg 
az összegből? Hány lakosnak kell még hozzájárulni? 
Mire lehet számítani a 94%-os támogatottság mellett? 

Gémes László polgármester elmondta, több al-
kalommal válaszolt már ezekre a kérdésekre. Vissza 
akkor fognak kapni a megtakarításból, ha mindenki a 
ráeső részt megfizette. Ha valaki nem fizet, a fizetők 
pénzéből kell addig visszatartani a rá eső részt. Ez a 
múltbéli hamis információk eredménye, miszerint 
„nem kell kötni lakáskasszát, mert nem lesz belőle 
semmi”. A lakáskassza szerződések különböző idő-
pontban járnak le. Az első szerződések most kezdenek 
lejárni. Mindenki kapott az OTP Banktól egy cso-
magot, amelyet a lakosok nem tudtak értelmezni. Az 
egyszerűbb és gyorsabb ügykezelés érdekében az OTP 
Bankkal közösen, a Szegvári Csatornamű Víziközmű-
társulat nevében kiküldésre került egy nyilatkozat. 
A lakáskassza szerződésben szerepel, a 250eFt-nál 
több esetben több lesz a megtakarítás végösszege. A 
250eFt feletti részt a lakosok visszakapják, erről szól 
ez a nyilatkozat. A 250eFt-ot a Szegvári Csatornamű 
Víziközmű-társulat fogja megkapni, mint kedvezmé-
nyezett. Az OTP Bank lezárja a számlákat és 90 nap 
után küldi a Szegvári Csatornamű Víziközmű-társulat 
részére a megtakarításokat, ez őszre várható. Miután 
az összes szerződés lejárt, pontos információk lesznek 
a befizetésekről, az előfinanszírozási hitel költségéről 
és kamatáról. Akkor látszik majd mennyi volt az önerő, 
amivel a szegvári lakosoknak hozzá kellett járulni a 
csatorna beruházáshoz. Ezután lesz az összeg elosztva 
az előfizetők számával és akkor derül ki, hogy mennyi 
az érdekeltségi hozzájárulás. A Szegvári Csatornamű 
Víziközmű-társulat kompetenciája eldönteni, hogy mi 
történik a túlfizetetésekkel, aki kevesebbet fizetett be, 
annak ki kell pótolnia az összeget. Amíg mindenki el 
nem éri a meghatározott összeget, addig nem tudnak 
mindenkinek mindent visszafizetni. 

Az Önkormányzat segít a Szegvári Csatornamű 
Víziközmű-társulatnak a koordinációban, de a pénz 
nem az Önkormányzaton keresztül mozog. 

Tóth Péter képviselő elmondta, nincs nyoma, írá-
sos dokumentuma a Szegvári Csatornamű Víziköz-
mű-társulat üléseinek. Nem tartozik a lakosságra? 

Gémes László polgármester elmondta, a Szegvá-
ri Csatornamű Víziközmű-társulat működési rendjé-
ben van megfogalmazva, ha nem hozzák nyilvános-
ságra abba a testületnek nincs beleszólása.

A lakosok választottak küldötteket, az elnök Ta-
kács István ők szoktak üléseket tartani. Folyamatos 
kapcsolatot tartanak a lakosokkal. 

Tóth Péter képviselő elmondta, nem tudják a la-
kosok, kik tartoznak a Szegvári Csatornamű Vízi-
közmű-társulatba?
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Gémes László polgármester elmondta, adni fog 
egy listát a tagok nevéről.

Tóth Péter képviselő elmondta, a hivatalban kell 
lennie egy nyilvántartásnak, kik azok, akiknek be 
kell fizetni az önrészt? 1600 ingatlant érint. A Szeg-
vári Csatornamű Víziközmű-társulat az OTP Banktól 
le tudja kérdezni azoknak a listáját, akik még nem fi-
zettek. Fel kell szólítani őket. Ne azok fizessék mások 
csatornadíját, akik tisztességesen, becsületesen tör-
lesztettek eddig. Lehet, hogy még 10 év múlva is lesz 
olyan, aki sunnyog, lapít, de használja a rendszert.

Gémes László polgármester elmondta, évek óta 
kérik az OTP Banktól ezt a fajta adatszolgáltatást. 
Tudják, kinek van elmaradása, ki az, aki nem fizetett 
egyáltalán. Olyan is akad, aki nem is akar fizetni. 
Folyamatosan segítenek a Szegvári Csatornamű Ví-
ziközmű-társulatnak az elmaradások behajtásában. 
Van eredménye is. Minden egyes felszólító levél 
kiküldése után mindig érkeznek új befizetések. Van 
olyan eset, amikor a lakosok jönnek be érdeklődni, 
hogy mennyi az elmaradásuk vagy szólnak, hogy 
nem kaptak csekket. Van erről adatbázisuk, de ezt 
nem tehetik közzé, nem nyilvános.

Tóth Péter képviselő kérdezte, arra nincs jogkö-
re a Szegvári Csatornamű Víziközmű-társulatnak, 
hogy az elmaradásokat adók módjára behajtsa?

Gémes László polgármester elmondta, igen van, 
ez adó-módjára behajtandó lesz. Néhány hónapon 
belül minden szerződésnek le kell járnia, akkor 
muszáj lesz elindítani ezt a folyamatot, mert addig, 
amíg nem fizeti ki mindenki a rá eső összeget, ad-
dig a Szegvári Csatornamű Víziközmű-társulat nem 
tudja visszaadni a teljes összeget. Nem sok értelme 
van kisebb részletekben kifizetni a visszajáró megta-
karításokat, olyan banki költségek terhelnék, amely 
a lakosok pénzét csökkentené. 

Néhány hónap türelmet kérnek még mindenkitől. 
Amikor a lakáskassza szerződések lejárnak, akkor 
már le tudják zárni az OTP Bank irányába lévő előfi-
nanszírozási hitelt, akkor fogjuk tudni kiszámolni az 
érdekeltségi hozzájárulás összegét. Aki nem fizetett, 
attól az érdekeltségi hozzájárulást fogják behajtani. 
A lakosoknak el kell mondani, hogy sem a képvi-
selő-testületnek, sem az önkormányzatnak, sem a 
polgármesternek ehhez a pénzhez köze nincs, nem 
tud vele rendelkezni. Ez a lakosok pénze, és az ál-
taluk létrehozott közösség, a Szegvári Csatornamű 
Víziközmű-társulat fog rendelkezni felette. Azok 
a küldöttek fognak szavazni róla, akiket a lakosok 
választottak. Körzetlistát adni fognak a képviselő-
testület tagjainak, hogy kik a küldöttek. 

Márton Rozália gazdasági osztályvezető el-
mondta, ő már elküldte a küldöttek listáját a kép-
viselő-testületnek. A Szegvári Csatornamű Vízi-
közmű-társulatnál az Intéző Bizottságban tag. Ezt a 
levelet az OTP Bank javaslatára küldte ki a Szegvári 
Csatornamű Víziközmű-társulat. Amíg ez a nyilat-
kozat nem érkezik vissza, addig a 250eFt megtaka-
rítást nem fogja megkapni a Szegvári Csatornamű 
Víziközmű-társulat. Azért kaptak a lakosok levelet, 
mert lejárt a szerződésük. Az OTP Bank küldött egy 
listát a lejárt szerződésekről, nyilatkoztatni kell a 
lakosokat. Az OTP Bank automatikusan küldött a 
lakosoknak egy részletes levelet, ezt váltja fel ez az 
egyszerűbb, értelemszerű nyilatkozat. Addig nem 
tudja lezárni az OTP Bank a szerződést, nem tud 
utalni sem, amíg a 250eFt feletti összegről nem nyi-
latkoznak. 1800-2000 forintról van szó.

Gémes László polgármester elmondta, lesz, aki-
nek magasabb lesz ez az összeg, akik több ingatlanra 
vagy magasabb összegre kötötték meg a lakástaka-
rékossági szerződést.

Márton Rozália gazdasági osztályvezető el-
mondta, mindenki arra költi a visszajáró összeget, 
amire szeretné. A levél az intézkedés meggyorsítá-
sának céljából lett kiküldve. 

Gémes László polgármester elmondta, az OTP 
Bank által kiküldött csomag nem jó, mert tartalmaz 
előre kitöltött nyomtatványt, amelyen be van jelölve, 
hogy a fennmaradó összeget csak lakóházra lehet 
fordítani. Ami nem igaz. A most lejárt szerződések 
a leghosszabb futamidejűek. Viszont vannak olyan 
szerződések, amelyek esetében a visszakapott össze-
get csak lakáscélra használhatnak. 

Márton Rozália gazdasági osztályvezető el-
mondta, a Szegvári Csatornamű Víziközmű-társulat 
ülései nyilvánosak. Eddig évente egyszer tartottak 
ülést. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Szegvári Napló-
ban meg kell hirdetni, mert eddig nem is tudott róla 
senki.

Márton Rozália gazdasági osztályvezető el-
mondta, a küldöttek tudtak az ülésekről. Ha a küldött 
úgy gondolja, az általa képviselt lakosokat bevonja. 
A lakosok tudják, hogy kik a küldötteik területileg, 
tőlük is lehet érdeklődni.

Gémes László polgármester elmondta, a Szeg-
vári Naplóba nem tudják meghirdetni a meghívót, 
ha nem esik egybe a kiküldés a lapzártával, a meg-
jelenéssel. 

Tóth Péter képviselő elmondta, akkor a televízió-
ban kell hirdetni a küldöttek névsorával együtt, hogy 
tudják, kihez forduljanak a lakosok.

Gémes László polgármester elmondta, már több 
műsor volt a televízióban a csatornázással kapcsolat-
ban, ennek ellenére fognak érdeklődni az emberek. 
Van, aki azt mondja, nem kapnak vissza a megtaka-
rításból. Van, aki azt mondja más települések 100%-
ban visszakapják a megtakarítást, ez nem igaz. 
Például a szomszédos településen a Viziközmű-tár-
sulatnak van működési költsége, van alkalmazottja, 
számítógépe, internete, ezt a megtakarításokból fi-
zetik. Szegváron nincs ilyen, az önkormányzat in-
gyenesen végzi ezeket a feladatokat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
nem derül ki a levélből, hogy az OTP részére, vagy 
a Szegvári Csatornamű Víziközmű Társulatnak kell 
visszaküldeni a levelet.

Márton Rozália gazdasági osztályvezető felol-
vasta a levélből, „a fenti nyilatkozatot eljuttathatja 
postán, vagy személyesen is leadhatja a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatalban, a polgármesteri 
kabinetben”.

Gémes László polgármester elmondta, a kísérő-
levelet a Szegvári Csatornamű Víziközmű Társulat 
küldte, de a nyilatkozat az OTP Banknak szükséges.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a levélből nem derül ki, hogy a nyilatkozat az OTP 
Bankhoz kerül.

Gémes László polgármester kérdezte, van ennek 
jelentősége?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
azért jelentős, hogy tudják a lakosok, azért tekintsék 
tárgytalannak az OTP Bank levelét, mert ez a nyilat-
kozat lesz helyette.

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, 
csak az OTP Bank tudja ezt a pénzt visszautalni. Eh-
hez a nyilatkozat kitöltése szükséges.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
elhangzott, hogy a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatalnak ehhez a pénzhez nincs köze. 

Gémes László polgármester elmondta, a hivatal-
ba jönnek a lakosok információért. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ha valaki-
nek csekkre volt szüksége, eddig is a hivatalba jött, 
hogy szóljunk az OTP Banknak. 

Tóth Péter képviselő elmondta, tudomásul vette 
az elhangzottakat. Kérte, egyeztessenek a kivitele-
zőkkel a falu bejárásának időpontjáról. 

Gémes László polgármester emlékei szerint a 
bizottság megbeszélte, március végén vagy április 
elején lesz a következő bejárás. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a kivitelezőknek 
nem biztos, hogy megfelel az időpont. 

Gémes László polgármester elmondta, továbbítja 
a kérelmet és egyeztetnek időpontot a 3 bizottsági 
tag és a 3 kivitelező között április hónapra. Június 
30-ig el kell végezni a munkát.

Tóth Péter képviselő kérte, külön öblözetekben 
haladjanak a bejárás során a képviselők a kivitele-
zőkkel. Fel kell írni, melyik öblözetben milyen prob-
lémák vannak, és a csatornázás kapcsán keletkez-
tek-e egyáltalán? 

Gémes László polgármester elmondta, 3 képvise-
lő és 3 kivitelező van, kérte az Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság tagjait, ha idejük engedi, csat-
lakozzanak a bejáráshoz.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a Bercsényi utca vége járhatatlan.

Gémes László polgármester elmondta, eredetileg 
is földes utca. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, száraz időben is járhatatlan. Amikor vizes a föld 
és végig megy rajta néhány nagyobb autó, nyomot 
hagynak. Nem lehetne megcsinálni a Kántor utca 
alapján? 

Gémes László polgármester elmondta, utána jár-
nak. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a piactér sarkánál lévő „gólyafészkes” villanyosz-
lopra a közvilágítási lámpatest elhelyezésének folya-
matára az áramszolgáltató válaszolt-e?

Gémes László polgármester elmondta, 0-24 hó-
napon belül szokott válaszolni az áramszolgáltató, 
ez még nem történt meg. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a nem 
a csatornakivitelezők által okozott útkárosodásokkal 
milyen terv van a 2016. évben?

Gémes László polgármester elmondta, a költ-
ségvetés elfogadása alkalmával megbeszélték, több 
munkaprogram is lesz a felújításokra és forrást is 
biztosítottak rá. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. vezetője a képviselőkkel tarthatna-e a 
bejárások során, az útproblémák elkülönítése végett. 
A lakosok mindenféle útproblémára jelzik, hogy az 
kivitelezői probléma. 

Gémes László polgármester elmondta, igen velük 
tarthat, ami nem kivitelezői probléma azt külön írja 
fel a testület.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, la-
kossági jelzés a Rozgonyi utca és a közelben lévő in-
gatlan nélküli porta területén az évek alatt sok káros, 
idegen anyag került felhalmozásra. 

Gémes László polgármester elmondta, az illeté-
kes hatóságnak jelezni fogja a problémát.

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
kapott egy levelet az MVH-tól, a külterületi-, helyi 
közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezelésé-
re, állapotjavításához, karbantartásához szükséges 
erőmunkagépek pályázatáról. 

Gémes László polgármester elmondta, hallott a 
pályázatról. Munkaerőgépre nem 100%-os a támo-
gatás. Új grédert nem célszerű vásárolni.

Határné Bottyán Erika képviselő kérdezte, csak 
erre vonatkozik?

Gémes László polgármester elmondta, maga a 
gépbeszerzés igen. Lesz útfelújítási pályázat is, fel 
vagyunk rá készülve. A Szőlőkalja utca vége külte-
rület, készült egy előzetes terv és költségbecslés a 
felújítására. A benzinkútnál a Derekegyházára irá-
nyuló földút és a Jakó kövesútnak elkészült az elő-
zetes becslése. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkö-
szönte a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Nonprofit Kft. dolgozóinak az új iskola lép-
csőjének gyors helyreállítását.  
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Folytatás a 14. oldalon

Kivirágoztak  
az ágyások  

a falu központjában
A Fuszulyka Természetet és Kultúrát Ked-

velő Nyugdíjasok Klubja közös megbeszélés 
alapján elhatározta, hogy lépéseket tesz a fa-
luszépítésben. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő asszonynak 
röviden elmondtuk elképzeléseinket. Ő nagyon 
örült a gondolatainknak, és azt kérte írjuk le, 
mit szeretnénk, hol, tervezzük meg.

Kis idő elteltével összehozott egy találkozót 
Gyömbér Ferenc a Falufejlesztő Nonprofit Kft 
ügyvezetőjével, Vas László, Kukovecz Sándor-
né, Vigh Károlyné képviselte a klubot a leírt 
és megtervezett elképzelésekkel. Az ügyve-
zető elvitte a kockáspapírra leírt tervet és két 
héten belül el is készültek a virágágyások. Az 
elképzelt évelős és szárazságtűrő virágok a ko-
rai tavasz érkezésével mind virágba borultak. 
Tavaszi virágmagokat nem mertünk szórni, 
mert igen ritkán jár felénk az eső. Itt szeretném 
megemlíteni, hogy a gondozást, ápolást, locso-
lást is a klub tagjai vállalták. Segítségül hívtuk 
a szegvári Gila Róbertet, aki a szentesi Dísz-
faiskolánál dolgozik. Ő segített kiválasztani a 
rengetegféle virágból a legszebbeket. Ezeket a 
Polgármesteri Hivatal fogja finanszírozni. 

Április 20-án reggel 8 órára beszéltük meg 
az ültetést a klub tagjaival. Mindenki izgatot-
tan várta ezt a reggelt. Milyenek lesz a virá-
gok? Ki fogja kiszállítani? Gila Robi mindent 
megoldott. Ő már reggel fél 8-ra megérkezett 
a csodálatos virágokkal. Szegvár lakosai azt 
hitték, mi vagyunk a Díszfaiskola virágárus lá-
nyai. Gyorsan ment a munka. Mindenki meg-

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!
Szeretném Önöket tájékoztatni az iskolánk-

ban történt áprilisi eseményekről.

Petőfi szavalóverseny
Alsó tagozat
1-2.osztály: I. Szabó Levente – felkészítő: 

Vassné Lucz Klára, II. Szenczi Enikő – felk.: 
Balogh Ágnes, III. Szlapák Nóra – felk.: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta, III. Gajda Sára 
– felk.: Halász Ottóné

A területi versenyen Szabó Levente (felk.: 
Vassné Lucz Klára) és Szenczi Enikő (felk.: 
Balogh Ágnes) szépen helytálltak.

3-4. osztály: I. Sárközy Nimród – felk.: Lu-
kács Istvánné, II. Édelkraut Ádám – felk.: Lu-
kács Istvánné, III. Csillagkuti Ervin – felk.: Dr. 
Lehoczkyné Kehrer Anikó

Különdíj: Huszti Henriett 3. osztályos – 
felk.: Papné Benkő Mónika

A területi szavalóversenyen, ahol 24 tanuló 
vett részt, Sárközy Nimród a 3. helyen végzett 
– felk.: Lukács Istvánné.

A megyei szavalóversenyen a 27 tanuló kö-
zül Sárközy Nimród szintén a 3. helyen végzett 
– felk.: Lukács Istvánné.

Helyesírási verseny
2. osztály: I. Gajda Sára – felk.: Halász Ottó-

né, II. Pap Vera – felk.: Halász Ottóné, III. Du-
nás-Varga Noémi – felk.: Vassné Lucz Klára

A területi helyesírási versenyen Gajda Sára 
2. o. 1. helyezést ért el, a megyei versenyen 
pedig a 9. helyen végzett. Pap Vera is szépen 
teljesített. felk.: Halász Ottóné.

3. osztály: I. Holozsai Leila, Szabó Virág, II. 
Kiss Hanna – felk.: Papné Benkő Mónika

A területi versenyen szépen szerepeltek. 
4. osztály: I. Pap Marcell – felk.: Lukács 

Istvánné, II. Farkas Nikolett – felkészítő: Dr. 
Lehoczkyné Kehrer Anikó, III. Farkas Valéria 
– felk.: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó

A területi versenyen Pap Marcell 4. o. tanuló 
(felk.: Lukács Istvánné) és Farkas Nikolett 4.o. 
(felk.: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó) szépen 
helytálltak.

A területi matematika versenyen Gila Vik-
tória 2.o. és Szabó Levente 2.o. (felk.: Vassné 
Lucz Klára) szépen teljesítettek.

A területi matematika versenyen Csurgó 
Máté 4.o és Héja Gábor 4.o. tanuló a középme-
zőnyben végzett – felk.: Lukács Istvánné.

Kazinczy szép kiejtési verseny
4. osztály: I. Szebenyi Dávid – felk.: Lukács 

Istvánné, II. Jószai Péter – felk.: Lukács István-
né, III. Farkas Valéria – felk.: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó

Szebenyi Dávid és Jószai Péter a területi verse-
nyen szépen teljesítettek – felk.: Lukács Istvánné.

Április 22-én a Műszakiak Napján voltunk 
Szentesen. Az alsó tagozat valamennyi osztá-
lya részt vett ezen a rendezvényen.

Szegeden, a Néptánc fesztiválon részt vettek 
a gyermekeink. Ezüstminősítést kaptak. Felk.: 
Bagi Ferenc.

Felső tagozat
Április 13-án festőversenyt rendeztek a 

Koszta József Általános Iskolában. Részt ve-
vők: Baráth Dorina 4.o., Bihari Regina 4.o., 
Farkas Nikolett 4.o., Pap Marcell 4.o., Farkas 
Tímea 5.o., Süli Viktória 5.o., Kovács Kamilla 
5.o., Szatmári Kamilla 5.o., Szabó Boróka 8.o. 
Mindannyian a Jövőnkért AMI tanulói. Tava-
szi témájú csendéleteket festettek, szép mun-
kák születtek, de sajnos helyezést nem értek el. 
Felk.: Jeneiné Lucz Mária.

Április 5-én rendeztük az iskolai szavaló-
versenyünket a felső tagozatban 16 szavaló 
részvételével. 
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érkezett szerszámokkal, locsolóval, vödörrel. 
A kreatív klub tagok gyorsan megtervezték az 
ágyásokat. (Közben megérkezett Dr. Antal Pé-
ter gyógyszerész úr, a faluszépítők volt elnöke. 
Rövid beszélgetés és tájékozódás után öröm-
mel gratulált a sok szorgos kézhez.)

Még ehhez a sokféle virághoz otthonról is 
érkeztek évelős virágok. Volt olyan is, hogy 
újratervezés történt az ágyásokban. Összesen 
235 darab virágot ültettünk. 

A munka menetét folyamatosan fényképez-
tük. Egy kis nehézséget a Kurcából való locso-
lás okozott. De a férfiak kiemelték vödrökkel 
és a lányok hordták felfelé a parton a vizet. Jó 
lenne a Kurca partján egy lépcsőt kialakítani. 
Két nap múlva újra locsoltuk. Azóta meg a Jó 
Isten öntözi folyamatosan. Kapálónk is megér-
kezett a „kis Vakond”.

Bejártuk részletesen Szegvár központját és 
közben felfedeztük, hogy a Szentháromság 
szobor melletti két padon nincs ülőke és hát-
támla se. Vas László klub tagunk felajánlotta, 
hogy beszél Siska János vállalkozóval és kér 
faanyagot. Így készült két pad a szobor mellé 
és kettő az orvosi rendelő elé. Köszönjük Sis-
ka János felajánlását. A Falufejlesztő kft. meg 
felszerelte.

Az ágyásokba, csónakokba való földet Gye-
nes Istvántól kaptuk. Megérkezett egyik klub-
társunk fia, Bárány Zoltán és körbe fűnyírózta 
a Szent János szobor körüli ágyásokat.

Virágok kerültek az ágyásokba a kút környé-
kén, a Kossuth szoborral szembeni parknál, a 
Szent János szobor környékén, az 56-os emlék-
műnél, a Szegvár tábláknál. Folyamatban van a 
vasútállomásnál meglévő virágtartók feltöltése. 
Mi beültetjük, a MÁV dolgozók pedig felajánlot-
ták a gondozást. További terveinkben szerepel a 
Kórógy lejárója melletti rész virágosítása is.

Köszönöm a klub tagjainak az aktív részvé-
telt.

Vigh Károlyné

ELVÁGTA, 
FELDARABOLTA, 
LEFÖLDELTE…

Gyakran okoz gondot a tél végi, kora tavaszi 
fametszéskor keletkező hulladék, majd a fűnyí-
rásban összegyűlő szemét „eltüntetése”.

Mi a különbség a szemét és a hulladék között?
A szemét: olyan haszontalanná vált anyagok 

összessége, amelyeket a tulajdonos nem tud, 
vagy nem akar tovább használni. A szemét (mint 
anyag) kikerül a gazdaság körforgásából és ve-
gyesen kerül tárolásra, lerakásra (szeméttelepre). 

A hulladék: azon anyagok együttese, ame-
lyekre keletkezésük helyén (háztartás, ipar, me-
zőgazdaság, stb.) használhatatlanná váltak, de 
anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjt-
ve – még másodlagos nyersanyagként hasznosít-
hatók. (pl. komposztálhatók)

Mi a komposztálás?
A komposztálás nem más, mint irányított hu-

musz „gyártás”. Feladatunk, hogy minél kedve-
zőbb feltételeket biztosítsunk a humusz „gyár-
tást” végző élőlények (mikroorganizmusok, 
gombák, férgek…) számára.

Hogy mi a humusz?
A humusz: nagyrészt növényi, kisebb részben 

állati eredetű anyagok bomlás termékeiből kelet-
kezett szerves anyag, amelynek döntő jelentősége 
van a talaj termőképességének fenntartásában, ill. 
fokozásában.

Miért komposztáljak?
- Szeretném csökkenteni a hulladéklerakókba, 

égetőkbe vagy a szennyvíztisztítóba kerülő szer-
ves, használható hulladékmennyiségét.

- Szeretném a kerti és konyhai hulladékot visz-
szajuttatni azáltal, hogy kevesebb szemetet teszek 
a kukába, nem kell többé a gazdaboltból virágföl-
det vennem, mert a kertben készített komposztot 
használom fel.

- Nem égetem el az avart és a kerti hulladékot, 
így csökkentem a légszennyezést és komposztot 
használok tőzeg helyett. Ezzel is hozzájárulok a 
környezet és természet védelméhez.

- Szeretném, hogy a szemem előtt keljen élet-
re a természet és a biológia csodálatos világa: a 
„múlt heti maradék” a szemem előtt váljon hu-
muszban gazdag földdé; és ezt megmutathassam 
gyerekeimnek, unokáimnak és a szomszédoknak.

- Szeretnék élen járni a szelektív hulladékgyűj-
tésben és a komposztálásban.

Melyek a komposztálható nyersanyagok?
A szerves eredetű anyagok szinte kivétel nélkül 

komposztálhatóak. Melyek ezek?
- Konyhai hulladékok: gyümölcs, krumpli, 

zöldséghéj, tojáshéj, kávézacc, tea filter tartalma, 
elhervadt, elszáradt virág,

- Kerti hulladékok: lehullott gyümölcs, zöld-
ség, ágak, gallyak, lombok, fűnyesedék, kerti gaz,

- Egyéb hulladékok: kezeletlen fa, papír (nem 
színes!), karton, haj és köröm.

Nem komposztálható: főtt ételmaradék, ke-
nyér, csont, üveg, fém, műanyag, színes újság, 
fáradt olaj, vegyszer, festék…

Hogyan komposztáljunk?
Először a talajra célszerű egy kb. 10 cm vas-

tag fakéreg, szalma vagy gallyakból álló réteget 
rakni. Ez biztosítja az alsóbb rétegek átszellőzé-
sét. Erre az alsó rétegre váltakozva kell konyhai 
és kerti hulladékot (faágak, metszési hulladékok 
feldarabolva – 3-5 cm –, gyorsítja a bomlási fo-
lyamatot) rakni. Jobb eredményt érhetünk el, ha 
a rétegek közé néhány lapát földet vagy kima-
radt komposztot szórunk. Ez azért hasznos, mert 
megköti az esetlegesen keletkező kellemetlen sza-
gokat és már eleve tartalmazza a komposztálás 
(lebontás) szempontjából fontos mikroorganiz-
musokat gombákat, gilisztákat, stb.

Fontos az állandó nedvesen tartás (ne száradjon 
ki!), és az évenkénti 2-3-szori átforgatás a megfe-
lelő oxigénellátás érdekében (az O2 nélkülözhetet-
len a szerves anyagok lebontásakor).

Tavasszal 10 m2-re 5-10 liter komposztot szór-
junk, ez kb. 2 mm vastagságú réteget képez a talaj 
felszínén.

… és végül a komposztálással készült humusz-
szal dúsított földben termelt egészséges zöldsé-
get, gyümölcsöt megette.

Antal Péter

A 12. oldal folytatása.5-6. évfolyamon 1. Hegedűs Dániel 5a, 2. 
Gila Dalma 5a, 

7-8. évfolyamon 1. Turiczki Réka 8., 2. Orosz 
Dalma 7b, felk.: Papné Mészáros Réka

Április 13-án rendezte a Klauzál Gábor Ál-
talános Iskola a Petőfi szavalóverseny területi 
fordulóját. Itt Hegedűs Dániel 5.a osztályos 
tanuló a 2. helyen végzett. A megyei döntőben 
szépen helytállt. Felk.: Papné Mészáros Réka.

A TITOK Oktatásszervező Bt. angol tantár-
gyi versenyén az országos döntőbe jutott Hege-
dűs Dániel 5.a osztályos tanuló. Az április 24-i 
versenyen szépen helytállt. Felk.: Vígh Nóra.

Szentesen a Pollák Antal Műszaki Szak-
középiskolában területi informatika versenyt 
szerveztek.

Eredmények:
8. évfolyam: III. Szilágyi Márk, IV. Dudás 

Vencel
7. évfolyam: IV. Vígh Bence, V. Bartucz Gá-

bor
Különdíj: Vigh Bence a legjobb szövegszer-

kesztés
5. évfolyam: II. Süli Viktória
Felk.: Tóthné Nóbik Mariann

A szegvári Károlyi-kastélyban megren-
dezésre kerülő I. Családi nap keretén belül 
gyermekrajzpályázatot hirdettek „Szegvár tör-
ténete” címmel. A következő személyek része-
sültek díjazásban:

Alsó tagozat: 1. Pap Marcell, 2. Bihari Regi-
na, 3. Édelkraut Ádám – felk.: Lukács Istvánné

Felső tagozat: 1. Szűcs Amina, 2. Szabó 
Maja, 3. Farkas Orsolya – felk.: Jeneiné Lucz 
Mária

A 2. osztályosok népi játékokat adtak elő 
Szegváron a Művelődési Házban, a szentesi 
Református Idősotthon lakói számára. Felk.: 
Hegedűsné Ternai Ágnes.

A 4.a unokaosztály a szegvári időseknél 
járt, anyák napi műsorral kedveskedtek nekik. 
Felk.: Lukács Istvánné. 

Gratulálunk mindenkinek!

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola 
HAT-15-05-0465 azonosítószámú pályázat 
keretében kirándulást tesz Gyergyóújfalu te-
lepülésre. Onnan 5 nap alatt bejárjuk a Gyer-
gyói-medencét, a gyimesi tájat és a népszerű 
erdélyi kirándulóhelyeket. A tartalmas uta-
zást megelőzi a kiránduló gyerekek felkészí-
tése, rendhagyó órák keretében. Az órákon 
megismerkednek az utazás céljával, részletes 
programjával, a földrajzi és történelmi tudni-
valókkal. Felhívjuk továbbá diákjaink figyel-
mét annak fontosságára, hogy milyen módon 
viselkedünk és hogy működünk együtt a le-
endő vendégfogadóinkkal, mivel a tanulóink 
családoknál lesznek elhelyezve. Az utazást 
megelőzi egy izgalmas vetélkedő, amelyen 
már számot adhatnak diákjaink a felkészült-
ségükről.

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné
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Felkészülési szakaszban
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-

egyesület és a Mindszenti Karate Klub 12 
fővel képviseltette magát az Orosházi Open 
Nemzetközi Utánpótlás karate versenyen. A 
4 országot, 50 egyesületet és majdnem 400 
főt megmozgató eseményen versenyzőimnek 
komoly megmérettetésen keresztül vezetett az 
út a végső győzelemig. Ez most négy tanítvá-
nyomnak sikerült.

Száraz Csaba ebben az évben új lendülettel 
kezdte el versenyzői pályafutását. Musashi-
teambe való visszatérésével megalapozta erőn-
léti és technikai felkészülését. Ennek köszön-
hetően az egyenes kieséses szakaszból tovább 
jutva a döntő küzdelemben ipponnal győzedel-
meskedett.

Győri Csanád óriási koncentrálással a tech-
nikai és taktikai utasítások teljes mértékű be-
tartásával négy nagyon nagy harcos ellenfelet 
győzött le.

Gémes Gergő leírhatatlan győzni akarásával 
és technikai tudásának magas szintű alkalma-
zásával utasította magamögé ellenfeleit, akik 
közül akadt magasabb és erősebb testalkatú is.

Német Enikőtől már nagyon vártuk ezt az 
eredményt. Az edzéseken tanúsított fegyelme-
zettség és figyelem valamint a Musashi-teambe 
kerülése elvezette Őt egy olyan diadalhoz, 
amire szülei és edzői, de leginkább önmaga 
lehet nagyon büszke. A döntőben a holland el-
lenfelével szembeni küzdelem az egyik legjobb 
harc volt a nap folyamán.

Második helyen végzett Suti Georgina, aki 
egy pillanatnyi figyelmetlenségből adódó hiba 
következtében az idő rövidsége miatt már nem 
tudott szépíteni, pedig végig uralta a küzdel-
met.

Szabó Hédi, aki ugyan csak a Musashi-team 
egyik erőssége a versenyen kialakult beteg-
ségi tünetek (fejfájás, hőemelkedés) ellenére 
első küzdelmét végig irányítva megérdemelten 
nyerte. Második ellenfele „ősi” riválisa volt. A 
legutóbbi összecsapásaikból rendre Hédi került 
ki győztesen. Most ez nem úgy alakult. Nem 
jutottunk be a döntőbe. Hédi a harmadik he-
lyen végzett.

Bronzéremnek örülhetett Fodor Adrián is, 
aki az edzéseken mutatott formától messze el-
maradt, de nem Ő volt az egyetlen akinek nem 
a legjobb napja volt ez. Ezen a napon az amúgy 
is nagyon erős mezőnyben az esélyesnek tar-
tott versenyzőink, mint pl. Beke Kata, Gojdár 
Csanád és Győri Dávid formájuk alatt teljesí-

tett. Mivel tapasztalt versenyzőkről van szó le 
tudták vonni a megfelelő tanulságokat. További 
éremesélyeseink között szerepelt Kulcsár Ger-
gő, aki első küzdelmét kicsit álmosan kezdte 
és csak hajszállal volt jobb ellenfelénél. A kö-
vetkező megmérettetésben már azt nyújtotta, 
amit el lehet várni tőle. A veresége csak egy 
technikai elem kihagyása miatt következett be. 
Végezetül Korom Lili szereplését szeretném 
megosztani. Lili nagyon szeretett volna bizo-
nyítani. Sajnos a sorsolás a bizonyítási kísér-
letet nagyon megnehezítette. A csoport egyik 
legerősebbjével kezdett, ami tanítványomat 
elkeserítette. Gondolatai között biztos meg-
fordult, hogy már megint nem fog sikerülni. 
Ha megrendül a hit a teljesítmény is elmarad. 
Lili azonban erős személyiség és az edzések 
által megerősödött lelke előre vitte Őt. Bizo-
nyított, számomra biztosan. Bizonyítani nem 
csak eredménnyel lehet. A díj csak értékelés és 
elismerés jelképe. Egy tárgy. Egy nagyon fon-
tos tárgy, de nem több annál. Az igazi lényeg a 
felkészülésben és az adott pillanatban nyújtott 
teljesítményben van.

Én gratulálok a csapatnak, felkészítőknek és 
a szülőknek egyaránt. Támogatóinknak pedig 
nagyon szépen köszönöm az egyesület nevé-
ben a nyújtott támogatásokat és mindenféle 
segítséget, amivel felkészültebben indulhatunk 
versenyeinken.

Erdei Sándor

Áprilisi múzeumi események
A tavasz beköszöntét már érezzük az időjá-

ráson is, ezzel párhuzamosan a múzeumi láto-
gatók száma is növekszik: csoportos és egyéni 
látogatók is szép számmal érkeztek megnézni a 
kiállításokat. A Műemlékvédelmi Világnap al-
kalmából a kézműves foglalkozás mellett (tuli-
pános ládát készítettünk) a református templom 
megtekintése volt a programunk. Azt gondolom, 
hogy még felnőttek között is vannak, akik még 
nem látták belülről a templomot, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fiatalok minél hamarabb láthassák 
az épület szépségét és megismerjék a történetét. 

A gyerekek számára legfőképpen az anyák 
napi készülődés nyújtott izgalmakat. Hét alsó 
tagozatos osztály jött el a múzeumba kézműves 
órára, ahol nemezvirágot készítettünk, virág-
cserepeket festettünk ki és szappant öntöttünk. 
A szemek csillogásából arra következtettem, 
hogy nagy szeretettel készítették el az ajándékot 
az édesanyjuknak. A nemezvirág készítés sok 
türelmet igényelt az ismeretlen alapanyag és a 
hosszabb idejű gömbölyítés miatt, de mindenki, 
fiú és lányok egyaránt kiállták a próbát. Szomba-
ti anyák napi matinénkon virágcserepet díszítet-
tünk, majd élővirágot ültettünk bele. Örömmel 
nyugtáztam, hogy nem idegen a gyerekeknek a 
növények ápolása, a finom bánásmód, tehát szé-
pen sikerült elültetni a csillagvirágokat. Május 
hónapban 7-én és 28-án lesz kézműves matiné, 
kérem, figyeljék a hirdetéseket.

Purgel Nóra
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II. TEKEBÁL SZEGVÁRON
A Szegvári Tekézők Sportegyesülete immá-

ron II. alkalommal rendezte meg a Tekebált. A 
bálon megjelent Gémes László polgármester és 
felesége, Lukács Istvánné alpolgármester az est 
fővédnöke, Gyömbér Ferencné jegyző, Gyömbér 
Ferenc a Falufejlesztő KFT ügyvezetője. 

Zsibók Zoltán az egyesület elnöke köszöntötte 
a megjelenteket, majd Lukács Istvánné alpolgár-
mester ismertette az est programját. Gémes Lász-
ló polgármester köszöntő beszédet mondott. Vígh 
Márk énekelt, a Szilver TSE növendékei táncol-
tak, a jó hangulatról a Kikindai Betyárok zenekar 
gondoskodott. Remek jó hangulatot teremtettek a 
fellépők. A kikindaiak 1200 alkalommal léptek 
már fel, 500 lakodalomban húzták a talpalávalót. 

Zsibók Zoltán bemutatta az egyesület elmúlt évi 
munkáját. Elmondta, hogy jelenleg a csapatuk az 1. 
helyen áll az NB. I. Keleti bajnokságban. Két for-
duló van hátra a bajnokságból. Ismét sporttörténel-
met írhat, feljutó helyen áll a csapat a Szuperligába. 

(Május 1-jén a szegvári csapat megnyerte a 
versenyt a Gyula csapatával szemben, ezzel a 
győzelemmel feljutottak a Szuperligába. Szívből 
gratulálunk nekik!)

Az első Jótékonysági Tekebál bevétele 300.000 
Ft volt. 

A bál bevételéből tisztasági festést hajtottak 
végre a pályán, az öltözőkben, és a mosdókban. 
Az öltözőkben új padok és fogasok kerültek fel-
szerelésre, lecserélték a pályán az elő falat, és 
designos festést kapott. Sikerült jutányos áron 
hozzájutni a vadonatúj sportszőnyeghez, mely-
nek lecserélése elengedetlen volt. Megköszönte 
az elnök a Falufejlesztő Kft-nek, hogy a tekego-
lyókat, a tekebábukat, és a pályahitelesítés anyagi 
fedezetét biztosította. Ennek az összértéke bruttó 
240.000 Ft volt.

Sikerült megnyerni a gyulai csapatot, hogy a ha-
zai mérkőzéseket a szegvári tekepályán játsszák le.

Az idei év tavaszán ismét elindult a Teke suli 
13-14 éves korosztály számára.

Nyáron szeretnének tábort szervezni, azért, 
hogy megismertessék és megszeretessék a gyer-
mekek részére ezt a nagyszerű és szép sportot.

A Teke suli különlegessége, hogy lányok részé-
re is megnyitották az utánpótlásban való részvé-
telt, mert a jövőbeni tervek között szerepel, hogy 
a szentesi női TE Szuperligás csapata az őszi sze-
zontól szegvári pályán fog játszani.

Az ismertető után a falubajnokság eredményhir-
detésére került sor. Az amatőr bajnokság hosszú 
múltra tekint vissza, 1989 óta rendezik meg a tele-
pülésen. Az idén 13 csapat vett részt, 100 fővel. Az 
1. helyen a hódmezővásárhelyi Privát végzett, 2. 
helyen a Balutca, a 3. helyen a Handycap csapata.

A dobogósok érmeket, kupákat, okleveleket 
kaptak. Zsibók Zoltán elnök megköszönte Kis Já-
nosnak, hogy az amatőr tekebajnokság honlapját 
elkészítette.

A bál támogatói voltak:
Szegvár nagyközség Önkormányzata
Falufejlesztő KFT
Gyenes KFT
Marcipán cukrászda – Hódmezővásárhely
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Művelődési Ház dolgozói
Szabó György, Szabó Tibor húsfőzők
Kerekes Mátyás fotós
Kurca TV

a tombolatárgyakat felajánló sporttársak
Az eredményhirdetés után következett a va-

csora, mely marhapörkölt volt. A Szabó testvérek 
nagyon finoman elkészítették. A felszolgálásban 
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete segédkezett. 
Köszönjük a munkájukat. 

Éjfélkor dobostortát kapott minden kedves 
vendég. A tombolasorsoláson szinte mindenki 
nyert, hiszen nagyon sok tárgyat ajánlottak fel a 
sporttársak. 

A meglepetés műsor nagyon jóra sikeredett. Az 
elmaradhatatlan szakács tánc vette kezdetét, így 
igazi lakodalmi hangulat alakult ki. 

A Kikindai betyárok remek jó zenét húztak, az 
utolsó vendég hajnali 5 órakor ment haza. 

A bál szervezésében Zsibók Zoltán, Rácz Jó-
zsef, Berkecz Miklós, Puskásné Halál Ágnes, 
Arany Lajosné és Lukács Istvánné vett részt. 
Nagyon jól érezte magát a 230 fő vendég ezen a 
bálon. 

Jövőre ismét lesz Tekebál. Várjuk a kedves 
sporttársakat, azok ismerőseit tiszteljék meg a 
rendezvényt 2017-ben is.

A szervezők nevében: Lukács Istvánné

Körzeti Atlétika 
Diákolimpia

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola, Szeg-
vári Diáksport Egyesület atlétái nagyon jól kezdtek 
a körzeti diákolimpián, különösen a futószámok-
ban voltak eredményesek. Az utazást az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműkö-
dési Alap támogatásából valósult meg. 

III. kcs.: 
60 m síkfutás: 1. Szanyi Máté, 5. Hegedűs Imre
600 m síkfutás: 1. Szanyi Máté, 4. Bacsa Gá-

bor, 5. Ágoston Zita, 6. Rohály Linda
Kislabda hajítás: 1. Gila Róbert, 3. Forrai 

Napsugár
4x100 m váltó futás: 1. Szegvár (Szanyi Máté, 

Hegedűs Imre, Szilvási Martin, Jánosi Krisztián)
IV. kcs.:

100 m síkfutás: 3. Dudás Vencel, 5. Bánfi Be-
nedek, 4. Bottyán Klaudia

300 m síkfutás: 1. Szilágyi Márk
1500 m síkfutás: 4. Varga János, Forrai Nap-

sugár
Távolugrás: 2. Dudás Vencel
Kislabda hajítás: 4. Bánfi Benedek
Súlylökés: 2. Gila Dávid, 4. Dudás Vencel, 5. 

Fuvó Milán
4x100 m váltó: 1. Szegvár (Dudás Vencel, Bánfi 

Benedek, Földi Bálint, Szilágyi Márk)
4x1000 m váltó: 1. Szegvár (Ajtai László, Csat-

ordai Csaba, Bánfi Benedek, Szilágyi Márk)
Pólyáné Téli Éva

Megyei Röplabda 
Diákolimpia

Eredmények: 
III. korcsoportos lányok
3. Szegvár (Ágoston Zita, Homlok Nikolett, 

Kispál Aliz, Tóth Viktória, Forrai Napsugár, 
Dancsik Fanni, Csapi Loréna, Süli Viktória, Ko-
vács Vivien)

III. korcsoportos fiúk
3. Szegvár (Jánosi Krisztián, Gila Róbert, 

Bacsa Gábor, Szabó Ferenc Amadeusz, Szilvási 
Martin, Gila Ferenc, Lakatos Adrián, Ajtai Ró-
bert, Pindzsulya Olivér, Fábrik Martin, Szabó 
Richárd)

IV. korcsoportos lányok
5. Szegvár (Bottyán Klaudia, Szabó Alexandra 

Boróka, Gráfik Vivien, Turiczki Réka, Magyar 
Réka, Kispál Aliz, Kupcsik Anna)

IV. korcsoportos fiúk
3. Szegvár (Dudás Vencel, Gila Dávid, Fuvó 

Milán, Csatordai Csaba, Szanka Ádám, Bánfi Be-
nedek, Ajtai László, Szűcs Gergő, Gyermán Előd, 
Ohratka Máté, Valkai Róbert)
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Coop Akció
2016. május 11-től  

május 18-ig.

Eh.Pulyka szárny lédig 599.-Ft/kg 
Eh.Sertés tarja csontos lédig 759.-Ft/kg 
Eh.Sertés karaj csont nélkül 1.159.-Ft/kg 
Eh.Fehér csiperke gomba lédig 599.-Ft/kg 
Coop UHT tej 2,8% 1l 189.-Ft/l 
Tolle trappista sajt 999.-Ft/kg 
Minden nap trappista sajt 895.-Ft/kg 
Coop jégkrém trió 2l 699.-Ft/db 
Steffl sör 0,5l dob. 169.-Ft/db 
Sió Suzy üdítő 12% 1l 
 -alma 169.-Ft/l 
 -narancs 169.-Ft/l 
 -őszibarack 169.-Ft/l 
 -kék szőlő 169.-Ft/l 
 -mangó 169.-Ft/l 
 -meggy 169.-Ft/l

Maxi Coop ABC Szegvár, Szentesi út 2-4. sz. 
Coop ABC Szegvár, Mindszenti utca 33. sz.

Új nyitva tartás
Mindszenti úti COOP ABC

Hétfőtől-szombatig 5.30-19 óra
Vasárnap zárva

Szentesi úti COOP ABC
Hétfőtől-péntekig 5-20 óráig

Szombat 5-21 óráig
Vasárnap zárva

Házi atlétika 
diákolimpia

A körzeti forduló előtt megrendeztük a házi 
atlétika diákolimpiát az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő NEA szakmai pályázatának támoga-
tásával. A négypróbában és ötpróbában legjobban 
szereplő 3 sportoló érmet kapott, a legeredménye-
sebben szereplők továbbjutottak a Szentesen ren-
dezendő körzeti atlétika diákolimpiára. 

Eredmények:
Lányok:
III. kcs.: 1. Ágoston Zita, 2. Rohály Linda, 3. 

Forrai Napsugár, 4. Tóth Viktória, 5. Dancsik 
Fanni, 6. Homlok Nikolett

IV. kcs.: 1. Bottyán Klaudia, 2. Szabó Ale-
xandra Boróka, 3. Gráfik Vivien, 4. Magyar 
Réka, 5. Turiczki Réka, 6. Kunszabó Viktória

Fiúk:
III. kcs.: 1. Szanyi Máté, 2. Hegedűs Imre, 

3. Jánosi Krisztián, 4. Gila Róbert, 5. Szilvási 
Martin, 6. Deák László, 7. Bacsa Gábor, 8. Gila 
Ferenc, 9. Szabó Richárd, 10. Fábrik Martin, 11. 
Mrena Kornél

IV. kcs.: 1. Dudás Vencel, 2. Bánfi Benedek, 
3. Gila Dávid, 4. Kéri Richárd, 5. Ohratka Máté, 
6. Varga János
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Körzeti Atlétika 
Diákolimpia

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola, 
Szegvári Diáksport Egyesület atlétái az egyéni 
és váltószámok sikerei után az összetett csapat-
versenyekben egyéni összetettben is folyatat-
ták a szép szereplést. A III. korcsoportos fiúk 
csapatban, Dudás Vencel egyéni összetettben 
továbbjutottak a megyei atlétika diákolimpiára. 

Az ötpróbás fiúk csak egy hajszállal maradtak le 
a dobogó legmagasabb fokáról, s a továbbjutás-

ról. A hárompróbás fiúknak is csak 3 pont kellett 
volna a bronzéremhez. Minden sportolónk jeles-
re vizsgázott küzdésből. Az utazást az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttmű-
ködési Alap támogatásából valósult meg. 

Hárompróba II. kcs.: 
Lányok: 5. hely (Mrena Kornélia, Szabó Maja, 

Magyar Luca, Bereczki Barbara, Bihari Regina, 
Takács Sára)

Fiúk: 4. hely (Szabics Ákos, Csurgó Máté, 

Bánfi Ádám, Héja Gábor, Bacsa Attila, Lakatos 
Adrián)

Négypróba III. kcs
Lányok: 6. hely (Ágoston Zita, Dancsó Niko-

lett, Rohály Linda, Tóth Viktória, Forrai Napsu-
gár, Dancsik Fanni, Homlok Nikolett)

Fiúk: 1. hely (Szanyi Máté, Hegedűs Imre, 
Gila Róbert, Jánosi Krisztián, Deák László, Szil-
vási Martin, Bacsa Gábor)

Egyéni összetett: 3. Szanyi Máté
Ötpróba IV. kcs
Lányok: 5. hely (Szabó Boróka, Gráfik Vivi-

en, Magyar Réka, Kunszabó Viktória, Turiczki 
Réka)

Fiúk: 2. hely Szegvár (Dudás Vencel, Bánfi 
Benedek, Gila Dávid, Ohratka Máté, Varga Já-
nos, Kéri Richárd)

Egyéni összetett: 1. Dudás Vencel, 3. Bánfi 
Benedek
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