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BÚCSÚZUNK A NYOLCADIKOSOKTÓL,
TOVÁBBI SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Varga Magdolna: Életfogytig diák
Elkezded – amint megszülettél –

tanulni a nagybetűs ÉLET-et.
Ez az egyetlen iskola, ahol
hiányozni soha nem lehet.

Tanulsz számtant, s betűvetést,
tudományt és mesterségeket,

lehetsz cumlaude doktor,
söpörhetsz utcán szemetet.

Ha felnősz, s az iskolát kijártad
az oklevél a zsebedben lapul,

de az Élet Iskolája nem ér véget,
a jó pap is holtáig tanul.

A tananyag bizony nem könnyű,
s a tandíjat is megfizeted,

maga a Sors a tanítómester,
és a vizsgán csalni nem lehet.

Lelkiismereted lesz a vizsgabiztos,
emberségedet ha számon kéri
az intőket bőven osztogatja,
a jutalmat fukarabban méri.

Így leszel életfogytig diák,
s ezt nem lehet újra kezdeni,
itt javító vizsgát nem tehetsz,
mert pecsétjét rá a halál teszi.

A fotót Purgel Zoltán készítette
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MEGEMLÉKEZÉS
„Úgy ment el, ahogy élt, csendben és 

szerényen, 
drága lelke, nyugodjon békében!”

Fájó szívvel emlékezünk 

Levendovics Rozália

halálának 11. évfordulóján.

Szerető családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Ha valaki a jóságnak és szeretetnek 

egy morzsáját,
az igazságnak és fénynek csak egy 

sugarát hozta e világra, 
már nem élt hiába: életének meg volt az 

értelme.”
(Delp, P. Alfréd)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, volt munkatár-
saknak és ismerősöknek, akik drága 

szerettünk

Bárány Mihályné
Mészáros Erzsébet

templomi búcsúztatásán megjelentek, 
virágaikkal, jelenlétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkben maradsz,  
nem feledünk TÉGED, 

hogy velünk voltál, 
hálát adunk az égnek!”

Fájó szívvel emlékezünk 

Gila Antal
 halálának 16. évfordulóján

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünk ÖRÖKKÉ őrzi emléketeket!”

Fájó szívvel emlékezünk

Nóbik Mihály
halálának 8. évfordulóján és neje 

Nóbik Mihályné 
Magyar Mária

halálának 13. évfordulóján.

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Nem az az igazi fájdalom, mitől kön�-

nyes lesz a szem,
hanem, amit magunkban hordozunk egy 

életen át csendesen.”

Fájó szívvel emlékezünk

Magyar Mihály
halálának 33. évfordulóján és neje 

Magyar Mihályné 
Levendovics Mária 

halálának 14. évfordulóján.

Szerető családja

Családi események
2016. május
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Vida Gábornak és Tomán Ilonának 
(Szabadságharcos u. 32.) GÁBOR, Kiss Ár-
pádnak és Bartha Magdolnának (Zrinyi u. 9.) 
MARCELL, Lévai Györgynek és Vágó Vero-
nikának (Szentes) VILLŐ.

Februári kiegészítés: Kiss Ferencnek és Ko-
vács Ágnesnek (Zrínyi u. 12.) BENCE.

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Gila Pál Józsefné Menyhárt Éva 

Rozália, Táncsics M. u. 43. (77 év), Kun Rezső, 
Szabadságharcos u. 22. (83 év), Halál Mátyásné 
Purgel Ágnes, Tiszai u. 20. (85 év), Korcsik Já-
nos, VIII. külterület tanya 110. (61 év), Mészá-
ros Annamária, Hunyadi J. u. 3. (68 év), Vigh 
János András, Ménes u. 14. (78 év), Bozó Pálné 
Józsa Rozália, Kossuth u. 16. (90 év).

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a  
lakosságot a művelődési 

házban
Lukács Istvánné alpolgármester
Július 5-én kedden 17-18 óráig, majd minden 
hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőss�né dr. Seres Ilona
Július 6-án szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Július 7-én csütörtökön 17-18 óráig, majd min-
den hónap első csütörtökjén 17-18 óráig

Puskásné Halál Ágnes
Július 13-án 17-18 óra, majd minden hónap má-
sodik szerdáján 17-18 óráig

Tóth Péter
Június 15-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, munkatár-
saknak, barátoknak, jó szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik szerettünk

Vigh János András
temetésén megjelentek, részvétükkel, 

koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

LAPZÁRTA
2016. június 30. (csütörtök) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

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

„HAJRÁ, HAJRÁ MAGYAROK!”

A Bazsa Mári Népdalkör meghívására a 
művelődési ház szépen feldíszített nagytermét 
betöltötte az érdeklő közönség. A szegváriak 
szíves invitálására hat csoport érkezett, hogy 
e szép napon megörvendeztessen bennünket 
szép énekével.

Lukács Istvánné alpolgármester megnyi-
tó szavai után a szegvári népdalkör vezetője, 
Gila László felkérte a jelenlévőket, hogy kö-
zösen énekeljük el a Tavaszi szél vizet áraszt 
című népdalt. Szinte beleborzongott az ember, 
ahogy a sok szép hang betöltötte a termet. 

A műsorban elsőként a Csongrádról érke-
zett Repülj Páva Kör népdalcsokrát hallhattuk, 
hegedű kísérettel. A csoport vezetője Érsek 
Lajos. Ezután következett a szentesi Tilinkó 
csoport, akik Rozmanné Szarka Katalin veze-
tésével, hegedűszóval kísért népdalokat adtak 
elő. A Klimkó Lászlóné vezette mindszenti Al-
kony Népdalkör katonadalokat énekelt, citerá-
sok kísérték a dalokat. Nagyon szép dél-alföldi 
népdalt hallhattunk Dr. Vigh-Molnár Henriett 
előadásában. Csak csodálni tudtuk, hogy egy 
hang is milyen erőteljesen cseng, betöltve a te-
ret.

Negyedikként a csanyteleki Kék Nefelejcs 
dalkör mutatta be műsorát. Vezetőjük, Forgó 
Jánosné, aki elmondta, hogy a csoport tagjai-
nak legkedvesebb népdalait hozták el Szegvár-
ra.

A következő csoport a László Imre Baráti 
Kör volt, akik nótacsokorral léptek fel, köztük 
a Csongrádon született névadójuk egyik szer-
zeménye is felcsendült. Vezetőjük Érsek Lajos 
és társai hegedűvel, harmonikával kísérték 
éneküket.

A legvégén a vendéglátó 
Bazsa Mári Népdalkör éne-
kelt nagyon szép, ritkán hal-
lott népdalokat.

Utolsó műsorszámként 
még a résztvevők közösen 
elénekelték a szegvári cso-
port névadó dalát, a Bazsa 
Mári libája címűt.

Az est további részében a 
fehér asztal melletti vacso-
ra, beszélgetés, nótázás és a 
talpalávaló zene megszóla-
lása után tánc is következett.

A rendezvényt támogatta Szegvár Nagyköz-
ség Önkormányzata, László Sándor vállalkozó, 
Gyömbér Ferencné jegyzőasszony. Természe-
tesen a Bazsa Mári Népdalkör tagjai is kivet-
ték részüket a vendéglátásból. Finom kalácsot 
kínáltak a résztvevőknek, szebbnél szebb süte-
mények kerültek az asztalra. 

Köszönjük a szervezést, és az élményt a 
szervező Bazsa Mári Népdalkörnek.

Kosztolányi Sándorné

A „Nem vagyunk mi kispályások” című pá-
lyázat segítségével egy újabb lehetőség kapuja 
nyílt a felfedezésnek és az élményszerzésnek a 
Kurca-parti Óvoda óvodásai számára. 

Május 22-én vasárnap napsütéses, május 
végi időben megrendezett I. Újbudai Focima-
jálison közel 1000 gyermek, kísérőtanáraik, 
szüleik vettek részt az ország minden tájá-
ról. A nagyobbak barátságos mérkőzéseken 
mérhették össze tudásukat, az ovisok pedig 
az OVI-FOCI Alapítvány által felállított aka-
dálypályán végezhettek különböző ügyességi 
feladatokat.

Mindezt természetesen megelőzte egy kö-
zös „munka”, hiszen a pályázatban részvevő 
gyermekek folyamatosan készültek erre a nap-
ra. A felkészülés napról napra, lépésről lépés-
re történt játékba ágyazva. Labdát körbeadva 
egy-egy jellemvonást hoztunk fel, könyveket 
nézve belemélyültünk a foci rejtelmeibe, já-

tékosok felismerésébe. Kivetítőn még 
rövid meccs részleteket is néztünk. A 
ráhangolódás során, maguk a gyermekek 
is rendkívül kreatív ötleteket találtak ki, 
amit kisfilmünkben bárki szabadon meg-
tekinthet a mai napig a youtube segítsé-
gével. Mezt színeztünk, verset tanultunk, 
ami Pöszmet Zsolt segítségével „szüle-
tett meg”, továbbá koreográfiát. Magyar 
zászlót készítettünk mindeközben han-
gosan többször skandálták a gyermekek 
a „Hajrá magyarok!” szurkoló mondatot. 
Azóta a nagy szurkolói kedvük már ki-
hatott a Kurca-parti Óvoda összes gyer-
mekére, így az udvar gyakran zeng a nemzeti 
válogatott játékosainak buzdítására. Mindezzel 
úgy érezzük kellően megalapoztuk a gyerme-
kek szurkoló kedvét, így alig várták a reggelt, 
hogy útra kelhessünk. 

A Focimajális megnyitóján az Ovi-Foci Ala-
pítvány kuratóriumá-
nak elnöke dr. Molnár 
Andrea és Király Nóra 
újbudai alpolgármester, 
ötletgazda elmondta, 
hogy hatalmas öröm 
számukra az a lelke-
sedés, amit a sok csil-
logó szemű gyerektől 
kapnak. Bíznak benne, 
hogy az üzenet eljut a 
válogatott tagjaihoz és 
erőt ad nekik az EB-n 
való sikeres szereplés-
hez.

Simicskó István, honvédelmi miniszter, 
Újbuda országgyűlési képviselője a sport fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. „Bízunk benne, 
hogy ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy minél 
több kisgyermek válassza sportjául a labdarú-
gást.”

A rendezvényen részt vettek még Stieber 
Zoltán és Nagy Ádám válogatott labdarúgók. 
Utóbbi sportolót megrohamozták a gyerekek 
és két órán keresztül aláírásokat osztogatott és 
fényképezkedett, majd Szabó Tünde, sportért 
felelős államtitkárnak segített a díjak átadásá-
ban. Ugyanis senki nem távozott üres kézzel 
Újbudáról. Minden csapat ajándékcsomagokat, 
sportszereket kapott illetve a nap zárásaként 
a gyerekek a Football Heroes kis figuráit kap-
ták ajándékba, amit nagy büszkeséggel hoztak 
haza a Mi nagycsoportosaink is. 

Pályázatban részvettek: Ágostonné Szécsé-
nyi Erika, Csuka-Kis Bernadett, Kiss Renáta

(Csuka-Kis Bernadett)
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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 
Mentőállomásonb 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
június 6-10. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
június 13-17. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
június 20-24. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
június 27-július 1. hétfőtől péntekig 7.30-10.30 óráig
július 4-8. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénteken 
7.30-10.30 óráig

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

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

Állatorvosi ügyelet
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 tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 06-40/922-334-
es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat 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!

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig
a hét többi hétköznapján

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

Targoncagáz is 
rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron,

Mindig a piros 
autóról.

Telefon: 06-20/252-6142
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Kihívás Napja az Idősek Otthonában

Diákvilág

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, 
ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, 
hogy egy egész napos verseny keretében döntik 
el, melyikük városa a sportosabb. A verseny el-
döntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan szá-
molták, hányan végeznek aktív testmozgást leg-
alább 15 percen keresztül.

A Kihívás Napja hamar meghonosodott szer-
te Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben 
Magyarországra is megérkezett. 

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet te-
remtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz.

Az idősek Klubjában évek óta rendeznek ezen a 
napon testmozgással egybekötött programot.

Az idén meghívták a községből az idősebbeket 
összetartó szervezetek képviselőit is. Így öt csa-
pat: az Idősek Klubja, a Katolikus Kör nyugdíja-
sai, a Fuszulyka Klub, a Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület és a Mozgáskorlátozottak szegvári cso-
portja vetélkedett egymással. Nyitáskánt Bakóné 

Esztike vezényletével, közös tornával melegítet-
tek be a 4 fős csapatok és a nézőközönség jó né-
hány tagja. Majd megkezdődött a négytagú csa-
patok versenye. 

Első feladat az volt, hogy a csapat tagjainak 
derekuknál összekapaszkodva kellett haladni, 
megkerülni a célban elhelyezett széket és vissza-
érni a kiindulási pontra. Közben természetesen a 
„százlábú” nem szakadhatott szét.

Ezután a csapat tagjainak 2-2 párra kellett 
összekapaszkodni, egy papírra állni és az egyre 
gyorsuló zenére táncolni. Mindenki nagyon igye-
kezett, hogy ne lépjen le a papírról, mert az pont 
levonással járt.

Harmadik feladat labdatáncoltatás volt. Min-
den csapat kapott két félbehajtott asztalterítőt és 
egy labdát. Ketten-ketten fogták a terítők sarka-
it és a labdát kellett átdobni a terítő segítségével 
egymásnak.

Nagyon élvezetes volt a „hógolyós” célba do-

bás. A liszttel megtöltött vattapamaccsal kellett 
egy céltáblát eltalálni. A keménypapíron meglát-
szott a lisztes nyom, így meg lehetett számolni, ki 
hányas kört talált el.

Utolsó számként snúrozás következett, azaz 
kinek sikerül a célvonalhoz legközelebb dobni, 
csúsztatni a műanyag korongot.

Az izgalommal, lelkesen, teljes erőbedobással 
végzett feladatok sorának ezzel vége volt. Egy 
hölgyválasszal kezdődő össztánccal zárult be a 
mozgások sora. 

Természetesen mindenki korának, egészségi 
állapotának megfelelően vett részt ezekben a já-
tékokban. 

Az intézmény munkatársai uzsonnával kínál-
ták a résztvevőket. Ezek után agytorna követke-
zett. Minden csapat elvonult a kijelölt helyére és 
kitöltötte az összeállított feladatokat, amelyek 
főleg az állat és növényvilággal voltak kapcso-
latban. Egy-egy kérdés igen csak feladta a leckét. 
Ezek után az eredményhirdetésig beszélgetéssel 
telt az idő. 

Ismét egy kellemes délelőttöt tölthettek el 
együtt a község idősebb tagjai. Az Idősek Ott-
honában dolgozók remekül megszervezték, 
lebonyolították a játékokat, kedvességükkel el-
bűvöltek bennünket. Mindenkinek jól esett a hét-
köznapok egyformaságából kiszakadva néhány 
kellemes órát eltölteni együtt.

(Kosztolányi Sándorné)

Kedves Olvasók!
A májusi eseményekről szeretnék önöknek be-

számolni.
2016. április 23-án, szombaton kirándulást szer-

vezett a természettudományi munkaközösség a 
Mátrába. Útjuk során felmentek a sástói kilátóba, 
felmásztak a Kékestetőre és ellátogattak a Mátra 
Múzeumba. Szervező: Tóthné Nóbik Mariann

2016. május 17-én, kedden iskolánk érdeklődő 
7-8. osztályos tanulói meglátogatták a kecskeméti 
Mercedes gyárat. Három gyáregység megtekin-
tésére nyílt lehetőség. A legérdekesebb az össze-
szerelő üzem, ahol a különböző típusokat egy 27 
lépésből álló műveletsorral állították össze. A sza-
lag végén az üzemképes, üzemanyaggal megtöltött 
kocsik két percenként gurultak le. Nagyon érdekes 
programon vehettek részt. Szervező: Vass Tibor

2016. május 20-án, pénteken a Szegedi Nemzeti 
Színház Kisszínházában Moliere: Tartuffe c. darab-
ját tekintették meg 7-8. osztályos tanulók. A 17. szá-
zadi történetet nagyon mo-
dern köntösbe bújtatták, de 
a többségnek tetszett a fel-
dolgozás. Szervező: Papné 
Mészáros Réka

Házi körn�ezetismeret 
versenyt rendeztünk az alsó 
tagozatban. A következő 
eredmények születtek:

2. osztály: 1. Magyar 
Ágnes - felk: Halász Ot-
tóné, Ternainé Kovács 

Anna, 2. Magyar Bianka - felk: Ternainé Kovács 
Anna, 3. Gila Viktória - felk: Ternainé Kovács 
Anna

3. osztály: 1. Vigh Dániel, 2. Huszti Henriett, 3. 
Szlapák Dániel – felk. Papné Benkő Mónika

4. osztály: 1. Fuvó Olivér, 2. Blaskovics Márk, 
3. Baráth Dorina – felk. Dr. Lehoczkyné Kehrer 
Anikó 

A területi versenyen Gila Viktória 2. osztályos 
tanuló a 3. helyen végzett. Felkészítője: Ternainé 
Kovács Anna.

Gratulálunk!
Megrendezésre került a társastánc, a zenetago-

zat és a néptánc tagozat vizsgaelőadása. Köszön-
jük a felkészítő pedagógusok munkáját.

A Jövőnkért AMI képzőművészet tanszakának 
tanulói munkáiból látható kiállítás a Művelődési 
Házban június 2-től. A kiállításon a következő ta-
nulók rajzai szerepelnek: Baráth Dorina, Bihari 
Regina, Farkas Nikolett, Farkas Tímea, Farkas 

Orsolya, Farkas Vilmos, Kovács Kamilla, Mrena 
László, Süli Viktória, Szabó Boróka, Veres Iza-
bella, Tóth Lilla, Pap Marcell. Tanáruk: Jeneiné 
Lucz Mária.

Június 3-án rendezzük meg a már hagyományos-
nak számító Forray Ki Mit Tud? versenyünket, – a 
diákönkormányzat szervezésében. Közel 20 mű-
sorszám kerül bemutatásra, egyéni és csoportos 
fellépőkkel, ének, vers, jelenet, tánc kategóriákban. 
A rendezvény zárásaként DISCOT rendezünk.

Bába Mónika szülő, az iskolánk vezetősége és 
a diákönkormányzat kezdeményezéseként kupak-
g�űjtési akciót indított Pati-Nagy Szabó Adrien-
nért. Az osztályok alsó és felső tagozatban egyaránt 
nagy mennyiséget gyűjtöttek össze. Az abszolút 
első helyezett a 2.b osztály lett. Gratulálunk!

A nyárra kívánunk mindenkinek jó pihenést, 
tartalmas időtöltést.

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné
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Gémes László polgármester szeretettel köszön-
tötte a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítot-
ta, az ülésen 7 képviselő-testületi tag megjelent, az 
ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. 

A polgármester tájékoztatója a két ülés között 
történt esemén�ekről, a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester elmondta a két ülés 
között történt fontosabb események közül két pont 
is érinti a Kurca-Parti Óvodát, elkezdődött az Ovi-
foci pálya építése és folyamatban van az óvoda 
konyhafelújításának és a bölcsődei rész kialakítá-
sának pályázati előkészítése.

Elindult másik két pályázat előkészítése is az 
energetikán belül. Az önkormányzati bérlakások-
ra sajnos nem vonatkozik a pályázat, viszont a Ta-
nácsadó épületére és a központi iskola épületére, 
tornacsarnokára igen. Ezek előkészítése kezdődött 
el. A következő Képviselő-testületi ülésre már bő-
vebb tájékoztatást tud adni, hiszen az energetiku-
sokkal május 20-át tűzték ki időpontnak, addigra 
elkészül a költségvetési terv.

2016. április 26-án a Szegvári Víziközmű-
Társulat Küldöttgyűlést tartott. Döntés született ar-
ról, hogy egy céget megbíz a Víziközmű-Társulat, 
aki a lakáskassza zárások lebonyolítását, visszafi-
zetését fogja koordinálni és elvégezni. A későbbi-
ekben meg fogják hívni a Képviselő-testületi ülésre 
is a cég képviselőjét, számoljanak be az ügy álla-
potáról. Elég bonyolult a lakáskassza elszámolás, 
főleg azért, mert különböző időpontokban járnak le 
a szerződések, a lakosok különböző módon fizetik, 
vagy nem fizetik az érdekeltségi hozzájárulást. 

Megtörtént a csatorna-beruházással kapcsolatos 
garanciális területbejárás, a bizottság tagjai csatla-
koztak a kivitelezőkhöz. Az utak javítására rövid 
határidőt tűztek ki. 

A Tűzköves Alapítvány a tavasz folyamán pályá-
zatot nyújtott be, amelyen közel 1.000.000 forintot 
nyert kültéri sporteszközök vásárlására és elhelye-
zésére a település központjában. A központi játszó-
tér üresen maradt területére tervezik elhelyezni. 
Ezzel a szolgáltatással is bővül a település.

Kérdés, hozzászólás a polgármester tájékoztató-
ja kapcsán nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen ülésén tudomásul vette a polgármes-
ter két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztatóját.

1. Napirend: Beszámoló a Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2015. évben végzett mun-
kájáról

Gémes László polgármester köszöntötte az ülé-
sen Krám István tűzoltó alezredes urat és Kálmán 
Rajmund parancsnok urat. Előterjesztette a Szen-
tesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évben 
végzett munkájáról készült beszámolót (2. sz. mel-
léklet). Elmondta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
ülésén Kálmán Rajmund parancsnok úr megjelent 
és válaszolt a tagok kérdéseire. Kérdezte Kálmán 
Rajmund parancsnok urat és Krám István tűzoltó 
alezredes urat kívánják-e szóban kiegészíteni az 
írásos beszámolót?

Krám István tűzoltó alezredes sok szeretettel 

köszöntötte Gémes László polgármester urat és az 
ülésen megjelenteket. Bemutatkozójában elmondta 
2016. április 15-től a Szentesi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség megbízott vezetője lett. Felajánlotta 
Gémes László polgármester úrnak a Szentesi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség további segítségét. 
Elmondta szeretné kiegészíteni Kálmán Rajmund 
parancsnok úr tájékoztatóját néhány katasztrófavé-
delmi hatósági feladattal.

A 2015. évben Szegvár településen építési en-
gedélyezési eljárásokban 2 esetben vett részt a 
kirendeltség, telephely engedélyezési eljárásban 1 
alkalommal, 1 db beépített tűzoltó berendezés lé-
tesítése történt, építési-forgalomba helyezési enge-
délyezési eljárásban nem vettek részt. Tűzvédelmi 
hatósági eljárások megoszlása: hatósági ellenőrzést 
4 alkalommal végzett a kirendeltség, valamint tűz-
védelmi szabálytalanság feltárását követő hatósági 
felhívásokra 2 esetben került sor. Iratbemutatásra 
való felszólítás 11 esetben, tiltóhatározat 1 eset-
ben, engedélyező határozat szintén 1 esetben került 
kiadásra. 5 alkalommal 5000 forintos tűzvédelmi 
bírság kiszabására volt szükség a kéményügyekkel 
kapcsolatban. Tűzvizsgálati eljárás két esetben in-
dult az elmúlt esztendőben, a Mindszenti utca 40. 
szám alatt június 3-án, illetve a Puskin utca végén 
augusztus 7-én történt tűzesetekben. Hatósági te-
vékenység ennyiben érintette Szegvár települést, 
reméli a 2016. évben és a jövőben is ugyanígy, 
ugyanezzel a hozzáállással tudják feladataikat vé-
gezni. Megköszönte Gémes László polgármester 
úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy Szegvár 
Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületét támo-
gatják. Kiemelten fontosnak tartja a mentő-tűzvé-
delmet, ugyanúgy, mint a polgári-védelmi valamint 
a hatósági, szakhatósági ügyeket is. Megköszönte 
a szót.

Gémes László polgármester megköszönte a ki-
egészítést és gratulált Krám István kinevezéséhez. 
Elmondta a múltban is nagyon jól összedolgozott 
az önkormányzat és az összes szerv. Ez az új ve-
zetés alatt sem fog változni. Szerencsésnek tartot-
ta, hogy kevés esetben volt szükség a kirendeltség 
intézkedésére. A településen látszik, hogy a térség 
dolgai rendben vannak és a lakosok is egyre in-
kább jogkövető magatartást tanúsítanak. Elmondta 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta a 
beszámolót, kérte Puskásné Halál Ágnes elnököt, 
ismertesse a bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes elnök elmondta a bi-
zottság köszönetét fejezi ki a kirendeltség lakos-
ság biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiért. A 
bizottsági ülésen volt arról szó, hogy szeretnék, 
ha egy határozat készülne egy könnyűszerkezetes 
tűzoltókocsi tárolását megoldandó építményre, ter-
vezési és pénzügyi részre. Kérdezte erre lehetne-e 
határidőt szabni?

Gémes László polgármester elmondta, nem 
könnyűszerkezetes, hanem téglaépület tervei van-
nak már meg, a tervezővel egyeztettek a Szegvári 
Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnö-
kének jelenlétében. Megbeszélték, hogy a régi 
könyvtár épületében hogyan lehetne székházat és 
garázst kialakítani. Az utcafrontot tovább kell épí-
teni, építési engedélyezési eljárás alá kell vonni, ez 
hamarosan megtörténik. Gondol néhány pályázati 
lehetőségre, amibe bele lehetne vonni a projektet. 

Könnyűszerkezetes épületet az udvarban lehetne 
elhelyezni, ugyanezen procedúrával. Ha van lehe-
tőség téglából megépíteni ezt az épületet, hosszútá-
von eredményesebb lenne. 

Puskásné Halál Ágnes elnök elmondta a bi-
zottság örömét fejezi ki, hogy ilyen komoly forrást 
sikerült megpályáznia az Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületnek. Talán az egyik legmagasabb összeg a 
térségben. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a beszámolót.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság 2015. évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót, azt a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, külön 
határozatban köszönjék meg a Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság és a Szentesi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség dolgozóinak a 2015. évben, 
településünkért végzett munkáját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete megköszönte a Szentesi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság és a Szentesi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőinek és dolgozóinak a település 
lakosságának biztonsága érdekében tett erőfeszí-
téseit. További munkájukhoz jó erőt, egészséget 
kívánt.

2. Napirend: A 2015. évi költségvetési 
gazdálkodásról készített mérlegbeszámoló 
megtárgyalása, elfogadása

Gémes László polgármester javasolta, elsőként 
tárgyalják meg a 2015. évi költségvetésről szóló 
1/2015.(II.12.) ÖR. módosítására készült írásos 
előterjesztést (3. sz. melléklet). Kérdezte Márton 
Rozália gazdálkodási osztályvezetőt kívánja-e ki-
egészíteni az írásos anyagot?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető el-
mondta, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.

Gémes László polgármester kérte a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse a bizott-
ság véleményét a rendeletmódosítással kapcsolat-
ban.

Puskásné Halál Ágnes elmondta, a bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-
tervezetet. Elkészítette Szegvár Nagyközség Ön-
kormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 
végrehajtásáról szóló beszámoló írásos véleményét, 
melyet továbbított az illetékeseknek.

Gémes László polgármester kérdezte a Képvise-
lő-testület tagjait, van-e kérdésük a rendeletmódo-
sítással kapcsolatban? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte, 
a beszámoló 18. oldalán található „A KLIK-től tan-
díj hozzájárulás címén 74.040 Ft érkezett”. Lehetne 
erről bővebb információt kapni, milyen támogatás-
ról van szó?

Márton Rozália gazdálkodási osztályveze-
tő elmondta, ez nem támogatás, a térítési díj, ami 
befolyik az iskolába, amit a diákok befizetnek a 
néptáncoltatáshoz kapcsolódóan. Annak bizonyos 
százalékát a fenntartónak kell átadni. Ez szerepel 
az anyagban. 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a  
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  
2016. április 28-án du. 14.00 órakor tartott nyílt üléséről
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Fol�tatás a 10. oldalon

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdez-
te, a 20. oldalon szerepel nyári diákmunka. Milyen 
munkát lehet végeztetni a diákokkal? Hány éves 
korosztályt érint? Honnan szerezhetnek erről érte-
sítést a diákok?

Gémes László polgármester elmondta, azt, hogy 
hány éves kortól dolgozhatnak, rendelet szabályoz-
za. A munkaügyi központ a legfőbb informátora a 
fiataloknak.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a 27. oldalon szerepel, hogy „a Türr István 
Képző- és Fejlesztő Intézet nyári tehetséggondozó 
tábort támogatott”. Erről kért bővebb tájékoztatást. 
Hol volt, hány fővel? 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető el-
mondta, a Művelődés Ház bonyolította le. A támo-
gatást az intézmény kapta. Átadta a szót Pöszmet 
Zsolt intézményvezetőnek.

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, két 
hónapon keresztül, 8-16 óra közötti időpontban, 25 
gyermek részvételével zajlott a tábor. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte, 
teljes ellátást kaptak a gyerekek?

Pöszmet Zsolt intézményvezető elmondta, teljes 
ellátást kaptak, két fő felügyelő vigyázott a gyer-
mekekre.

Szegvár Nag�községi Önkormán�zat Kép-
viselő-testülete megalkotta a 4/2016. (IV.28.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormán�zat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.12.) Ör módo-
sításáról.

Gémes László polgármester rátért a 2015. évi 
költségvetési gazdálkodásról készített mérlegbe-
számoló megtárgyalására (4. sz. melléklet). Kérte, 
dr. Vigh-Molnár Henriett Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság 
véleményét.

Dr. Vigh-Molnár Henriett elnök elmondta, az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta a 2015. évi költség-
vetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámolót.

Gémes László polgármester megköszönte a bi-
zottság véleményét. Kérte, Puskásné Halál Ágnest, 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét ismertes-
se a bizottság döntését.

Puskásné Halál Ágnes elnök, elmondta a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság a 2015. évi költségvetés 
pénzforgalmi összes teljesített kiadást 1.016.000 
eFt-ban és az összes teljesített bevételt 1.068.173 
eFt főösszegben javasolja elfogadni.

Gémes László polgármester megköszönte a bi-
zottság véleményét. Kérdezte, a 2015. évi költség-
vetési gazdálkodásról készített mérlegbeszámoló-
val kapcsolatosan felmerült-e kérdés, hozzászólás?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
az előterjesztésben szerepel, hogy az iskola fenn-
tartását szeptember 30-tól visszavettük a KLIK-től. 
Későbbiekben pedig olvasható, hogy a személyi ál-
lományt január 1-től. Megkérdezte, hogy létszám-
beli változást okozott-e az átvétel?

Gémes László polgármester elmondta, igen oko-
zott. Ennyivel több személy dolgozik a Szegvári 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. állományában. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, nem küldtek el senkit?

Gémes László polgármester elmondta, 4 embert 
vettek fel a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. állományába.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, szerepel az előterjesztésben a Víziközmű Társu-
lat bankköltsége. Ez mit takar?

Gémes László polgármester elmondta, 2002-
ben alakult a Víziközmű Társulat. Az akkori dön-
tés alapján a Víziközmű Társulat működési dolgait 
az Önkormányzat vállalta és vállalja is, ezért külön 
irodája nem volt a társulatnak. Egyre több feladatot 
lát el a társulat, így emelkednek a költségek is.

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, az évek alatt összegyűlt költségeket ki-
gyűjtötték. Elszámoláskor, a befolyt érdekeltségi 
hozzájárulásokból ezt szeretné az önkormányzat 
visszakapni. 

Gémes László polgármester elmondta, több 
esetben szükség volt az Önkormányzat támoga-
tására. Ezekről az összegekről készült kimutatás, 
melyet a kollégák folyamatosan frissítenek és ez 
természetesen meg fog térülni.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Nonprofit Kft. vonatkozásában szerepel 
az anyagban, hogy a köztemetőkben is végeznek 
feladatokat. Lakossági kérést ismertetett. A teme-
tőben a fű levágása során nagymértékben szóródik 
a lenyírt fű a sírokra, ezt kérik letakarítani. 

Gémes László polgármester kérte a lakosságot, 
ennyivel segítsék a Szegvári Falufejlesztő, Üzemel-
tető és Szolgáltató Nonprofit Kft. munkáját, a cég-
nek nincs erre kapacitása.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgál-
tató Nonprofit Kft. telephelyének közüzemi díjait 
az Önkormányzat fizeti, illetve az üzemeltett gép-
járművek fenntartását is. Ezt miért nem a Kft. fize-
ti? Mit takar a vagyonvédelmi szolgáltatás?

Gémes László polgármester elmondta, ameny-
nyiben a Kft. fizetné a költségeit, akkor is az Ön-
kormányzat fizetné a költségeket. Nem sok értelme 
van a banki költségeket növelni. A Kft. 100%-ban 
az Önkormányzat tulajdonában van.

A vagyonvédelmi szolgáltatásról, minden intéz-
ményünk a Dékány Vagyonvédelemmel van szer-
ződésben, ez szerepel az előterjesztésben, a riasztó 
rendszer üzemeltetéséről van szó. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
68. oldal 20. pontjában szerepel „EU-s támogatás 
saját forrás kiegészítése 9.376.581 Ft”. Megkérdez-
te, hogy ez mit takar?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
elmondta, ez a szennyvízcsatorna és az ivóvízmi-
nőség javító programot takarja, amit önerőként a 
Minisztériumtól pályáztak.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, napi szin-
ten részese a pénzügyi gazdálkodás munkájának. 
Megfelelő gazdálkodás mellett elmondhatjuk, na-
gyon jó évet zártak. Kevés a személyi állomány, so-
kat megtesznek azért, hogy olyan anyagot adjanak 
a testület elé, amire a könyvvizsgáló is azt mondja, 
hogy valós képet ad és elfogadásra javasolja. 

Gémes László polgármester megköszönte Luk-
ács Istvánné véleményét. Elmondta, az idei évben 
erősödött a személyi állomány. A tavalyi év elejé-
től változás volt az adónál is. Be kellett tanulni a 
kolléganőnek, de úgy látszik jó döntést hoztak és 
megállja a helyét. 

Több kérdés, hozzászólás a 2015. évi költségve-
tési gazdálkodásról készített mérlegbeszámoló kap-
csán nem hangzott el.

Szegvár Nag�községi Önkormán�zat Képvise-
lő-testülete megalkotta az 5/2016. (IV.28.) önkor-
mán�zati rendeletét az Önkormán�zat 2015. évi 
költségvetéséről, és annak végrehajtásáról.

3. Napirend: A 2015. évi éves összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentés

Gémes László polgármester ismertette a 2015. 
évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről 
szóló előterjesztést (5. sz. melléklet). Kérte Puskás-
né Halál Ágnes Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elnökét, számoljon be a bizottság döntéséről.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, az összefoglaló jelentést ebben a tar-
talomban és formában elfogadásra javasolja a Kép-
viselő-testület felé.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete az ALÜR Számviteli Tanácsadó és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság Juhász Lejla okleveles 
pénzügyi revizor személyes közreműködésével 
2015. évben Szegvár nagyközség Önkormányzata 
intézményeinél és a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló, ezen 
határozat mellékletét képező éves összefoglaló je-
lentést elfogadja. 

4. Napirend: A Szegvári Falufejlesztő, Üze-
meltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg 
beszámolójának elfogadása

Gémes László polgármester ismertette a Szeg-
vári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Non-
profit Kft. mérleg beszámolójának elfogadásáról 
szóló előterjesztést (6. sz. melléklet). Kérte, Pus-
kásné Halál Ágnes Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság elnökét, tájékoztassa a Képviselő-testületet a 
bizottság javaslatáról.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
bizottság az előterjesztést, illetve a mérlegbeszá-
molót megtárgyalta. Kérdéseikre a választ megkap-
ták. A bizottság elfogadásra javasolta. A Felügyelő 
Bizottság véleményét megkérdezték. Látható, hogy 
nagyon összetett és tartalmas munka folyik a Kft-
ben. Hangsúlyozta a bizottság, hogy bármilyen 
lakossági megkeresésre, vagy egyéb problémával 
fordulnak az ügyvezető felé, próbál a lehetősége-
ihez mérten, az anyagi- és munkaerő kapacitás 
függvényében reagálni. Ezek a megkeresések elég 
gyakoriak. Megköszönte a Kft. dolgozóinak és a 
Felügyelő Bizottság tagjainak munkáját.

Gémes László polgármester megköszönte a 
bizottság véleményét. Elmondta a Felügyelő Bi-
zottság véleményét az előterjesztés tartalmazza. 
A Kft. munkahiány miatt nem panaszkodhat. A 
legnagyobb probléma az emberi munkaerőhiány. 
A beszámoló komoly anyag, az összeállítás mérete 
sem kevés. Megköszönte a mérleg összeállítójának, 
a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Kft. minden 
dolgozójának munkáját. Átadta a szót a Képviselő-
testület tagjainak.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte, 
a 30. oldalon szerepel „Meleg aszfalttal útkátyúzást 
végeztünk a Szabadság tér-Rozmaring utca elején, 
a Hunyadi utcán a templomig és az Árpád utcán 
a Köztársaság utcáig”. Elmondása szerint ez nem 
annyira sikerült. Kérdezte mikor lesz újra kátyúz-
va? Olvasható, hogy „A földes utcákban darált be-
tonból utat készítettünk: Pacsirta utca, Kántor utca, 
a Rozmaring utcáig, Rozmaring utca kis szakasza, 
Arany János utca eleje.” Kérdezte, a Bercsényi ut-
cában mikor kerül erre sor?

Gémes László polgármester elmondta, vélemé-
nye szerint a meleg aszfaltos javítás jól sikerült. 
Amikor mart aszfalttal próbáltak javítani a Kont-
ra utcán, az nem sikerült. Erőltetni fogják az idei 
évben a meleg aszfalt használatát, ennek szelle-
miségében készült az idei év költségvetése is és a 



8. oldal XXIX. évfolyam 6. szám

ELSŐÁLDOZÁS

Május 22-én volt egyházközségünkben 
az elsőáldozás. Most volt az első év, amikor 
azok a gyerekek készülhettek, akik kötelezően 
választható hit- és erkölcstan oktatásban rész-
esültek az iskolában. Nem minden szülő élt ez-
zel a kínálkozó lehetőséggel, mivel ez egy kis 
plusz szorgalmat kívánt, heti rendszerességgel 
plébániai hittanórákra jártak a gyerekek. Így 12 
gyermek, 1 nyolcadik osztályos fiú, és 1 felnőtt 
készült a Szentségi Jézussal való találkozásra. 

Lelkes „kis apróságok” köszöntötték szent-
mise elején az ünnepelteket, majd két nagyobb 
társuk is verset mondott.

Hitoktatójuk Kovács Rita mindent megtett 
azért, hogy a gyerekek valóban megtapasztal-
ják a bűntől tisztult lélek, és az első találkozás 
örömteli pillanatait. 

A tanév folyamán tanultakról számot is ad-
tak, tették ezt örömteli szívvel. A készülethez 

a gyakorlati próbák is hozzátartoztak, ezt már 
közösen végeztük, és valóban szép ünneppé 
tették a szentmisét a gyerekek komoly, ak-
tív közreműködésükkel. Ez évben is kaptak 
Újszövetségi Szentírást, melyre szép hímzett 
borító készült, és a Plébános úr szentmise elején 
megszentelte, majd kézbe kapták a gyerekek, és 
a szentbeszédében utalt a Szentírás szeretetére, 
olvasásának fontosságára. A jó Isten nagyon 
szép idővel ajándékozott meg bennünket, így 
nem zavarta semmi az örömteli ünneplést.

Szentmise után jóízűen fogyasztották el a 
gyerekek a reggelit, szüleik, testvéreik, és a 
„kis apróságok” jelenlétében.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek 
az odafigyelést, és minden segítséget! Persze ha 

ezek a gyerekek hűségesek maradnak Jézushoz, 
akkor növekednek igazán az Ő szeretetében!

Reméljük és bízunk is abban, hogy ezt 
az örömteli első találkozást követi majd a 
találkozások sorozata.

(Rozgonyi Mária)

ÚRNAPJA

A Szentháromság után egy hétre az Oltári-
szentség ünnepére gyülekeztünk össze. Jézust 

ünnepeltük, aki közöttünk van a kenyér színe 
alatt. Most kivittük az utcára, hogy megáldja 
falunk lakóit. Négy sátort is készítettek a ked-
ves hívek. Már kora reggel dolgoztak és szép-
pé tették a megálló helyeket, ahol Jézus szólt 
hozzánk és áldását adta ránk. Mindegyik sátor 
nagyon szép volt, mert mindenki szíve szerete-

tével készült erre az évente egyszer megtartan-
dó eseményre, az Úrnapi körmenetre. Sokan 
gyűjtötték a virágszirmokat, hogy a kicsinyek 
szórhassák Jézus előtt. 

Ünnepi pillanat volt, érezhető volt Jézus je-
lenléte, köztünk járt. Sokan eljöttek és a Jézus 
szentségi jelenléte megérintett sokakat. Kelle-
nek az ünnepek, különösen olyan események, 
amikor megvallhatjuk hitünket.

(Zs. J.)

A LEGNAGYOBB AJÁNDÉK ÉS TITOK

Amikor kezébe vette a kenyeret, ezt mond-
ta: „Ez az én testem”. S amikor vette a kely-
het, kijelentette: „Ez az én vérem”. A kenyér 
és a bor külső formája megmarad, de csodás 
módon megváltozik a lényegük, amit érzéke-
inkkel nem látunk. A kenyér és a bor valóban 
Krisztus testévé és vérévé válik. Jézus Krisz-
tus a híres eucharisztikus beszédben világosan 
hangsúlyozza valóságos jelenlétét az Eucha-
risztiában: „Én vagyok a mennyből alászállott 
élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A 
kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. 
[... ] A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem 
valóságos ital”.

A zsidók, akik hallgatták Jézus szavait az 
Eucharisztiáról, ezeket szó szerint értelmez-
ték, nem átvitt értelemben: „Erre vita támadt 
a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét elede-
lül”. Többen azt mondták: „Kemény beszéd. 
Ki hallgatja?” Hallgatói közül sokan megrö-
könyödtek és megbotránkoztak, mert nem tud-
ták megérteni, hogyan adja nekik Jézus enni a 
testét és inni a vérét. Jézus látta, hogy a hall-
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gatóit nagyon meglepte ez az igazság, mégsem 
magyarázta meg, inkább feltette a költői kér-
dést: „Botránkoztok rajta?” Majd kimondta a 
szavakat, melyekkel megmagyarázta, hogyan 
kell értelmezni az Eucharisztia titkát: 

„Hát, ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia 
fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami 
éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok in-
tézett szavaim lélek és élet”. E szavakkal: „Hát, 
ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy 
oda, ahol azelőtt volt!” Jézus az emberi termé-
szetének (testének és vérének) megdicsőülésé-
re mutat rá, mely halálakor, feltámadásakor és 
mennybemenetelekor valósul meg.

Így világosítja fel tanítványait, hogy majd 
csak a halála és a feltámadása után értik meg, 
amit mondott: hogy valóságosan jelen van az 
eucharisztikus színek alatt, illetve hogy egyék 
a testét és igyák a vérét.

Jézus ezt mondta: „Amikor majd fölmagasz-
taltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én va-
gyok”.

Ez azt jelenti: felismeritek isteni természete-
met. A fölmagasztaltatás a keresztre feszítést 
és ugyanakkor a feltámadás megdicsőülését is 
jelenti.

Jézus halálának pillanatában az emberi 
lelke dicsőült meg, a feltámadáskor pedig a 
teste. Mennybemenetelének leírásából pedig 
megtudjuk, hogy a felhő, mely Isten megjele-
nésének jellemző jegye, arra utal, hogy Jézus 
embersége megistenült, s „benne lakik testi 
formában az istenség egész teljessége”.

Mennybemenetele pillanatában Jézus be-
fejezte fizikailag látható jelenlétét, és emberi 
természete egy új létformába és újfajta jelen-
létbe lépett át, Krisztus eltávozik a világból, 
és mostantól fogva láthatatlan. Eltávozása a 
mennybemenetelkor egyúttal az eljövetele is 
új, láthatatlan, mindenütt jelenlévő módon.

Jézus Krisztus felment a mennybe, és el-
foglalta helyét az Isten jobbján. A kifejezés: 
„elfoglalta helyét az Isten jobbján” azt jelenti, 
hogy a mennybemenetellel Krisztus emberi 
természetének megdicsőülése elérte az utolsó 
szakaszát, lezárva a halálával és feltámadásá-
val megkezdett folyamatot. A bibliai leírásból 
megtudjuk, hogy Jézus testének más tulajdon-
ságai voltak a mennybemenetel előtt, mint utá-
na. A mennybemenetel után Jézus teste látha-
tatlan lett. Emberi természete részesedett Isten 
mindenhatóságában, és ennek köszönhetően 
Jézus Krisztus a megdicsőült emberi természe-
tével jelen van köztünk.

„Aki leszállt, az emelkedett minden ég fölé, 
hogy betöltse a mindenséget”. Azért létezhet 
az Eucharisztia, mert Jézus emberi természete 
megdicsőült. Jézus teste és vére a halála, feltá-
madása és mennybemenetele előtt nem lehetett 
valódi lelki eledel. Ez csak azután vált lehet-
ségessé, hogy a Szentlélek ereje megdicsőítette 
Jézus emberi természetét.

Ezért az Eucharisztiában állandóan jelen van 
Krisztus halálának, feltámadásának és menny-
bemenetelének titka. A kenyér és a bor színe 
alatt Jézus valóban jelen van, elhalmoz minket 
szeretetével, és megdicsőült testét valóságos 

lelki eledelül és örök életet adó innivalóul adja.
Az Eucharisztia Krisztus halálának, feltá-

madásának és mennybemenetelének köszön-
hetően lehetséges. Jézus halála, feltámadása 
és mennybemenetele meghatározó szerepet 
játszott az Eucharisztia megalapításában.

Mennybemenetele után az üdvözítő feltá-
madt életét adhatja az embereknek a Szentlé-
lek erejében. Érthető, hogy az utolsó vacsorán, 
amikor Jézus Krisztus megalapította az Eucha-
risztia szentségét, elővételezte halála, feltáma-
dása és mennybemenetele üdvhozó eseménye-
it, és az eucharisztikus színek alatt megdicsőült 
testét és vérét adta eledelül az apostoloknak. 

Az Eucharisztia maga Jézus Krisztus a lát-
hatatlan, megdicsőült emberi természetében; 
végtelen szeretetének gyümölcse, tehát halálá-
nak, feltámadásának és mennybemenetelének 
titka.

Jézus önmagát adja nekünk az Eucharisztiá-
ban, valóságos, már megdicsőült testét és vérét. 
Amikor a kenyér és a bor színe alatt adja ma-
gát nekünk, akkor meg akar minket isteníteni, 
és át akar alakítani a Szentlélek erejével, hogy 
részünk legyen a Legszentebb Háromság sze-
retetében és örök életében. Ezért figyelmeztet 
minket: „Ha nem eszitek az Emberfia testét és 
nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek, 
élni fog általam, aki engem eszik. Aki ezt a ke-
nyeret eszi, az örökké él”.

Nem veheti magához az Eucharisztiát az, aki 
súlyos bűnben él. Előbb ki kell engesztelődnie 
Istennel a bűnbocsánat szentségében. A Szent-
írás így figyelmeztet: „aki méltatlanul eszi a 
kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr tes-
te és vére ellen vét, saját ítéletét eszi és issza”. 

Az élő hit azt jelenti, hogy személyes kap-
csolat fűz Jézus Krisztushoz: barátság és sze-
retet kapcsolat.

Ezt mindenekelőtt Krisztusnak az Eucha-
risztiában meglévő valóságos jelenlétébe vetett 
hit hozza létre, az Eucharisztia vétele, amikor 
találkozunk vele a szentáldozásban, s e találko-
zást az élet legfontosabb eseményének tartjuk, 
hiszen a legnagyobb ajándékot kapjuk - a ke-
nyér és a bor színe alatt az Urat vesszük ma-
gunkhoz.

HÍREK-ESEMÉNYEK

Tanévzáró szentmise: június 12-én reggel fél 
9-kor. Adjunk együtt hálát Istennek a tanévben 
kapott kegyelmekért tanulók, szülők, pedagó-
gusok, hitoktatók. Akik még nem hit-és er-
kölcstan oktatásban részesülnek, ekkor kapják 
meg a hittanos bizonyítványt. Természetesen a 

szentmisére járásban nincs vakáció, Jézus min-
den vasárnap várja a gyerekeit a szentmisére. 
A nyári táborokkal kapcsolatos tájékoztatást 
a Hitoktatótól, illetve a templomi hirdetésből 
tudhatják meg az érdekeltek. 

Június 24. Keresztelő Szent János születé-
sének ünnepe. „János születését különleges, 
csodás jelek kísérik. Lukács evangélista rész-
letesen beszámol a születésének hírüladásáról 
és világra jöttéről. Szülei, Zakariás és Erzsébet 
már idősek voltak. Emberileg nem gondolhat-
tak arra, hogy gyermekük születik majd. Ami-
kor az Isten által küldött angyal megjelenik 
Zakariásnak, a templomi szolgálata közben, 
és hírül hozza neki, hogy a Mindenható gyer-
mekkel áldja meg házasságukat, ő nem hisz 
az isteni üzenetnek, ezért megnémul. Hallgat 
egészen addig, amíg meg nem születik János 
az Úr előfutára, hogy megoldja a nyelvét. Isten 
a mi életünkben is tesz csodákat, megmutatja, 
hogy nála nincs lehetetlen. Mi mégis hányszor 
kételkedünk az ő mindenhatóságában! Főleg 
akkor, amikor mi emberi elképzeléseinket 
felülmúló, váratlan dolgokról van szó.” (Rész-
let: Adoremus 2016.06.) Szentmise templo-
munkban 18 órakor lesz.

Június 29. Szent Péter és Pál apostolok ün-
nepe. „Jézus megkérdezi tanítványait: Kinek 
tartják az emberek az Emberfiát? Válaszukban 
Jézust kapcsolatba hozzák a zsidó szellemiség, 
vallási élet legnagyobbjaival. Tehát Jézusban 
az emberi kiválóság előtt hajtanak fejet. Ő 
azonban nem elégszik meg ezzel a válasszal, 
tovább kérdez: Hát ti, kinek tartotok engem? A 
tanítványok megérezték, hogy Jézusban több 
jelenik meg, mint egy kiváló ember. Péter az 
Atya kinyilatkoztatásának fényében vallotta: 
Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia! És vele 
valljuk kétezer éve. Jézus pedig sziklává teszi 
Simon Pétert, amelyre egyházát építi. Péterre 
és utódaira, minden időben. Akkor is, ha a po-
kol kapui próbálkoznak. Pállal mi is mondjuk: 
Tudom, kinek hiszek!” (Adoremus 2016. 06.)

(Rozgonyi Mária)
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A 7. oldal folytatása mása volt arról, hogy Gémes László polgármester 
tárgyalt a Hódmezővásárhelyi Közútkezelő Kht-
val. Lesz olyan hely, ahol ilyen korlátot szétbonta-
nak és szalagkorlát kerül a helyébe. Megkérdezte, 
hogy ide átlehetne-e hozni a korlátot?

A Kft. irányába kérése, hogy a hídtól a sörözőig 
terjedő szakaszon lelehetne-e kaszálni a füvet? A 
Horgászegyesület több civil szervezettel beszélt a 
korlát helyreállításáról, festéséről. Megkérdezte, 
hogy a Kft. vagy az Önkormányzat festékkel tud-
ná-e támogatni a felújítást? 

Gémes László polgármester elmondta, nem sze-
retné, hogy a meglévő, jó állapotú betonkorlát he-
lyett szalagkorlátot tegyenek. Annak folytatásában 
támogatja a szalagkorlát építését, amennyiben van 
rá igény.

Tóth Péter képviselő elmondta, nem szalagkor-
látról van szó. Van olyan hely, ahol ugyanilyen be-
tonkorlátot bontanak szét, oda tesznek szalagkorlá-
tot, a betonkorlátot hoznák el ide.

Gémes László polgármester elmondta, folya-
matosan tárgyal a közúttal a különféle utak felújí-
tásáról is, és az előzetes terv szerint ezt akarták 
lecserélni szalagkorlátra. A település zömének az 
a véleménye, hogy őrizzük meg a jelenlegi beton 
korlátokat, mert ez hozzátartozik a faluképhez. A 
korlát civil szervezet részvételével le lett festve. 
Szeretnénk ipari műemlékként megőrizni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, előző nap be-
szélt a Hódmezővásárhelyi Kht. igazgatójával, aki 
azt az ígéretet tette, lesznek szétbontásra kerülő 
korlátok és azokat ide is hozná a cég.

Gémes László polgármester elmondta, a kor-
láton van pár helyen sérülés, de vannak oda illő 
elemek, amelyeket nem engedtek ledarálni, külön 
rakták pótlásra.

Tóth Péter képviselő kérdezte, van-e lehetőség 
anyagi és festékbeli támogatásra? 

Gémes László polgármester elmondta, termé-
szetesen, mindenképpen megoldást keresnek rá.

Tóth Péter képviselő elmondta, a Kórógy-tó 
szakasza is bele kerülne ebbe a programba, a köz-
munkaprogram dolgozói segítségét is szívesen fo-
gadják.

Gémes László polgármester elmondta, készít-
hetnek jövő tavaszra egy közmunkaprogramot erre 
a célra. Mire a korlátot lecserélik ősz lesz.

Tóth Péter képviselő elmondta, tudomása sze-
rint két hét múlva döntés születik arról, hogy hol 
kezdik szétszedni és folyamatosan hoznák Szeg-
várra. Kérte Gémes László polgármestert tartsa a 
kapcsolatot a Közúttal. 

Gémes László polgármester elmondta, tervei 
szerint a jövő évben bele kell férjen a felújítás a 
piactértől. Akkor aktuális lesz a korlát felújítás is. 
Ha nyárra hoznák az elemeket a diákmunkára je-
lentkezőket is be lehet vonni. Festékanyagot meg 
fogják oldani.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
elhangzott a Bercsényi és a Jaksa János utca ja-
vítása. Kérdezte, lehetne-e folytatni valamikor a 
Kórógyszentgyörgy és a Szőlőkalja utcákban is? 
Elég nehézkes a közlekedés.

Gémes László polgármester elmondta, a 
Kórógyszentgyörgy utca betonalapját lerakták, 
ki van kátyúsodva, pótolva lesz. A Szőlőkalja ut-
cát szeretnék beadni a külterületi útfelújításba. 
Amennyiben nem sikerül, akkor marad a kátyúzási 
technológia darálékkal. A Jaksa János és a Bercsé-
nyi utcában, az alapban is problémák voltak, de 
most látszik, hogy stabil az alap. A Móra Ferenc 
utcában van még egy szakasz, amelyre valószínű-
leg nem lesz elég az anyag, de amint lesz, javítják.

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a 

közmunkaprogram pályázatait is így adták be. A 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elmondta 
Gyömbér Ferenc ügyvezető, hogy a tavalyi évben 
kb. 9m3 meleg aszfaltot tudtak vásárolni, az idei év-
ben ez ennek többszöröse lesz.

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, 77m3 
meleg aszfaltot fognak tudni vásárolni.

Gémes László polgármester elmondta, az ará-
nyokat lehet látni, nagy erőt fognak fordítani a pro-
jektre. A Bercsényi utcai tervről annyit, hogy a mai 
napon gréder dolgozik rajta, illetve a Jaksa János 
utcában is. Elsimították a két utcát, a tetején lévő 
földet összetúrták kupacokba és a délután folya-
mán elszállítják. A múlt héten volt Szegváron egy 
daráló, amely az egy év alatt összegyűlt betontör-
meléket ledarálta, szét lett osztályozva. Ebben az 
évben sokkal több útjavítást szeretnének végezni. 
A Bercsényi utcában is látszott a föld eltúrás után, 
hogy körülbelül a kőtörmelék 80%-a beállt, csak 
volt rajta sár. Ahol még szükséges, fogják javítani 
ezeket a kátyúkat. Ugyanígy a Jaksa János utcá-
ban is. Tavaly a darált beton bedolgozása a Ménes 
utcában történt, az útépítők elmondták, egy évig 
még kell foglalkozni az úttal, de utána be fog állni. 
Voltak aggályok, de a jó idő és a folyamatos kar-
bantartásnak köszönhetően ott is egy stabil útalap 
lesz az év végére. Jelenleg van hozzá valamennyi 
alapanyag. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a sportpályán új kerítést húztak pályázat útján 
az Önkormányzat és a Kurca-Völgye Egyesület 
megbízásából. Kérdezte, a Kurca-Völgye Egyesület 
hogyan kapcsolódik ehhez a pályázathoz?

Gémes László polgármester elmondta, az Egye-
sületen keresztül pályáztak. Az Egyesület volt a 
beruházó ebben a projektben, finanszírozta a kerí-
tést, a kapu mögött lévő labdafogó hálót, a tartóját, 
a kispadokat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a Régiposta utca 19. szám alatti bérlakás teljes 
felújítása szerepel a Kft. tervei között. Ennek az in-
gatlannak a kertjében startmunka program kereté-
ben zöldségtermesztés beindítására kerül majd sor 
közfoglalkoztatottakkal. Kérdezte, maga a bérlakás 
felújítása azt jelenti, hogy az kiadásra kerül majd, 
vagy beintegrálódik a közmunkaprogramba?

Gémes László polgármester elmondta, a Kép-
viselő-testület fog majd dönteni az ingatlan sorsát 
illetően. Fel lesz újítva a házrész. A kertet tudják 
másként hasznosítani. Javasolni fogja, ne adják ki 
a házrészt, hagyják meg vendégek, bajba jutott csa-
ládok részére.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a felújítást a közmunkaprogram kere-
tén belül finanszírozzák?

Gémes László polgármester elmondta, igen ez 
az egyik közmunkaprogram. Amikor a költségve-
tésben elfogadták, minden közmunkaprogramról 
tájékoztatást kapott a testület.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte, 
az óvoda udvarán lévő épületben zöldségfeldolgozó 
helyiség kiépítése van folyamatban? Ez is a köz-
munka keretén belül történik, vagy önkormányzati 
munka?

Gémes László polgármester elmondta, igen, 
közmunkaprogram keretein belül, amely a költség-
vetésben látható.

Tóth Péter képviselő elmondta, Szegváron van 
két olyan Kurca lejáró, illetve csatorna átjáró, ahol 
betonkorlátok vannak végig. Ez nagyon szépen 
hozzá tartozott a faluképhez, amikor a Kurca-
részleg és vonzáskörzete helyre lett állítva. Tudo-

Művelődési Ház elé lehetne-e mozgáskorlátozott 
parkolót kijelölni?

Gémes László polgármester elmondta, lehet, 
csak le kell festeni.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, esős 
időben a posta melletti kerékpártároló használha-
tatlan, a víz oda folyik. Megcsinálták akadálymen-
tesre a bejáratot, de a környezet nem került rende-
zésre. A hirdetőtábláról is potyognak a rajzszögek. 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, megnézi 
a területet.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Puskin kanyar után a közlekedési táblát valaki ki-
ütötte. 

Gémes László polgármester véleménye szerint 
hamarosan intézkedik a Közútkezelő, mivel a na-
pokban látta az autóbejárást, úgy gondolja ezeket 
figyelték. Kérte, amennyiben 1-2 héten belül nem 
történik változás jelezzék azt.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, a Kft 
elsődleges feladata a falu ellátása, hogy az embe-
rek igényeit kielégítsék. Megfogalmazódott, hogy 
amennyiben van emberük, nagyon sok mindent 
meg tudnak csinálni. 2015-ben, amikor a parkolókat 
megépítették volt emberük. Amikor az árkokat taka-
rították, akkor is volt emberük. Savanyítottak, ker-
tészkedtek, volt emberük, szépen haladtak. Könnyű 
őket megszólni, lehet hallani a faluban, hogy ezt-azt 
nem csinálták meg. Kérte, az újfalusi játszótér fel-
újítását, el vannak használódva a játékok. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, a 
Bem utcai játszótérről van szó.

Gémes László polgármester elmondta, megné-
zik, amennyiben 1-2 elemet cserélni kell a gyártó-
val kell beszélni. 

Lukács Istvánné képviselő kiemelte, a Kft el-
látja a falut és saját magát is. A saját épületüket is 
felújították. A külső iskola gyönyörűen megújult, 
be van vakolva. Saját maguk is azon vannak, hogy 
az a légtér, ahol dolgoznak megfelelő és komfortos 
legyen. Kifejezte elismerését a dolgozók irányába. 
A rendezvényeken is maximálisan helytállnak, 
megköszönte a dolgozók munkáját.

Gyömbér Ferenc ügyvezető megköszönte az el-
ismerő szavakat.

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, a 
sportpályán - az augusztusi falunapra - tervezik-e a 
bejáróval kapcsolatos területrendezést?

Gémes László polgármester elmondta, szeret-
nék addigra elvégezni a munkát. Tavaly is töltötték 
a területet. A színpad megduplázása is tervben van. 
Reméli, hogy az időbe és a kapacitásba is belefér, 
nagyon kevés az ember. A közmunkaprogramhoz 
is nagyon kevés embert találnak. Jelenleg is ketten 
vannak, akik kaszálnak a faluban.

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta 2 fő a fa-
luban, 3 fő a temetőkben végez kaszálási munkát.

Gémes László polgármester elmondta, kevés 2 
fő egy ekkora településre.

Több kérdés, hozzászólás a Szegvári Falufejlesz-
tő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. mérleg 
beszámolójának elfogadása kapcsán nem merült 
fel.

Gémes László polgármester megköszönte a dol-
gozók egész éves munkáját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ság 

- 2015. évi a magyar számviteli törvény szerint 
összeállított „Normál Egyszerűsített Éves Beszá-
moló”-ját
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- az eszközök és források 25.697 e Ft-os egyező 
mérleg főösszeggel és

- 9.026 e Ft-os mérleg szerinti eredménnyel, a 
„Közhasznúsági jelentéssel”, a „Kiegészítő mel-
léklettel”, a „Felügyelő Bizottság Beszámolója”-val 
és a „Független Könyvvizsgálói Jelentés”-sel elfo-
gadta. 

A képviselő-testület elfogadta továbbá a Kft. 
2015. évi munkájáról szóló szöveges beszámolót, 
továbbá a 2016. évi feladatokról, pénzügyi tervek-
ről szóló írásos előterjesztést. 

5. Napirend: Beszámoló a Szegvári Eg�esített 
Egészségüg�i és Szociális Intézmén� 2015. évi 
munkájáról

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény 2015. évi munkájáról készült beszámolót 
(7. sz. melléklet). Kérdezte Pap János intézmény-
vezetőt, van-e szóbeli kiegészítése a beszámolóval 
kapcsolatban?

Pap János intézményvezető elmondta, nem kí-
vánja kiegészíteni a beszámolót.

Gémes László polgármester kérte dr. Vigh-
Molnár Henriett Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság ja-
vaslatát.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta 
a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a be-
számolót. Megköszönte Pap János intézményveze-
tőnek és az intézmény dolgozóinak az egész éves 
munkáját.

Pap János intézményvezető köszönetet mon-
dott.

Gémes László polgármester átadta a szót a Kép-
viselő-testület tagjainak.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a beszámolóban olvasható, hogy a Gondozási 
Központban, „a szobák falain, több helyen vizese-
dés, penész jelent meg.” Kérdezte, felmérték-e már, 
tudják-e mi okozza a vizesedés? Készült-e már 
kalkuláció arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül 
javítani, helyrehozni? Mikor kerül sor a munka el-
végzésére? Az anyagból úgy tűnik, ezt mielőbb el 
kell végezni.

Pap János intézményvezető megerősítette az 
elhangzottakat. Véleménye szerint annak idején 
diszperzittel festették le a vályogfalat. Ezzel a falat 
lezárták, megvonva az oxigént. Minden festés al-
kalmával rendben van a fal, de egy idő után salétro-
mos lesz. Próbálták már más festékkel is meszelni. 
Gondolatai szerint a legjobb megoldás az lenne, ha 
leszednék és lambériát kapna a fal.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, véleménye szerint mészfestékkel kellene festeni. 
Úgy gondolja, a lambéria csak eltakarja a problé-
mát.

Papp János intézményvezető elmondta, hogy 
penészes ne legyen a fal, a kollégái folyamatosan 
takarítják, a bútorokat távolabb tolták, hogy szel-
lőzzön. Egy végleges megoldásra lenne szükség, 
esetleg aláfalazás, de ez iszonyatos munka lenne.

Gémes László polgármester vízálló gipszkar-
tont javasolt a probléma megszűntetésére. Úgy 
gondolja, az aláfalazás után máshol jelentkezne a 
probléma. 

Papp János intézményvezető elmondta a doho-
sodás és a penész miatt veszélyes leginkább.

Gémes László polgármester elmondta, megné-
zik, milyen megoldás lenne a problémára, az a lé-
nyeg, hogy egészségügyileg rendben legyen a fal.

Több kérdés, hozzászólás a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény 2015. évi mun-
kájáról szóló beszámoló kapcsán nem hangzott el.

Gémes László polgármester megköszönte az 
intézmény dolgozóinak egész éves munkáját. El-
mondta nem volt egyszerű az előző év, de becsü-
lettel helytálltak.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvári Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény munkájáról szóló 
beszámolót, azt elfogadta. Köszönetét fejezte ki az 
intézményben folyó magas színvonalú munkáért. 

6. Napirend: Eg�éb előterjesztések
Gémes László polgármester ismertette a meg-

bízási szerződés kötése a Csongrád Megye Fej-
lesztéséért Nonprofit Kft-vel a TOP 1.4.1 pályázat 
benyújtására tárgyú előterjesztést (8. sz. melléklet). 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, tudják, számos pályázati kiírás van a TOP-os 
pályázaton belül. Azt is tudják, milyen kevésbe fér 
bele a település. Úgy gondolja, a lehetőségekről a 
testületet tájékoztatni kellett volna.

Gémes László polgármester elmondta, a múlt 
alkalommal ez megtörtént.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, egy írásos anyagot kért arról, milyen pályázati 
kiírásokra van lehetőség és abból mennyire tudnak 
pályázni? Megkérdezte, az óvodakonyha felújítása 
és a bölcsőde kialakítása vonatkozásában az előter-
jesztés már konkrét döntést is magában foglalná? 

Gémes László polgármester elmondta, akkor 
kell a képviselő-testületnek döntést hoznia, ami-
kor ismert lesz, hogy mennyibe kerül a beruházás, 
mekkora összegre fognak pályázni. A TOP-os pá-
lyázatokat ezzel a céggel szeretnék megcsináltatni. 
Véleménye szerint a DARFÜ-ből átkerült kollégák 
profik. Ezek mind a projektben elszámolható költ-
ségek, így az előkészítő munka is. 

Az első kérdésre válaszolva elmondta, van írá-
sos anyag, a négy éves gazdasági programban le 
van írva, mely fejlesztéseket terveztek erre a négy 
éves ciklusra. A TOP kiírásokat a megye honlapján 
megtalálhatja mindenki, a megjelenésüket nem le-
het tudni, erről értesítést kapnak. Az előző ülésen 
volt egy tájékoztató arról, mire pályázhatnak és 
mire fognak pályázni. Erről jegyzőkönyv készült.

Tóth Péter képviselő kérdezte, ezt a pályázatot 
önállóan az Önkormányzat nem adhatja be, csak 
ezen a cégen keresztül?

Gémes László polgármester elmondta, önállóan 
fogják beadni, a cég csak a pályázat előkészítője. 

Tóth Péter képviselő kérdezte, ezt önállóan nem 
tudjuk megcsinálni?

Gémes László polgármester elmondta, komoly 
tudás kell az elkészítéséhez. Meg lehetne csinálni, 
de fel kellene venni még két embert, aki csak ezzel 
foglalkozik. Magában az előkészítésben a kabinet 
részt vesz.

Tóth Péter képviselő kérdezte, van referencia 
munkájuk?

Gémes László polgármester elmondta, a Megyei 
Önkormányzat 100% tulajdonú Nonprofit Kft-je. 
Azért hozták létre a Kft-t, hogy a kistelepülések-
nek a pályázati menedzsmentjét, pályázatírását el 
tudják végezni. A DARFÜ megszűnik, tőlük vettek 
át 5 embert, akik csak ezzel foglalkoznak. Ők vol-
tak az ellenőrző hatóságnál, a DARFÜ-nél, akik a 
pályázatokat ellenőrizték. A Megyei Önkormány-
zat célja volt, hogy segítsék a kistelepüléseket, nem 
piaci alapon kialakult árak vannak.

Tóth Péter képviselő kérdezte, és ez költségként 
elszámolható?

Gémes László polgármester elmondta, igen el-
számolható minden előkészítő munka, tervezés. 

Minden ilyen pályázatnál majd külön megállapo-
dást kell kötni.

Több kérdés, hozzászólás a megbízási szerződés 
kötése a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit 
Kft-vel a TOP 1.4.1 pályázat benyújtása kapcsán 
nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete megtárgyalta a Csongrád Megye Fejlesz-
téséért Nonprofit Kft által küldött megbízási szer-
ződést és hozzájárul annak megkötéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármes-
tert a megbízási szerződés aláírására.

Gémes László polgármester előterjesztette Gé-
mes László polgármester éves cafetéria keretének 
jóváhagyásáról szóló írásos anyagot (9. sz. mellék-
let).

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte, 
a határozati javaslatban, nem kellene beleírni, hogy 
mikortól esedékes?

Gyömbér Ferencné jegyző javasolta, írják úgy, 
hogy a „2016. évi éves keretösszegét”.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdezte, 
minden évben dönteni kell róla?

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, hogy min-
den évben döntés szükséges.

Több kérdés, hozzászólás Gémes László polgár-
mester éves cafetéria keretének jóváhagyása kap-
csán nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Gémes László polgár-
mester éves cafetéria keretének jóváhagyása tárgyú 
előterjesztést és a Közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi határozatot hozta:

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Gémes László polgármester 
cafetéria-juttatásának 2016. évi éves keretösszegét 
200.000 Ft-ban határozza meg.

2./ A Képviselő-testület Gémes László polgár-
mester éves cafetéria-juttatásának igénybevételé-
re, az azzal való elszámolásra és visszatérítésre a 
Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal közszol-
gálati szabályzatának vonatkozó részletszabályait 
rendeli alkalmazni.

Gémes László polgármester kérdezte, van-e va-
lakinek szóbeli előterjesztése?

Határné Bottyán Erika képviselő kezdemé-
nyezte, amennyiben a Víziközmű-Társulat megál-
lapodik valakivel, rendbe rakják a dolgokat a visz-
szafizetéssel, illetve az egyéni hozzájárulásokkal 
kapcsolatosan, hívjanak össze egy közmeghallga-
tást. Több lakos kereste meg ez ügyben. Nap, mint 
nap jönnek, hamis vádakkal. A közmeghallgatáson 
korrektül tájékoztassák a lakosságot, vegyék elejét 
a téves információknak, mert nem vezet jóra.

Gémes László polgármester elmondta, része a 
folyamatnak a közmeghallgatás. A cég a közmeg-
hallgatást is össze fogja hívni és tájékoztatást fog 
adni. Nyár végére össze fog állni, ki mennyit fize-
tett. Amikor erről tudnak számadást adni, akkor 
fogják javasolni a közmeghallgatás összehívását. 
El fogják mondani a lakosoknak a folyamatot, hogy 
mire számítsanak. Mi fog következni.

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, meg-
bíznak egy szervezet az elszámolási folyamat vég-
rehajtásával, akkor a költségvetésben betervezett 
félállású munkaerő tárgytalanná válik?

Gémes László polgármester elmondta, nem. 
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Nem a víziközműves elszámolásra tervezték be a 
létszámot.

Puskásné Halál Ágnes képviselő kérdezte, ak-
kor ehhez nincs köze?

Gémes László polgármester elmondta, olyan 
szinten van köze, hogy a cég részére rengeteg ada-
tot kell majd az önkormányzatnak szolgáltatnia. 
De ezt a személy egyébként sem erre a célra kí-
vánják alkalmazni.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, meg-
küldte az Alföldvíz a listát, ki az, aki talajterhelési 
díjra kötelezett. 530 ember van ezen a listán. Az 
Önkormányzat elkezdte leegyeztetni az adatokat 
és nagyon sokan vannak, akik rá vannak kötve, 
de valamilyen adminisztrációs hiba folytán ez az 
Alföldvíz Zrt-nél nincs nyilvántartásba véve. Így 
sokan nem fizetnek csatornadíjat, csak a vízdíjat 
fizetik. A csatornadíjat visszamenőleg fogják le-
számlázni.

Tóth Péter képviselő elmondta, azt gondolják 
ezek az emberek, hogy jól jártak, mert nem fizet-
nek.

Gémes László polgármester elmondta, nem járt 
jól, mert nekik is ki kell fizetni a csatornadíjat is. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, ugyan-
úgy, mint a többségnek karácsony előtt, nekik is 
fizetni kell, csak még ezt az 5 hónapot hozzászá-
molják.

Gémes László polgármester elmondta, az 530 
lakosból jó része rá van kötve a rendszerre, át is 
vették, csak valamiért az Alföldvíznél nem került 
bejegyzésre. Ezt megoldják, de tavaly augusztus 
óta nem számláztak szennyvízdíjat, és ki fogják 
nekik egyben küldeni azt.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérdez-
te, válaszolt-e már az EDF Démász Kft. a piactér 
melletti villanyoszlop ügyében?

Gémes László polgármester elmondta, nem, 
6-24 hónap között várható válasz.

Tóth Péter képviselő elmondta, az ok-
tóberi testületi ülésen szó volt arról, hogy 
Kórógyszentgyörgyre szükséges egy tükör kihe-
lyezése. Van-e fejlemény az ügyben?

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, meg-
rendelték és a mai napon meg is érkezett. 

Tóth Péter képviselő örömét fejezte ki. 
Gémes László polgármester elmondta, a 

Kurca-hídnál „Stop” tábla lesz kihelyezve. A 
KRESZ szabályait többen nem tartják be a keresz-
teződésben. A legjobb megoldás a „Stop” tábla 
kihelyezése. A közutasokkal át kell beszélni, hogy 
milyen forgalmi rend változtatást lehetne alkal-
mazni a kereszteződésben.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő javasol-
ta, az úttestre is fessék fel a jelzéseket.

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő kérdezte 
a Malom utcához lehetne-e súlykorlátozó táblát 
kihelyezni? Károkat okoznak a nagyobb jármű-
vekkel.

Gémes László polgármester javasolta az 5t 
súlykorlátozó táblát kivéve célforgalommal ellát-
va. Kérte, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvise-

lő-testülete dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő 
asszony kérelmét megtárgyalta és a Szentesi utcát 
és a Kontra utcát összekötő Malom zugban súly-
korlátozás tábla kihelyezéséről döntött az alábbiak 
szerint: a zug két végén 5t súlykorlátozó táblát he-
lyeztet ki, „kivéve célforgalom” kiegészítő táblá-
val ellátva.

Nagyobb lett a játszótér a Kossuth téren. 
Gondos kezek felnyesték a tér déli oldalán 

őrt álló fenyőfa csoport tagjainak alsó ágait. 
Épp csak annyira, hogy településünk legifjabb 
lakói, már életük hajnalán, megtapasztalhassák 
az „erdőben” sétálás mással nem helyettesít-
hető felejthetetlen élményét itt Szegváron „… 
lenn az Alföld tengersík vidékén…”

Én így látom
A több mint száz négyzetméter felületet bo-

rító – eddig alig járható – fenyvest egyébként 
Béres András cégtulajdonosnak köszönhetjük, 
aki a Faluvédő és Szépítő Egyesület ezredfor-
duló táján meghirdetett fásítási felhívásra aján-
dékozta a facsemetéket községünknek.

(Antal Péter)

Nálunk is vannak értékek
Antal Péter fényképei
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SZEGVÁR AZ ELEKTRONIKUS SAJTÓBAN
Pedagógus kitüntetések

Szakmunkásképző Intézetben tanított, ahol 5 
évig igazgatóhelyettes is volt. Munkájáért itt 
Juhász Gyula díszoklevelet kapott.

Dr. Holecska János Antalné sz. Jandsó Klá-
ra Éva (arany díszoklevél)

1966-ban szerezte meg általános iskolai ta-
nító oklevelét a Jászberényi Tanítóképző Inté-
zetben. Pályáját Szegváron kezdte az általános 
iskola alsó tagozatán, majd Szentesre a Deák 
Ferenc Általános Iskolába került, ahol később 
a korrekciós osztályt vezette. 1980-ban az ak-
kor megnyíló Hámán Kató Iskolába folytatta 
pedagógiai munkáját 1996-ig, nyugdíjba vonu-
lásáig. Munkájával mindig elégedettek voltak, 
több alkalommal kapott kitüntetést, köztük 
Miniszteri dicséretet is. Az iskolában sokáig 
szakszervezeti titkár volt, jelenleg a Nyugdíjas 
Pedagógus Klub vezető-helyettese.

KLIK Szentesi Tankerülete „Kiemelkedő 
pedagógiai munkáért” elismerést adott át. 

Szentes Város Önkormányzata és a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Szentesi 
Tankerülete 2016. május 27-én tartotta a Városi 
Pedagógusnapi ünnepséget a Megyeháza KKK 
dísztermében.

Szirbik Imre polgármester úr és Molnárné 
Tóth Györgyi, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szentesi Tankerületének igaz-
gatónője köszöntötte a kitüntetett pedagógu-
sokat, vendégeket. Szegvári kapcsolatokkal 
rendelkező kitüntettetek.

Dr. Magyar Jánosné sz. Katona Berényi Irén 
(gyémánt díszoklevél)

1956-ban szerezte meg magyar nyelv és iro-
dalom szakos általános iskolai tanári oklevelét 
a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. A diploma 
megszerzése után Szegváron kezdett dolgozni, 
majd Szentesre a Berekháti iskolába került, ahol 
osztályfőnök volt. Két évvel később a Kossuth 
téri Iskolában majd 1965-től 1988-ig nyugdíjba 
vonulásáig az újonnan épült 603-as számú Ipari 

Bereczkiné Buza Anett a Szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és AMI tanítója

1993 óta dolgozik tanítóként a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Mindig törekedett a 
differenciált oktatás-nevelés megvalósítá-
sára, a tanulók szociokulturális hátterének 
figyelembevételével. Differenciáló tevékeny-
sége a tanítás során rendkívül eredményes. 
A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozást 
is szívügyének tekinti, s kitartó, szorgalmas 
munkájának köszönhetően tanítványai az el-
múlt években több megyei és területi nyelvta-
ni, helyesírási, szépkiejtési ill. környezetisme-
reti versenyen értek el dobogós helyezéseket. 
Ezen túlmenően kiemelkedő szerepet tölt be 
az intézmény ifjúságvédelmi és családsegítő 
munkájában is. Igen precíz feladatmegoldás, 
tudatosság, a szakmai fejlődés igénye jellem-
zi.

Forrás: www.szentesinfo.hu/mozaik

Gömbcsuklót keresnek autójukhoz Gyermánék
A hónap végére pár forintja marad a szeg-

vári Gyermán családnak. Élelmiszerre alig jut, 
a gyógyszerek is drágák, mégis a kis családi 
autó hiánya viseli meg őket a legjobban. Egy 
alkatrész hiányzik, anélkül nem lehet megja-
vítani a kocsit.

– Fokozatosan kerültünk nehéz helyzetbe, 
de egy éve lett igazán rossz nekünk – hallottuk 
Gyermán Péternétől. Családjával Szegváron 
él. Három önálló felnőtt fiuk van, az egyik a 
szegvári otthon alsó épületében lakik két kis-
gyerekkel és a párjával. Az asszony a férjével a 
fogyatékkal élő lányukat neveli. 

Havonta 170 ezer forintból élnek, hármuk-
nak 40 ezer forint a gyógyszer. Az édesanya 
cukorbeteg, szívproblémái vannak, és pánik-
beteg lett az elmúlt években átélt stressz miatt. 
A férje hat éve Parkinson-kórban szenved. Ács 
a szakmája, de egyszer azt vette észre: reszket 
a keze, azóta alig bírja a lábát használni. Azóta 
nem tud dolgozni. Közben volt egy gerincmű-
téte is, lehet, hogy szükség lesz még egy be-
avatkozásra. Bejelentkeztek egy vizsgálatra, a 
fizetős lehetőséget kellett választani, ez 20-50 
ezer forint között lesz. Azt szeretnék tudni, 

hogy fennáll-e az izomsorvadás veszélye.
A házaspár lánya háromféle orvosságot szed, 

többek között epilepsziára, és csak neki jár 
közgyógyellátás.

– Hónap végén már ennivalóra is alig futja, 
pár szem krumplit, egy kis főzőkolbászt tudok 
venni. Az egyik legnagyobb gondunk mégis az, 
hogy tönkrement az autónk, amely számunkra 
nem luxus. Edina lányom 30 éves, az ő kedvéért 
tettem le a vezetői vizsgát, közel negyvenéve-
sen. Vásárhelyre hordtam iskolába, amíg ő ott 
volt, én négy órát egy varrodában dolgoztam. 
Azóta Szentesre, a Munkás utcába jár, a foglal-
koztatóba. Nagyon jól érzi magát, társaságban 
van, fejlődik. Most azonban nem tudom vinni, 
mert elromlott a kocsi. Busszal nem tudjuk ezt 
megoldani, a taxi nekünk megfizethetetlen. Az-
óta sokkal nyugtalanabb. Egy öreg, 33 éves kis 
Subarunk van, amelyet azért nem tudunk lemű-
szakiztatni, mert nincs hozzá alkatrész. Semmi 
jóval nem biztat a szerelő. Ha nem sikerül meg-
javítani, még többe kerül majd az életünk, pedig 
mindenkinek rendszeresen járnia kell orvosi 
ellenőrzésre – részletezte az édesanya. 

Azért fordult a lapunkhoz, hogy hátha len-
ne valakinek gömbcsuklója az öreg járműhöz. 
Emellett bármilyen segítségnek nagyon örül-
nének – tette hozzá.

Králik Emese – Délmagyarország 
Soha nem volt számukra teher Edina gondozá-
sa – mondta az édesanya. Fotó: Králik Emese
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Tűzkövesi látogatás
A Régészet Napja rendezvény keretében a 

szentesi Koszta József Múzeum és a szegvári 
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény együtt-
működésében kerékpártúrát tettünk a Szegvár-
tűzkövesi lelőhelyre. A napsütéses szombati na-
pon 10 órára gyülekeztek a kirándulni vágyók a 
gyűjteményhez. A lelőhelyre érve Király Edit, a 
szentesi múzeum régésze tartott rövid előadást a 
lelőhely jelentőségéről.

 Kevesen tudják: Rómer Flóris (1815-1889), 
a korabeli régészettudomány jeles képviselője 
felszínről gyűjtött 1870-es évekbeli leletei alap-
ján vált ismertté a lelőhely. A „nagy falu” élete 
i.e. 5000 és 4600 között zajlott. A 11 hektárnyi 
kiterjedésű település nem volt egy időben lakott 
(adott időben közel 1200 fő élt itt), rétegsora a 
Tisza kultúra csaknem teljes időszakát felölelte. 
Ezen a lelőhelyen került elő 1956-ban a világhí-
rű Sarlós isten szobor, mely a szentesi múzeum 
régészeti látványtárában található. Megtekinteni 
a Csallány Gábor Kiállítóhely nyitva tartási idejé-
ben lehet, akár régészeti szakvezetés mellett. 

Június hónapban a Múzeumok Éjszakája ren-
dezvényen időszaki festménykiállítás nyílik 
Purgel Ferenc szegvári születésű festő alkotása-
iból. Idén kapcsolódik a program a Civil Naphoz: 
az együttműködés keretében a gyűjtemény is 
helyszíne lesz az akadályversenynek. Mindenkit 
szeretettel várunk!

(Purgel Nóra)

II. Pécel Kupa
2016. május 7-én került megrendezésre a II. 

Pécel Kupa elnevezésű karate verseny. A tavalyi 
igen magas szintű szervezést az idén is megta-
pasztalhattuk. A szépséges győzelmi serlegeken 
kívül az érmek és oklevelek is elnyerték tetszé-
sünket. Emellett ajándékok és különdíjak kiosztá-
sa tette még felejthetetlenebbé az eseményt. 

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegye-
sület és a Mindszenti Karate Klub négy fővel kép-
viseltette magát. Eredményeink a következők: 

Első helyen végzett Beke Kata és Gémes 
Gergő. Ezüstéremnek örülhetett Suti Georgina. 
Negyedik versenyzőm, Német Enikő a későbbi 
győztessel került össze az első körben és mivel 
veszített az egyenes kieséses rendszerben ez a bú-
csúját jelentette a további küzdelmektől. 

Gratulálok az eredményekhez! Következik a 
IV. Pünkösd Kupa, Csongrádon. Ez lesz az utolsó 
felmérő verseny a júniusi VB előtt.

(Erdei Sándor)
Jó formában vannak!
Május 21-én lezajlott a IV. Pünkösd Kupa elne-

vezésű karate verseny. A csongrádi karate sport-
egyesület vezetője, sensei Kis János és segítői 
ismét remek lehetőséget teremtettek versenyző-
inknek, hogy összemérhessék erejüket és tech-
nikai felkészültségüket. A Tisza parti városban 
közel 150 harcos gyűlt össze az óvodás kortól a 
felnőtt korosztályig.

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegye-
sület és a Mindszenti Karate Klub 12 versenyző-
vel jelent meg ezen az eseményen. Sokat vártam 
ettől a versenytől, hiszen ez az utolsó erőpróba 
a június 25-i világbajnokság előtt. Habár ezen a 
versenyen nem tudtam részt venni az eredmé-
nyekből és a hozzám beszivárgó információkból 
összeállítottam elképzelésemet. Hiszem, hogy 
azok a gyerekek, akik ezen a versenyen szerepel-
tek és azok is, akik ezt most kihagyták, a VB-
re kirobbanó formában lesznek. Biztos vagyok 
benne, hogy nagy-nagy csatákban szebbnél szebb 
megoldásokkal kerekednek felül ellenfeleiken.

A csongrádi verseny aranyérmesei: Suti Geor-
gina és Győri Dávid. A dobogó második fokára 
állhatott fel: Győri Csanád, Fodor Adrián, Beke 
Kata és Lakos Botond, míg bronzéremmel tér-
hetett haza: Ginda Luca, Gémes Gergő, Német 
Enikő és Kulcsár Gergő. Külön öröm számomra, 
hogy elmondások alapján Farkas Valéria és Ör-
dög Vince is jól teljesített és csak egy pici össz-

pontosításhiány választotta el Őket attól, hogy 
továbbjussanak az első körből.

Gratulálok a csapatnak, felkészítőknek és a 
szülőknek! Támogatóinknak köszönjük a felké-
szüléshez nyújtott segítséget!

Készüljünk és készítsük fel együtt harcosain-
kat az egy hónap múlva megrendezésre kerülő 
szentesi VB-re. Remélem, sokan lesznek kí-
váncsiak szereplésünkre és ellátogatnak majd a 
sportcsarnokba buzdítani a csapatot.

(Erdei Sándor)
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Házi tornaverseny
Hagyományainknak megfelelően ebben az 

évben is megrendeztük házi tornaversenyün-
ket. Május 18-án a tornászok gyakorlataira 
népes közönség gyűlt össze, szülők, nagy-
szülők, barátok, tanárok gyönyörködtek a kis 
tornászpalánták gyakorlataiban. A nyolcadik 
osztályosok – Gráfik Vivien, Szabó Alexandra 
Boróka, Kunszabó Viktória, Apró Réka, Ajtai 
László – utolsó szegvári szereplésükön nagyon 
szép gyakorlatokkal búcsúztak. A tornász-
évek emlékére a Szegvári Diáksport Egyesület 
ajándékát, egy-egy kupát Bernáth Ildikó intéz-
ményvezető adta át számukra.
Fiúk:
II. kcs.: 1. Kiss Bálint Balázs és Szabó Kevin, 
2. Szlapák Dániel
IV. kcs.: 1. Jánosi Krisztián, 2. Ajtai Róbert, 3. 
Gila Ferenc
Lányok:
I. kcs.: 1. Gajda Sára, 2. Szabó Fióna, 3. Gila 
Viktória, 4. Magyar Bianka, 5. Börcsök Fanni, 
6. Szlapák Nóra
II. kcs.: 1. Magyar Luca, 2. Mrena Kornélia, 3. 
Turiczki Gréta, 4. Bozó Lili
III. kcs.: 1. Tóth Viktória, 2. Homlok Nikolett, 
3. Ágoston Zita, 4. Tulipán Petra, 5. Dancsik 
Fanni, 6. Morzsik Antónia
IV. kcs.: 1. Gráfik Vivien, 2. Csapi Lorena, 3. 
Szabó Alexandra Boróka, 4. Kunszabó Viktó-
ria, 5. Apró Réka, 6. Magyar Réka, 7. Katona 
Kiss Dominika

(Pólyáné Téli Éva)

Házi asztalitenisz  
verseny

Hagyományainknak megfelelően tanév vé-
gén megrendeztük házi asztalitenisz verse-
nyünket. A megmérettetést sok-sok felkészülés 
előzte meg. A versenyre jelentkezők tanítási 
órákon, szünetekben és a napközis foglalkozá-
sok alatt is gyakoroltak. 

Egyidejűleg 6 asztalon folyt a verseny, az 
azonos kategóriába tartozó versenyzők kör-
mérkőzést játszottak. Nagyon szoros, izgalmas 
mérkőzéseket láthattunk, mindenki küzdött az 
utolsó pontért is. 

Az első három helyezett érmet vehetett át 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő NEA-
MA-16-M-1159 azonosítószámú pályázatnak 
köszönhetően. 
Érmesek: 
Alsó tagozat: 1. Varga Alex, 2. Muzsik Mira, 
3. Pécsi Fanni
5-6. évfol�am: 1. Kovács Dániel, 2. Fábrik 
Martin, 3. Szabó Richárd
7-8. évfol�am – lán�ok: 1. Veres Izabella, 2. 
Kanalas Ivett, 3. Katona Renáta
7-8. évfol�am – fiúk: 1. Bánfi Benedek, 2. Gila 
Róbert, 3. Balog Marcell

(Vass Tibor)

I. Szentes Kupa  
Tornaverseny

A régvolt versenyek után most újból lehetősé-
get kaptak a szertornászok, hogy összemérhes-
sék erejüket a szentesi Papp László Sportcsar-
nokban május 21-én. A Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola, Szegvári Diáksport Egyesü-
let tornászainak a tanév utolsó tornaversenye 
különösen jól sikerült. Ragyogó gyakorlatokat 
bemutatva, három csapattal is a dobogó legfel-
ső fokára állhattak. Egyéniben is taroltak ezen 
a napon, három kategóriában is a „Forray-s” 
gyerekek bizonyultak a legjobbnak. Két búcsú-
zó nyolcadikos tornászunk Gráfik Vivien és 
Ajtai László, valamint Gajda Sára másodikos 
versenyzőnk a mezőny legjobbjaként a ren-
dezők kupáját vehették át. Emellett még több 
egyéni és csapat ezüst és bronz is született ezen 
a szép napon tornászaink számára. A verse-
nyen való részvételünket az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő NEA-MA-16-M-1129 azono-
sító számú pályázata támogatta. 
Fiúk:
IV. kcs.: 1. Szegvár (Ajtai László, Ajtai Róbert, 
Jánosi Krisztián, Gila Ferenc)
Egyéni összetett: 1. Ajtai László, 3. Ajtai Ró-
bert
Lányok:
I. kcs.: két szeres verseny: 3. Szegvár (Gajda 
Sára, Szabó Fióna, Gila Viktória, Magyar Bi-
anka, Börcsök Fanni, Szlapák Nóra
Egyéni összetett: 2. Gajda Sára
I. kcs.: három szeres verseny: 1. Szegvár (Gajda 
Sára, Szabó Fióna, Gila Viktória, Magyar Bi-
anka, Börcsök Fanni, Szlapák Nóra
Egyéni összetett: 1. Gajda Sára, 2. Szabó Fióna, 
3. Gila Viktória
II. kcs.: 2. Szegvár (Gajda Sára, Magyar Luca, 
Mrena Kornélia, Szabó Fióna, Turiczki Gréta, 
Gila Viktória)
Egyéni összetett: 3. Gajda Sára
III. kcs.: 4. Szegvár (Tóth Viktória, Ágoston 
Zita, Homlok Nikolett, Tulipán Petra, Dancsik 
Fanni)
IV. kcs.: 1. Szegvár (Gráfik Vivien, Tóth Vik-
tória, Szabó Alexandra Boróka, Csapi Loréna, 
Apró Réka, Kunszabó Viktória, Magyar Réka)
Egyéni összetett: 1. Gráfik Vivien 3. Tóth Vik-
tória

(Pólyáné Téli Éva)

Megyei Atlétika  
Diákolimpia

egyéni és váltószámok

Hódmezővásárhelyen május 9-én, a felújí-
tott stadionban rendezték meg a Diákolimpia 
megyei döntőjét atlétika sportágban. Az első 
napon az egyéni és váltószámokat tartották. A 
„Forray-s” diákoknak az atléták között is sike-
rült néhány jó helyezést elcsípniük. A IV. kor-
csoportos 4x100 méteres fiú váltónk nem volt 
szerencsés. Az utolsó váltásnál a mellettünk 
lévő pályáról „átszédelgett” egy versenyző, s 
erősen akadályozta a 4. futónk indulását, s ez 
elég volt ahhoz, hogy egy éremtől megfossza 
csapatunkat. 

A versenyen való indulásunkat a NEA-MA-
16-M-1159 azonosító számú pályázat támogat-
ta.
III. korcsoport: 
600 méteres síkfutás: 4. Szanyi Máté
Kislabdahajítás: 2. Gila Róbert
4x100 méteres váltófutás: 2. Szegvár (Gila Ró-
bert, Szanyi Máté, Jánosi Krisztián, Hegedűs 
Imre)
IV. korcsoport
Súlylökés: 5. Dudás Vencel, 9. Fuvó Milán, 10. 
Gila Dávid
300 méteres síkfutás: 2. Szilágyi Márk
4x1000 méteres váltófutás: 6. Szegvár (Dudás 
Vencel, Bánfi Benedek, Csatordai Csaba, Var-
ga János)
4x100 méteres váltófutás: 4. Szegvár (Dudás 
Vencel, Földi Bálint, Bánfi Benedek, Szilágyi 
Márk)
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Eh. Csirke comb lédig  579 Ft/kg
Eh. Csirke mell csontos lédig  999 Ft/kg
Eh. Sertés tarja csontos lédig  899 Ft/kg
Farmer UHT tej 1l 1,5%  139 Ft/l
Coop Francia saláta keverék  
fagyasztott 450g  169 Ft/db, 375,5 Ft/kg
Vénusz étolaj 1 liter  459 Ft/l
Coop jégkrém 1 literes  
vanília-csoki, vanília-eper  349 Ft/l
Coop kutyaszalámi 1kg baromfi, marha  219 Ft/kg

KIEMELT AJÁNLAT:
Kunság éden étolaj 1 liter  369 Ft/l
Eh. Nagytestű tyúk, mell nélkül lédig  595 Ft/kg

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

Megyei Atlétika  
Diákolimpia

Hódmezővásárhelyen a felújított stadionban 
rendezték meg a Diákolimpia megyei döntőjét at-
létika sportágban. Az egyéni és váltószámok után 
a többpróba versenyek következtek. Ezeken is 
szépen megállták helyüket a „forrays” sportolók, 
gratulálunk nekik. 

Ötpróba egyéni összetettben Dudás Vencel 1. 
helyezettként továbbjutott a megyei döntőbe, ahol 
5. helyen végzett több mint 60 versenyző közül. 

Négypróba csapatunk szintén első helyezett-
ként végzett a körzeti diákolimpián, így részt ve-
hettek a megyei döntőn. Nagyon szép versenyzés-
sel, eredményükön javítva mindössze 14 ponttal 
maradtak le a dobogóról. (Ez csak néhány tized-
másodperc 60 méteres futásban, vagy néhány cm 
távolugrásban). Szanyi Máté egyéni összetettben 
6. helyen végzett.

A csapat tagjai: Szanyi Máté, Jánosi Krisztián, 
Hegedűs Imre, Gila Róbert, Deák László, Bacsa 
Gábor

(Pólyáné Téli Éva)

Arany Kupa Országos 
Tornaverseny

Nagyon szép sikereket hozott a 12. alka-
lommal Szegeden megrendezett Arany Kupa 
Országos Tornaverseny május 7-én. Reggel 
8-tól este fél 8-ig megállás nélkül folyt a 
verseny. Az ország különböző részeiből ér-
kezett általános iskolás és középiskolás korú 
tornászpalántái többféle kategóriában mérték 
össze tudásukat. A Szegvári Forray Máté 
Általános Iskola sportolói a „B” kategóriás 
diákolimpiai gyakorlatokkal versenyeztek. 
Az I. korcsoportos kislányok óriási megle-
petést okozva első helyen végeztek 12 csapat 
közül. Az örömünket fokozta, hogy egyéni 
összetettben két kislányunk is érmes lett. A 
II. korcsoportos lányok nagyon szép gyakor-
latokat bemutatva alig maradtak le a dobogó-
ról. A nagylányok szépen helytálltak szintén, 
mindkét korosztály bronzérmet nyert. A fi-
úknál csak egyéni összetett versenyt hirdet-
tek. Sajnos Ajtai Laci a talajgyakorlat közben 
rosszul lett, így őt az orvos nem engedte to-
vább versenyezni. 

A versenyen való indulásunkat a NEA-MA-
16-M-1159 azonosító számú pályázat támogat-
ta.
I. korcsoportos lányok: 1. Forray (Gajda Sára, 
Szabó Fióna, Gila Viktória, Magyar Bianka, 
Börcsök Fanni, Szlapák Nóra)
Egyéni összetettben: 1. Gajda Sára, 3. Szabó 
Fióna
II. korcsoportos lányok: 4. Forray (Magyar 
Luca, Gajda Sára, Mrena Kornélia, Gila Vik-
tória, Turiczki Gréta, Bozó Lili)
III. korcsoportos lányok: 3. Forray (Tóth Vik-
tória, Ágoston Zita, Homlok Nikolett, Tulipán 
Petra, Dancsik Fanni)
IV. korcsoportos lányok: 3. Forray (Gráfik Vi-
vien, Csapi Loréna, Szabó Alexandra Boróka, 
Tóth Viktória, Kunszabó Viktória, Apró Réka, 
Magyar Réka)
Egyéni összetettben: 3. Gráfik Vivien
IV. korcsoportos fiúk: Egyéni összetettben: 1. 
Hegedűs Imre, 2. Jánosi Krisztián, 3. Ajtai Ró-
bert

(Pólyáné Téli Éva)

Tisztelt Lakosok!
Folyamatban van a szennyvíz csatorna la-

kossági elszámolása, előreláthatólag június 
végén tart teljes körű tájékoztatást a Szegvári 
Csatornamű-Víziközmű Társulat a Művelődési 
Házban. A pontos időpontról tájékoztatni fog-
juk a lakosságot. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki 
kapott a Szegvári Csatornamű-Víziközmű Tár-
sulattól Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy 
a 250.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás feletti 
megtakarítását milyen módon kéri kiutaltatni 
a határidő lejárta előtt, szíveskedjék kitöltve 
visszajuttatni a Polgármesteri Kabinet irodá-
jába. Aki ezt nem teszi meg, annak az OTP 
megszűnteti a szerződését, tehát továbbra is 
számlavezetési díjat kell fizetnie az OTP-nek. 

Kérdésük esetén továbbra is állunk az Önök 
rendelkezésére.

Polgármesteri Kabinet

RÉGÉSZ TÁBOR
a kastélyban

2016. július 4-8-ig, naponta 8-16 óráig
Programjainkból:

Kerékpározás a Tisza gátra és a 
mindszenti strandra, lovaglás, 

sátorozás, tűzoltás, agyagozás és 
egyéb kézműves foglalkozások

10-13 éves gyermekek jelentkezését 
várjuk.

Jelentkezési határidő: 2016. június 30.
Jelentkezni lehet: Vigh Máriánál a 
+36-30/435-3086 telefonszámon.

Részvételi díj: 8000 Ft/fő


