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Reményik Sándor 

ERDÉLYI MÁRCIUS

Egy tizenötös szám. És március:
Az első tavasz-hónap közepe.
Kimondottam így egyszerűn,
Ne féljetek, ne féljen senkise.

Ne féljetek: nem tüzesednek át
Halk hangolás után a vers-sorok,
Nem temetni és nem lázítani,
Csupán figyelmeztetni akarok.

Oly csendben nő a versem, mint a fű,
Úgy duzzad, mint a rügy duzzad a fán:
Nem szavalok, - szavaltunk eleget,
- Nagyon sokat - március idusán.

Volt egy tanítóm akkor, - igazi,
Nagy nevelő, - gyökérig leható.
Ő mondta: csak úgy ünnep ez a nap,
Ha munkát s imát összefoglaló.

Magányos hangját zsivaj nyelte el. -
Lavina dörgött. Most, - a kő alatt
Számunkra csak csendes növekedés:
Valóban: munka s imádság maradt.

De szárny kell munkához s imához is!
Szárny, mely röpít, s forrás, mely enyhet ad.
Tört szárny, beomlott kútfő: - mégis élet,
Mégis üdvösség az a régi nap.

Testvér, látod: én nem járok tilosban,
De te is hidd: nem tilalmas dolog
Megsimogatni otthon a fiókban
Egy poros, régi, kicsi szalagot.

Aztán - menni a hétköznapok útján,
Császárnak megadni, mi az övé,
S maga részét minden hatalomnak, -
De Istennek is, ami Istené.
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Megemlékezés
„Mikor nincs melletted senki, 
S úgy érzed, hogy vége,
Kulcsold össze két kezed, nézz fel az égre.
Ott van Ő, ki meghallgatja
Szíved minden bánatát.
Ott van Ő, ki megérti,
Hogy neked mennyire fáj.
Ő ott van a lelked mélyén,
Ott van, ha fáj a magány.
Ő vigasztal, ha sírni lát, mert ő vigyáz Rád.”

Szomorúan emlékezünk

Vigh Dezső
halálának 10. évfordulóján.

Szerető felesége és családja

Megemlékezés

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

Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Megpihenni tért két dolgos kezed, 

Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

Köszönjük, hogy ő lehetett  
a mi Édesanyánk!

Soha el nem múló szeretettel  
emlékezünk drága Édesanyánk,

Szabó Barnabásné
szül. Deák Erzsébet

halálának 5. évfordulóján.

Szerető gyermekei és családjaik

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai személyesen 
elérhetők hétfőn 15-17, 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. 

Családi események
2017. február

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Kovács Árpád Csurgó u. 2. 
szám alatti lakos és Szopka Renáta Teréz Jó-
zsef Attila u. 25. szám alatti lakos.

Halálesetek: Biácsi Istvánné Katona Ilma 
Franciska, Széchenyi u. 20. (71 év), Puskás Ist-
vánné Gyermán Anna, Galamb u. 20. (58 éves), 
Szűcs Sándor, Hunyadi J. u. 53. (57 év), Pál 
Zoltán Sándorné Horváth Mária, Régitemető 
u. 18/b (90 év), Gyermán István, Szabadság-
harcos u. 1. (63 év), Tihanyi Sándor, Állomás 
u. 1. (70 év), Szécsényi Jánosné Berkecz Ilo-
na Margit, Dózsa Gy. u. 17. (96 év), Csatordai 
Ferenc, Kórógy u. 49/a (84 év), Ignácz Jánosné 
Gazsi Ágnes, Hunyadi J. u. 48. (79 év), Bárány 
Józsefné Pap Magdolna, Béke u. 5. (76 év)

Születések: Purgel Zoltánnak és Janovszki 
Ágnesnek (Kórógy u. 69.) BÁLINT ZOLTÁN. 

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk 
meg. Amennyiben szeretné, hogy gyermeke 
születése benne legyen a családi események 
rovatban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel 
a baranyvera@gmail.com címen, vagy papíron 
írásban, így elkerülhetjük az esetleges félreér-
téseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok  
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Április 4-én kedden 17-18 óráig, majd 

minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Április 5-én szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Április 6-án csütörtökön 17-18 óráig, 

majd minden hónap első csütörtökjén 17-18 
óráig

Puskásné Halál Ágnes
Április 12-én szerdán 17-18 óra, majd 

minden hónap második szerdáján 17-18 
óráig

Tóth Péter
Április 19-én szerdán 17-18 óráig, majd 

minden hónap harmadik szerdáján 17-18 
óráig

Változások 
rendezvénynaptárban

II. Szegvári Fitt Nap és Aerobic Fél 
Maraton 2017. 04. 29.

V. Enduro Rally 2017. 04. 08.

Advent 4. Gyertyagyújtás 2017. 12. 23.

LAPZÁRTA
2017. március 29. (szerda) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com

Telefonszám: 06-30/278-5640
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Kedves Szegváriak!
Megszereztem a nők kedvezményes 

öregségi nyugdíjára jogosító 40 év szol-
gálati időt. Ennek kapcsán életem egyik 
legjelentősebb döntését hoztam meg ak-
kor, amikor elhatároztam, hogy élek a 
lehetőséggel, 2017. február 28. napjával 
kértem felmentésemet közszolgálati jog-
viszonyomból. 

Ennek apropóján szeretnék Önökhöz 
szólni. A 40 év jelentős részében az ön-
kormányzatnál, illetve jogelődjénél a 
nagyközségi tanácsnál dolgoztam. Kü-
lönféle munkaköröket láttam el, végig-
jártam a ranglétrát, egy idő után elmond-
hattam, hogy szinte nincs olyan terület, 
amire nincs rálátásom. A közigazgatás 
magával ragadott, nagyon megszerettem 
ezt a szakmát, amely az évtizedek során 
folyamatosan változott. A közigazgatási 
reformok, a gyakori szervezeti változá-
sok állandóan újabb és újabb kihívásokat 
jelentettek, amelynek csak folyamatos 
képzéssel, önfejlesztéssel lehetett megfe-
lelni. 

Munkám során mindig a probléma-
megoldásra, a megoldáskeresésre töre-
kedtem. Fő szempontom az volt, hogy 
a jogszabályok maradéktalan betartása 
mellett megtaláljam az ügyfélnek és az 
önkormányzatnak legmegfelelőbb meg-
oldást. Megtapasztaltam, hogy minden 
embernek a saját ügye, problémája a leg-
fontosabb, és csak akkor lehetek sikeres, 
ha emberségesen, segítőkészen teszem a 
dolgom. 

A munkát mindig hivatásnak, a Szeg-
váron élő emberek szolgálatának tekin-
tettem.

Beosztottként és vezetőként is mindig 
tudtam, hogy hol a helyem, soha nem 
akartam több lenni, mint amit az adott 
pozíció elvárt.

Településünk mára igen jelentős ered-
ményeket ért el, örülök, hogy ezek meg-
tervezésének, végrehajtásának aktív ré-
szese voltam. 

Megköszönöm mindenkori kollegáim 
szakszerű munkáját, a polgármesterek, 
a képviselő-testületek, az intézmények 
vezetőinek, munkatársainak, az önkor-
mányzat partnereinek a gyümölcsöző 
együttműködést. 

Hálával tartozom családom tagjainak, 
akik a biztos, nyugodt hátteret biztosítot-
ták számomra. 

Köszönöm, hogy a négy évtized alatt 
azt csinálhattam, amihez értettem, és 
amit szerettem, ezért nagy kitartással, 

kedvvel, szívvel-lélekkel végeztem azt. 
Igen szép emlékekkel zárom közigazga-
tási és jegyzői pályafutásomat. Átadom 
a jegyzői széket fiatal kollegámnak, aki-
nek kitartást, szakmai sikereket kívá-
nok!

Nyugdíjasként gondolom sokkal több 
szabadságom lesz abban, hogy én dönt-
sem el, mivel töltöm az időmet. Nyug-
díjas éveim alatt is szeretnék még aktív 
részese lenni a község életének, hiszen 
eddig is sokat tettem a közösségért, nem 
tudnék és nem is akarnék másként élni 
ezután sem. 

Bízom benne, hogy ezentúl több idő 
jut olvasásra, kikapcsolódásra, de a „fő 
munkakör” gyermekeim támogatása, az 
unokáim nevelésének segítése lesz. 

Magyary Zoltán idézetével ajánlom fel 
tapasztalataimat és mondok köszönetet 
minden kedves Szegvári Lakosnak: meg-
tiszteltetés volt Szegvárért szegváriként 
dolgozni!

„A közigazgatásnak nincs más létjogo-
sultsága és mértéke, amint az emberek, a 
nemzet szolgálata.

A közhivatalnok működése nem egy-
szerű munka a fizetésért, hanem odaadó, 
önfeláldozó szolgálat a közület jólété-
ért.”

Tisztelettel: 
Gyömbér Ferencné

Ettünk, ittunk,  
jót mulattunk

A SZÖTYKE felnőtt néptánccsoport 
vendégségbe hívta a derekegyházi DERCE 
csoportot. Mi már voltunk náluk az ősszel, 
nagyon szívélyes fogadtatásban volt ré-
szünk.

Mi 6. éve jövünk össze minden csütör-
tökön, hogy megismerkedjünk a magyar 
tájegységek táncaival. Először Magyar 
Nóra foglalkozott velünk, jelenleg Csurka 
Nándor vezeti a csoportot. Tagjaink között 
megtalálható a 25 évestől a hetven fölöttiig 
minden korosztály. Egyszer kiszámoltuk 
az átlag életkor 45 év. A próbákon a beme-
legítés után lépéseket tanulunk, amely vé-
gül összeáll egy tánc koreográfiává. A 20 
fős társaság megünnepli egymás névnap-
ját, együtt jár táncházba, többször voltunk 
már a budapesti Táncház Találkozón is.

A Derce tánccsoportot Magyar Imre 
vezeti 3. éve. Természetes volt hát, hogy 
keressük egymással a kapcsolatot. Többen 
ismertük már egymást régebbről, munka-
kapcsolatban is álltunk egymással. Megta-
láltuk a közös hangot idősebb az idősebbel, 
fiatalabb a fiatalabbal, idősebb a fiatalab-
bal. Jót beszélgettünk, közös élményeket, 
ismerősöket találtunk. A finom vacsorát 
„mindenkori főszakácsunk” Takács Árpi 
főzte, amelynek alapanyaga „Imre bácsi” 
udvarában nőtt fel. A felkínált süteménye-
ket a táncos hölgyek sütötték, innivaló is 
jutott a közös asztalra. Utána egy fergete-
ges táncházzal mutattuk meg, hogy milyen 
önfeledten tudunk a gyönyörű népzenére 
mozogni.

Természetesen elmaradhatatlan volt az 
éneklés is. Február 25-én az éjjeli órákban 
messze hangzott a számtalan szebbnél-
szebb népdal, amely a szegvári és derek-
egyházi idősebb táncosok hangján szólalt 
meg a kemence mellett a művelődési ház 
udvarán.

Kosztolányi Sándorné

Felhívás!

Az Együtt Egészséggel  
a Szegvári Óvodások  
Jövőjéért Alapítvány 

köszönettel fogadja 

SZJA 1% felajánlásukat.

Adószámunk:  
18460296-1-06
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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. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Figyelem változás!

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásárhe-
lyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06- 63-400-712-es 
vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
március 6-10. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 13-17. hétfő, kedd, csütörtök 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
március 20-24. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
március 27-31. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-10.30 óráig
április 3-7. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig

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

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

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

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő    8-12 óráig
Kedd 13-16 óráig

Szerda   –
Csütörtök     8-12, 13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő  8-12 13-14 óráig
Csütörtök   8-12 13-14 óráig

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatal-
ban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök  8-16 óráig

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (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
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.

Szegvári 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 06-30/417-4425

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton  5.00-21.00 óráig

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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A délelőtt 11 órára kitűzött farsangi 
mulatságra érkezőket barátságos, meleg, 
ünnepi zsibongás és szépen terített asz-
talok fogadták a művelődési ház nagyter-
mében.

A házigazda, a Fuszulyka Nyugdíjas 
Klub a meghívott társklubokkal közösen 
sokszínű, szórakoztató műsorral kedves-
kedett a termet zsúfolásig megtöltő ven-
dégeknek.

A rendező klub kezdte a programot 
egy tapsolós, vidám német körtánccal, 
megalapozva ezzel a további jó hangula-
tot. Volt aztán próza, vers, népdal, nóta 
– vidéki és helyi népdalkörök előadásá-
ban – szatmári verbunk (szóló legényes), 
hangszeres zene (tekerőlant), katonás 
tánc, latin tánc formáció. Még a ’70-es 
évek slágereiből is hallhattunk néhányat. 
A sort a Fuszulyka Nyugdíjas Klub mű-
sora zárta.

A vidám műkedvelő produkciók az 
1980-as évek kisiparos báljainak házi mű-
sorait juttatta eszembe. A legemlékezete-
sebb az akkor közismert rajzfilm-sorozat, 
a Mézga család helyi megjelenítése volt 
Kovács József (Mézga Géza), és Dobai-
né Kovács Mária (Paula) főszereplésével. 
S ami még ezt is felülmúlta: a dél-ame-
rikai TV filmsorozat, Izaura a szépséges 
rabszolganő szegvári színrelépése Ternai 
János személyében. Szerelmét Alvarest 
Antalné Gyöngyi alakította. A feleségem 
írta a forgatókönyvet, tervezte és varrta 
Izaura nagysikerű ruháját is. 

Régi iparosokkal beszélgetve s a „régi 
szép időkre” emlékezve az derült ki, hogy 
a műsort megelőző próbákra emlékeznek 
a legszívesebben. Egy-egy este össze-
gyűlve a napi munka után fáradtan, de jó 
kedvvel, viccelődve próbáltunk fáradha-
tatlanul.

Azt hiszem, hogy ezt az élményt a jelen 
műsor résztvevői is átélték.

A műsort fejedelmi ebéd követte a 
házigazdák minden igényt kielégítő tá-
lalásában. Majd a megszólaló zenére 
megkezdődött a tánc. A hölgyek voltak 
kezdeményezőbbek, később azonban a 
férfiak is belemelegedtek. A jó hangulatú 
mulatságnak a lemenő nap követte alkony 
vetett véget.

Nekem külön tetszett az újszerű nap-
pali farsangi rendezés. Nem kellett az 
éjjeli sötétségben haza botorkálni, s reg-
gel másnaposan ébredni a kialvatlanság 
miatt.

Gratulálok a Fuszulyka Nyugdíjas Klub 
minden egyes tagjának, és további sike-
res rendezvényeket kívánok nekik és ma-
gunknak.

Antal Péter

Farsangi bál a Fuszulyka Nyugdíjas Klub rendezésében
A Fuszulyka Nyugdíjas Klub meghívására, több mint kétszázan 

érkeztek február 11-én Szegvárra, farsangi mulatságra. Az ízlése-
sen megterített asztalon kalács és sós sütemény várta a helyi és 
vidéki vendégeket.

Vigh Károlyné klubvezető köszöntette a jelenlévőket, a megje-
lent helyi képviselő-testületi tagokat, civil szervezetek vezetőit, a 
társklubokat, kiemelve vezetőiket. Megnyitójában beszélt arról, 
hogy a 2015 májusában alakult közösségnek közel 40 tagja van, 
akik hétről-hétre összejönnek, beszélgetnek, előadást hallgatnak, 
programokat szerveznek. Voltak már több kiránduláson, ültettek, 
gondoztak virágokat a falu több részén, szenior táncot tanulnak, 
lakodalmas játékot mutattak be. A gyakorlás, a beszélgetés, a 
napi gondok feledtetését, illetve megoldását is jelentik az idejá-
ró asszonyoknak és néhány férfinak. Az erősebb nem képviselői 

többen pártoló tagok, akik a nagyobb feladatoknál feleségükkel 
együtt jönnek segíteni.

E néhány üdvözlő szó után Lukács Istvánné alpolgármester asz-
szony köszöntötte a  jelenlévőket, majd a konferáló szerepének 
megfelelően Gyömbér Ferencné jegyzőt kérte a mikrofonhoz, aki 
meleg szavakkal üdvözölte a jelenlévőket, a szervező csapatot, 
majd szólt arról, hogy az idősebb korúaknak milyen sokat jelent a 
közösségi élet. A farsangról is hallhattunk tőle ismertetőt.

A hivatalos bevezető után elkezdődött a farsangi műsor. Legelő-
ször a vendéglátók köszöntő szeniortáncát láthattuk. A 18 hölgy 
az ehhez a tánchoz illő fekete nadrágban, fehér blúzban szépen, 
összehangoltan adták elő a több hete tartó gyakorláson betanult 
lépéseket. Nagy tapsot kaptak. Ezek után a szentesi Szemerédi 
Endréné mondott el egy novellát. A prózaválasztás néhányakban 
ellenérzést váltott ki. Ugyanis egy halott férj visszatérését írta 
meg a szerző humoros formában. Az egyedülálló, özvegy hölgyek 
szemében rosszallást, könnyeket fedeztem fel.

Folytatás a 13. oldalon

Farsangi est délben
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Gémes László polgármester javaslatot tett a meg-
hívó (1. sz. melléklet) szerinti napirend módosítására. 
Javasolta, vegyék le napirendről a 3. pontot: Beszá-
moló a helyi utak állapotáról, különös tekintettel a 
csatorna beruházás következtében végrehajtott hely-
reállításokról. Javasolta, hogy a következő képviselő-
testületi ülésen vegyék fel napirendre. 

1. Napirendi pont: Az önkormányzat és intézményei 
2017. évi költségvetése

Gémes László polgármester rátért az önkormány-
zat és intézményei 2017. évi költségvetésének (3. sz. 
melléklet) megtárgyalására. Ismertette a képviselők-
kel, hogy a könyvvizsgáló véleményét (4. sz. mellék-
let) írásban megküldte, melyet a képviselők megkap-
tak. Szintén megkapták a Pénzügyi Bizottság írásos 
véleményét (5. sz. melléklet). Megkérte a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökhelyettesét, hogy ismertes-
se a bizottság véleményét.

Tóth Péter képviselő, bizottsági elnökhelyettes 
elmondta, minden képviselő megkapta a bizottság írá-
sos véleményét. Az ülésen kérdéseikre megkapták a 
választ. A bizottság a 2017. évi költségvetés kiadási 
és bevételi főösszegét 791.416 e Ft-tal egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a 
költségvetést az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-
zottság is megtárgyalta. Megkérte a bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottság véleményét.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök elmondta, a bizottság a 2017. évi költségvetést 
elfogadásra javasolta. 

Gémes László polgármester megkérte a képvise-
lőket, hogy kérdéseiket, véleményeiket ismertessék. 
Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 1/2017. (II.09.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Gémes László polgármester rátért „Az önkor-
mányzat adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató 
táblázat 2017-2020. évre” tárgyú előterjesztés (6. sz. 
melléklet) megtárgyalására. Az előterjesztést megtár-
gyalta a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, átadta a szót 
a bizottság elnökhelyettesének.

Tóth Péter képviselő, bizottsági elnökhelyettes 
ismertette, hogy az előterjesztést a bizottság elfoga-
dásra javasolta.

Határozat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tör-

vény 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig ha-
tározatban állapítja meg az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabálya-
iról szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóssá-
got keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett-
ségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható 
összegét.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat az alábbiak 
szerint határoz az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségek alakulásáról a költség-
vetést követő három évben.

e Ft-ban

Megneve-
zés

2017. 
év

2018. 
év

2019. 
év

2020. 
év 

Kiadások

Felhalmo-
zási hitel 
törlesztés

2617 1308 0 0

Kiadások 
összesen: 2617 1308 0 0

Bevételek

Helyi adók 77800 77000 77000 77000

Bírság, 
pótlék 500 500 500 500

Bevételek 
összesen: 78300 77500 77500 77500

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésébe építse be a 
2017. évre vonatkozó adatokat.

Gémes László polgármester ismertette a követke-
ző előterjesztést, rendkívüli önkormányzati támoga-
tásra pályázat benyújtása (7. sz. melléklet). Megkérte 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökhelyettesét, 
hogy ismertess a bizottság véleményét.

Tóth Péter képviselő, bizottsági elnökhelyettes 
elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország 2017. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú 
melléklet III. pontja Önkormányzati fejezeti tartalék 
(a továbbiakban 3. számú melléket) támogatási igényt 
nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2017. évi kiegészítő támogatás-
ra, amennyiben a fenti törvényi előírásoknak év köz-
ben megfelel.

2. Napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról

Gémes László polgármester elmondta, hogy a be-
számoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok 2016. évi végrehajtásáról (8. sz. melléklet) szóló 
beszámolót az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta. Átadta a szót a bizottság elnökének.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök ismertette, hogy a bizottság a beszámolót meg-
tárgyalta és elfogadásra javasolta. A bizottság köszö-
netét fejezi ki az ezen a területen dolgozóknak.

Dr. Tóth Flórián járási hivatalvezető megköszönte 
az intézmény dolgozóinak munkáját. Külön megkö-
szönte, hogy a járási hivatal gyámügyi részlegével 
ilyen harmonikus az együttműködés.

Gémes László polgármester kérte, aki Szegvár 
nagyközség gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló – többször módosított – 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében előírt felada-

tának eleget téve megtárgyalta a gyermekjóléti- és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló be-
számolót, melyet az alábbiak figyelembe vételével 
fogadott el:

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

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

3. Napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester rátért a polgármes-

ter illetményének megállapításáról (9. sz. melléklet) 
szóló előterjesztés megtárgyalására. Mivel az elő-
terjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el, így kérte az illetményének megállapítását 
tartalmazó határozati javaslat elfogadását.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete Gémes László polgármester illetményét a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § 
(4) bekezdés d) pontja alapján 548.444 Ft-ban állapít-
ja meg 2017. január 1. napjától.

2. A polgármestert az Mötv. 71. § (6) bekezdése 
alapján havi 82.267 Ft költségtérítés illeti meg.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
polgármester foglalkoztatásával kapcsolatos ügyviteli 
feladatokat – jogszabályban meghatározottak szerint 
– lássa el. 

Gémes László polgármester előterjesztette a pol-
gármester cafetéria keretének jóváhagyása tárgyú 
előterjesztést (10. sz. melléklet). Kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el. Kérte, aki a polgármester cafetéria 
keretét a határozati javaslatban foglaltak szerint elfo-
gadja, az kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Gémes László  polgármester 
éves cafetéria keretének jóváhagyása tárgyú előter-
jesztést és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi határozatot hozza:

1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete Gémes László polgármester cafetéria-
juttatásának éves keretösszegét 200.000 Ft-ban hatá-
rozza meg.

2./ A Képviselő-testület Gémes László polgármes-
ter éves cafetéria-juttatásának igénybevételére, az 
azzal való elszámolásra és visszatérítésre a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabály-
zatának vonatkozó részletszabályait rendeli alkalmaz-
ni.

Gémes László polgármester rátért a polgármester 
szabadság ütemezésének megtárgyalására. Kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 225/C. § (1) és (2) bekezdése alapján 
Gémes László polgármester 2017. évi 39 nap szabadsá-
gának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

2017. február 9-én du. 14.00 órakor tartott nyílt üléséről
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2017. január 5, 11, 16-17, 23-27, 30. 10 nap
2017. március 6.     1 nap
2017. május 2-4.     3 nap
2017. június 20-23.     4 nap
2017. július 26-31.     4 nap
2017. augusztus 1-4.    4 nap
2017. szeptember 11-13.    3 nap
2017. október 24-27.    4 nap
2017. november 20-22.    3 nap
2017. december 27-29.    3 nap
Összesen:      39 nap

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
a szabadság igénybe vétele során a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § 
(2) bekezdése alapján járjon el.

Gémes László polgármester ismertette a követke-
ző előterjesztést, a Dél-alföldi Regionális Környezet-
védelmi Társulás megszüntetése (12. sz. melléklet). 
A társulásnak már nincs jelentősége, mert az utóbbi 
néhány évben az állam rendezte a szúnyoggyérítést. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete egyetért a Dél-alföldi Regionális Kör-
nyezetvédelmi Társulás 2017. március 31. napjával 
történő megszüntetésével.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező társulási megállapodás megszün-
tetéséről szóló megállapodás aláírására.

3. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri a polgármestert, hogy e határozatot 
2017. február 20-ig küldje meg a gesztor település-
nek.

Gémes László polgármester rátért a Kurca-parti 
Óvoda beiratkozási idejének meghatározása (13. sz. 
melléklet) előterjesztésre. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján 

A Kurca-parti Óvodába történő beiratkozás idejét 
2017. április 20-21-ig terjedő időtartamban határozza 
meg. Minden nap: 08.00 és 16.00 óra között.

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

A képviselő-testület a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende-
let 20. §-a alapján  a beiratkozás idejéről és módjáról 
szóló hirdetményt a melléklet szerint elfogadja. 

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

A képviselő-testület felkéri az óvoda-vezető-
jét, hogy a beiratkozást bonyolítsa le. A beiratkozás 
eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a 
2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai cso-
portok számának meghatározása végett. 

Gémes László polgármester rátért a Művelődési 
Ház és Könyvtár rendezvénytervének megtárgyalá-
sára (14. sz. melléklet), mely kiegészült a muzeális 
programtervvel. 

Lukács Istvánné alpolgármester tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy a településnek külön rendez-
vényterve van, mely tartalmazza a civil szervezetek 
egész éves rendezvényeit. A testület előtt lévő előter-
jesztés azokat az eseményeket tartalmazza, amelyek-
nek a Művelődési Ház ad helyt. Ebben is nagyon sok 
a civil kezdeményezés. Néhány változásra hívta fel a 
figyelmet. Április 8-án van az V. Enduro Motoros Ta-
lálkozó, sportnap április 29., civil nap július 1-jén lesz 
a kastélyban. Felhívta a figyelmet arra, hogy kimaradt 
a szilveszter a rendezvénytervből. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Egyesített Közművelődési Intéz-
mény vezetőjének előterjesztése és az ülésen elhang-
zott módosítás alapján elfogadta a Művelődési Ház, a 
Könyvtár és a Múzeum 2017. évi rendezvénytervét.

Gémes László polgármester előterjesztette Szeg-
vár nagyközség egészségügyi alapellátási feladatai 
tárgyú írásos anyagot (15. sz. melléklet). Átadta a szót 
a képviselőknek, kérdéseik ismertetésére.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkérdez-
te, szerepel az anyagban, hogy Dr. Rosztóczy Levente 
háziorvos nem tudta értékesíteni a praxisjogot. Hon-
nan tudható, hogy biztosan nem adta-e el?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
onnan tudható, hogy nem jelentkezett az az orvos, 
akinek a praxisjogot eladta volna. 6 hónap után visz-
szaszáll az önkormányzatra. A 6 hónap hamarosan le 
fog telni.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
az előterjesztésben olvasható, hogy szakmai indokok 
alapján a jelenlegi háziorvosok a három körzet továb-
bi fenntartása mellett foglaltak állást. Megkérdezte, 
hogy melyek ezek a szakmai szempontok?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
hogy két körzet nagyon nagy lenne, és nem tudnák ellátni. 

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette, hogy ha 
most két körzetet fogadna el a képviselő-testület, és 
a későbbiekben háromra lenne igény, akkor sokkal 
bonyolultabb lenne visszaállítani. Addigra már a bete-
gek a két körzetbe elvinnék a kártyájukat és a harma-
diknak szinte a nulláról kellene indulnia. 

Gémes László polgármester elmondta, jelenleg 2 
orvossal próbálják ellátni a 3 körzetet. A harmadik 
körzet megmarad és helyettesítésben látják el. Szabad 
orvosválasztás van, így bárki bármelyik orvoshoz vi-
heti a kártyáját. Az orvosok sem javasolták a két kör-
zetet, szakmai szempontokra hivatkozva.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő jelezte, 
hogy az OEP elnevezése január 1-től megváltozott. A 
határozati javaslatban még az OEP szerepel.

Gyömbér Ferencné jegyző javítást kért a határo-
zati javaslat I. 3.) pontjában és a III. 3-4. pontjában, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár helyett Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő értendő.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvár Nagyközség egész-
ségügyi alapellátási feladatai tárgyú előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta:

I./ A Szegvár nagyközségi II. számú vegyes házior-
vosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás 
megszüntetése: 

1. A képviselő-testület a 93/2016. (VIII. 11.) KT 
határozatával tudomásul vette, hogy a Szegvár Nagy-
községi II. számú vegyes háziorvosi körzetre vonat-
kozó feladat ellátási szerződést a Kökénydomb Egész-
ségügyi Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság 
(6800. Hódmezővásárhely, Gyulai u.15. képviselője 
és a szolgáltatást nyújtó orvos neve: Dr. Rosztóczy 
Levente Ernő) 2016. szeptember 30. napjával, 6 hó-
nap felmondási idővel felmondta.

2. A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a 
személyes ellátást nyújtó Dr. Rosztóczy Levente Ernő 
háziorvos a háziorvosi körzet működtetési jogát érté-
kesíteni nem kívánta, működtetési joga 2017. március 
31. napjával megszűnik, így az térítésmentesen Szeg-
vár Nagyközség Önkormányzatára száll vissza. 

3. A képviselő-testület kéri Dr. Rosztóczy Leven-
te Ernő háziorvost, hogy kezdeményezze a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala 
Járási Népegészségügyi Intézeténél a Kökénydomb 
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saság részére a Szegvár nagyközség II. számú vegyes 
háziorvosi körzetben nyújtott egészségügyi szolgálta-

tásra jogosító működési engedély visszavonását 2017. 
március 31. napjával, valamint a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő Dél-Alföldi Területi Hivata-
lánál a finanszírozási szerződés felmondását 2017. 
március 31. napjával. 

II./ Egészségügyi alapellátási feladatok delegálása 
a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intéz-
ményhez:

1. A képviselő-testület az egészségügyi alapellá-
tásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekez-
dése szerinti, egészségügyi alapellátás körébe tartozó

a. háziorvosi,
b. fogorvosi,
c. az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ügyeleti,
d. a védőnői 
e. az iskola egészségügyi ellátást  
a fenntartásában lévő Szegvári Egyesített Egész-

ségügyi és Szociális Intézményhez delegálja 2017. 
április 1. napjától. 

2. A SZEESZI jelenleg hatályos alapító okirata 
nem tartalmaz a háziorvosi és háziorvosi ügyeleti 
ellátásra vonatkozóan rendelkezéseket, az alapte-
vékenységhez kapcsolódó kormányzati funkciókat, 
ezért azt az Önkormányzatnak ki kell egészítenie ezen 
feladatokkal, a külön előterjesztés szerint.

III./ Egészségügyi alapellátási feladatok biztosítá-
sa 2017. április1. napjától:

1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felkéri Pap Jánost, a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, hogy 
kezdeményezze a Szegvár nagyközség II. számú 
fogorvosi körzetre, Szegvár nagyközségi II. számú 
vegyes háziorvosi körzetére, iskola és ifjúság egész-
ségügyi ellátásra és a Szegvári I. és II. számú körzetre 
vonatkozó területi védőnői ellátásra, mint egészség-
ügyi szolgáltatásra jogosító Működési engedély ki-
adását 2017. április 1. napjától az Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatala Járási Nép-
egészségügyi Intézeténél.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat műkö-
dési engedéllyel rendelkezik Szegvár Nagyközség II. 
számú fogorvosi körzetére és a Szegvári I. és II. szá-
mú körzetre vonatkozó területi védőnői ellátásra, mint 
egészségügyi szolgáltatásra.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a működési engedély visszavonását 
2017. március 31. napjával.

3.  Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete felkéri Pap Jánost, a Szegvári Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetőjét, hogy 
kezdeményezze a Szegvár nagyközség II. számú fog-
orvosi körzetre, Szegvár nagyközségi II. számú vegyes 
háziorvosi körzetére, iskola és ifjúság egészségügyi 
ellátásra és a Szegvári I. és II. számú körzetre vonatko-
zó területi védőnői ellátásra, mint egészségügyi ellátás 
finanszírozására, finanszírozási szerződés megkötését 
2017. április 1. napjától a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő Dél-alföldi területi Hivatalánál. 

4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat rendel-
kezik a 2. pontban megjelölt ellátás finanszírozására, 
finanszírozási szerződéssel a Nemzeti Egészségbizto-
sítási Alapkezelő Dél-alföldi területi Hivatalánál. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
kezdeményezze a finanszírozási szerződés felbontását 
2017. március 31. napjával.

5. Szegvár Nagyközség Önkormányzata fenn-
tartásában lévő Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény (képviselője: Pap János intéz-
ményvezető) a Szegvár nagyközségi II. számú vegyes 
háziorvosi körzetre személyes ellátás nyújtására he-
lyettesítőként Dr. Ország Erzsébet háziorvossal köt 
megállapodást (orvosi pecsétszáma: 62131) a Medior 

Folytatás a 11. oldalon
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

Nagyböjti 
ráhangolódás

Korunk legújabb divatja az ún. egészséges 
életmód. Értelmesen szeretnénk élni, kerül-
jük a mérgezett élelmiszereket, félünk a fer-
tőzésektől, jobb megelőzni a bajt. Fitnesz, 
testépítés, fiatalító szerek, koplalás, diéta, 
fogyókúra – ilyenkor tavasz elején mindegyi-
künk szabadulna a fölösleges kilóktól. Egyre 
többet mozgunk, zöldség- és gyümölcsnapo-
kat tartunk az étrendünkben, hogy megerő-
södjék az immunrendszer, testünkből kitaka-
rodjanak a mérgek, s a böjtölés után néhány 
kilóval könnyebbek leszünk. Egyszóval job-
ban érezzük magunkat.

Az ókorban még híre sem volt az ún. egészsé-
ges táplálkozásnak, jóllehet sokszor csak azért 
böjtöltek, hogy kiűzzék testükből a démonokat. 
A böjtöt egyfajta méregtelenítésre használták, 
hogy leküzdjék a fertőzéseket, s megtanulják, 
hogy nem kell naponta háromszor jóllakni. Elég 
egyszer. De vajon csak ennyiből állna a böjt? 
Pusztán ez az értelme? Mi van a böjt két végén? 
Mi az indítéka és mi a cél? 

Amikor a nagyböjti időszak évente vissza-
térő aszketikus eszköze, a vallásos böjt kerül 
szóba, akkor azt el kell tudni választani a fo-
gyókúrától, de még a méregtelenítéstől is. A 
keresztény ember nem akarja ellensúlyozni a 
mértéktelen fogyasztás és a mértéktelen dié-
ta túlkapásait, hanem egy másik utat mutat a 
világnak. Aki a böjtben valamiféle koplalási 
kampány reklámját véli felfedezni, félreértet-
te a böjtölés velejét.

Szó sincs itt testellenségről, hiszen tes-
tünk nem a lélek börtöne, hanem a Szentlé-
lek temploma. A pusztán egészségügyi okok, 
vagy a becsvágy, hogy kipróbáljuk akarat-
erőnket, még nem igazi böjt. Csak kerülget-
jük a lényeget.

A nagyböjt „kivonulás a pusztába”, hogy 
farkasszemet nézzünk a bennünk ordító és 
ágaskodó kísértésekkel, hogy leleplezzük va-
lódi énünket, és odaadjuk magunkat az Úr-
nak. Nem vitathatók ugyan élettani hatásai, 
de a böjt elsősorban bűnbánati gyakorlat. Ott 
kezdődik a valódi böjt, hogy nem a teljesít-
ménykényszer hajt, hanem Istenért üresítjük 
ki magunkat.

Tele hassal könnyű zsoltárt énekelni, de az 
olyan is… – mondhatnánk.

Korunk nagy lelki vezetője, a holland ben-
cés Anselm Grün, klasszikussá vált kis köny-

vecskéjének már címe is sokatmondó: A böjt, 
test és lélek imája. Szerinte: „aki nem böjtöl, 
abban elalszik az Isten utáni éhség és vágy…, 
aki nem vágyakozik, az nem virraszt, aki nem 
virraszt azt alva fogja találni az érkező Vő-
legény azaz Jézus”. A középkor misztikusa, 
Loyolai Szent Ignác pedig úgy fogalmazott: 
„amikor a fölösleget vonjuk meg magunktól, 
az nem vezeklés, hanem mértékletesség. Ve-
zeklés az, amikor a szükségesből vonunk el 
valamit”.

Amikor böjtölök, azért mondok le vala-
miről, mert jobban szeretem azt, aki miatt 
lemondok. Arról mondok le, ami jó, még 
akkor is, ha fogamat összeszorítom, talán 
eleinte nehezemre esik, de nem a hiány, az 
elvonási tünetek foglalnak le, hanem az, akit 
szeretek. Ha vendéget várok, készülök, taka-
rítok, rendet rakok. Nem dugom ki az üveg 
bort idő előtt, nem harapok bele a csokiba, 
nem kóstolgatom, nem bontom ki a neki ké-
szített ajándékot, pedig úgy kívánom, majd 
megszakadok. A böjtben igazából erről van 
szó. Ezért mondja Urunk Jézus, „amikor böj-
töltök, ne vágjatok szomorú arcot”. Aki szen-
veleg vagy dicsekszik böjtjével, az „már meg 
is kapta jutalmát”, itt helyben, – Jézus céloz a 
farizeusokra.

Az Istennek tetsző böjt nem teljesítmény-
szagú, nem öncélú gyakorlat. Elsősorban 
önként vállalt, spirituális cselekedet, amely-
lyel kifejezem szabadságomat, mint Jézus a 
pusztában: „nem csak kenyérrel él az ember”. 
Megfeledkezem magamról, és ráfigyelek a 
másik emberre, akiben Istennel találkozom. 
A böjt segít kilépni önközpontúságomból, a 
magam ura lehetek. Nem a szenvedélyeim, 
ösztönös késztetéseim rángatnak egyik vágy-
ból a másikba, hanem a test és lélek egyen-
súlyba kerül. Böjt nemcsak az, ha nem eszem 
húst. Hanem ha megtanulok parancsolni fan-
táziámnak, ha felülkerekedem indulataimon, 
ha legyőzöm lustaságomat és kelletlen hozzá-
állásomat, ha kötelességeim végzésében több 
lesz az öröm és a jókedv.

Nem dőlne össze a világ, csak jobb lenne 
egy kicsit körülöttünk is, ha az idei nagyböjt-
ben nemcsak a szokásos cigarettáról vagy 
italról mondanánk le, hanem: figyelmeseb-
bek lennénk egymáshoz vezetés közben, 
nem türelmetlenkednénk a hivatali sorban 
állásnál, felhagynánk a nassolással, csak arra 
költenénk pénzünket, amire valóban szükség 
volna, bevezetnénk heti egy tévé- és mobil-
mentes napot, csak a jó hírekkel terhelnénk 
egymás idegrendszerét, de akár kenyéren és 

vízen böjtölhetnénk egy napot, mielőtt egy 
fontos döntést meghozunk, vagy egy konflik-
tusra megoldást keresünk.

A böjt tudatos életre tanít! Felismerem kor-
látaimat, és jobban tudom értékelni azt, hogy 
Istentől függ életem. A böjt nem legyengít, 
hanem megerősít. Az önmegtartóztatással, 
lemondással keletkező űrt, hiányt hagyom, 
hogy maga Isten töltse be. Általa megszere-
tem a puszta magányát és csendjét.

Aki átéli az Istennel való találkozás meg-
hittségét, annak élete átváltozik. Abban az 
emberben a dolgok átértékelődnek. A sorren-
dek megváltoznak. Kilép önzése zárkájából, 
nem az ajándékokra figyel, hanem az Aján-
dékozóra azaz Jézus Krisztusra. Rossz tulaj-
donságai elpárolognak, teste-lelke megújul. S 
százannyit kap, már itt a földön: egészséget, 
belső békét, barátokat, életerőt, és örömmel 
végzi dolgát – ráadásul a Jézus barátjának 
tudhatja magát.

Forrás: Sebestyén Péter – http://erdely.ma 

Plébános úr megjegyzése: Ezekkel a gon-
dolatokkal kívánok minden kedves szegvári 
hívőnek és lakosnak bűnbánattal és megtisz-
tulással teli, szép, tartalmas nagyböjti idősza-
kot!

Köszönet

Mága Zoltán világhírű hegedűművész 
„Meleget az otthonokba” jelszóval indított 
jótékonysági tüzelő akciót, melynek kere-
tében Szegváron 10 család igényelt és ka-
pott tűzifát. 

Köszönjük a Polgármester úrnak és a Kht 
munkatársainak közreműködését, hogy az 
adományok eljuthattak a címzetteknek.

Karitász Csoport
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Kincseink
Az alábbiakban Bacsáné Erzsike néni 

unokájáról olvashatunk. Fogadják szere-
tettel az írást és hordozzuk imáinkban e 
nagyszerű fiatalembert.

„Mit jelent szeretni? – Meghalni önma-
gadnak, s másokat szolgálva boldog leszel”

Idén szentelik pappá Bacsa Dávid  
diakónust

Íme egy fiatalember, aki kész papként az 
életét Krisztusnak szentelni, a hívők javára. 
Még szinte gyermek volt, amikor megismer-
tem. Egy örökkévalóságnak tűnt az a 7 év, 
mely Dávidra - felkészülés gyanánt - pappá 

szenteléséig várt. A hét év elillant, bár nem 
sebesen és nem is nyomtalanul. A gyermek-
ből érett gondolkodású fiatalember lett. 
Tavaly diakónussá szentelték. Jelenleg plé-
bániai szolgálatot lát el. Pappá szentelésé-
re készül. Példája, elmélyült lelki-szellemi 
életéről tanúskodó vallomása, gondolatai 
megerősítik hitemet: ma is vannak, s a jö-
vőben is lesznek olyanok, akik nyomunkba, 
ill. Krisztus nyomába lépnek, hogy Őt kö-
vessék, teljes odaadással. Személyiségét, 
világlátását és életérzését versein keresztül 
még mélyebben ismerhetjük meg.

Karl Rahner azt írja: „A hit az, amikor 
Isten kezébe teszem az életem.” S úgy gon-
dolom, hogy ez a mondat tükrözi az én éle-
temet is. Ráhagyatkozni Isten akaratára, 
vagy, ahogy tetszik, a gondviselésre; nem 
teljesítmény kérdése, hanem elengedés. 
Elengedni azt, hogy az életemnek nem én 
vagyok az ura, s nem abból áll, hogy kielé-
gítsem önös vágyaimat, hanem ezt megha-
ladva, önmagamat legyőzve formálódjak 
azzá, akivé Isten igazán szeretne tenni. 
Képességeink kibontakoztatásának egyet-
len igazi oka: mások javára tenni.

Fiatalon éreztem, még gimnazista ko-
romban: az élet túl rövid, hogy önmagam-
nak éljem le. S bármelyik lehet az utolsó 
év, hónap, nap… s ez serkentett arra, hogy 
tegyem a jót, azzal, aki éppen előttem áll, s 
ő legyen abban a percben a legfontosabb. S 
ha vannak pozitív visszajelzések, egy mo-
soly, hálás tekintet, akkor érzem igazán, 
hogy jó úton járok, van gyümölcse a csele-
kedeteimnek. S ebben a kiegyensúlyozott-
ságban, mikor a helyemen érzem magam, 
meg is találom a boldogságot. Azt adom át, 
amit kaptam. Ezért fontos a szeminárium 
képzési éveinek kápolnacsendje.

Az egyik papbarátom megkérdezte a kis-
papbarátaimat és engem, hogy számunkra 
kicsoda Jézus? Mesterem, Tanítóm, hang-
zottak a válaszok. Én azt mondtam, hogy 
a Barátom. Számomra a Jézussal való ba-
rátság az őrá való odafigyelésből, a biza-
lomból áll. A példabeszédeket is úgy hall-
gatom, mintha én is ott lennék a tanítványi 
körben, s várja, hogy a szívem nyíljon meg 
az evangéliumi tanításra. De ehhez csend 
kell. S mennyien félnek a csendtől.

HÍREK – ESEMÉNYEK

Március 1. 
Ha mva zó s ze r -
da, a Nagyböjt 
első napja, az 
esti szentmisé-
ben 18 órakor 
hamuszentelés, 

hamvazás. (Hamu az előző évben virágva-
sárnap szentelt barka elégetéséből készül.) 
A hamvazás emlékeztet a belső magunkba 
nézésre, megtérésre. Hamvazószerda és 
Nagypéntek szigorú böjti nap, háromszori 
étkezéssel, egyszeri jó lakással. Nagyböjt 
péntekjein tilos hús tartalmú ételt fogyasz-
tani, nem lehet mással helyettesíteni.

Nagyböjtben minden pénteken 1445-kor 
az irgalmasság imáját végzik a testvérek, 
aki tud, kapcsolódjon be.

Gyerekmise március 12-én, illetve 26-án 
vasárnap délelőtt 10 órakor lesz. Kérjük 
a tanuló ifjúságot, minél többen vegyenek 
részt, konkrétan részükre felépített szent-
miséken, melyen a zenei kíséretet az „Éb-
redés” zenekar biztosítja.

Nagyböjtben szerda és péntek este a 
szentmise előtt 17.25-től keresztutat vég-
zünk, Jézus szenvedéstörténetét átelmél-
kedve.

Nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtés lesz a 
templomban március 19-26 között. Kérjük, 
aki teheti, nagylelkű adományával támo-
gassa a rászorulókat. Minden jó szándékú 
adományt szeretettel fogad a Karitász cso-
port. 

Falujáró keresztutat tartunk március 
29-én, szerdán az esti szentmise után, kb. 
¾ 7-től. Aki tud, fáklyát vagy mécsest 
hozzon magával. Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Nagyböjti lelkigyakorlat március 31. és 
április 1-én 18 órakor, április 2-án reggel 
fél 9-kor kezdődő szentmisében lesz.

Április 2-án a befejező napon lesz a 
Szentkenet ünnepélyes kiszolgáltatása a 
templomban. Ezúton is szeretnénk kérni 
a testvéreket, hogy aki szeretné felvenni, 
majd egy-két héten belül iratkozzon fel 
szentmise idején, a templomban erre a cél-
ra kitett füzetbe.

Kérjük azokat a testvéreket, akiknél a 
barka kezd nyílni, és fel tudják ajánlani a 
templomunk részére jelezzék, hogy a levá-
gásáról, illetve a hűvös helyen tárolásáról 
gondoskodni tudjunk. Segítségüket kö-
szönjük!

Rozgonyi Mária

Bruno Ferrero:  
Az ibolyacsokor

Egyszer az Úristen színe elé került egy 
ember, aki a halála előtt becsomagolta egy 
nagy bőröndbe mindazt, amit az életében 
értéknek tartott. Az autóját, a házát, a sze-
mélyes kapcsolatait, a bankkártyáját.

Az Úristen azt mondta neki: 
- Mutasd meg, mit hoztál át az életedből!
Az ember kinyitotta a bőröndöt és meg-

döbbenve látta, hogy az szinte teljesen 
üres. Mindössze egy csokor ibolya herva-
dozott benne.

- Hol vannak az értékeim? Mindent át 
akartam hozni… nem értem, hová tűntek, 
és hogy kerültek ide ezek a hervadozó ibo-
lyák? - Kérdezte az ember az Úristentől.

- Nem emlékszel erre a kis virágcsokor-
ra? – kérdezte az Úristen.

- Nem emlékszem.
Hát tudd meg, hogy ez volt az egyetlen 

igazán önzetlen cselekedeted egész életed-
ben, amelyért nem vártál viszonzást vagy 
köszönetet, amikor szedtél egy csokor ibo-
lyát egy kirándulás alkalmával és odaad-
tad egy síró kislánynak, hogy megvigasz-
tald. 

Folytatás a 10. oldalon
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A 9. oldal folytatása
Úgy érzem, nem igazán paphiányról 

beszélhetünk, hanem hívőhiányról. En-
nek egyik legfőbb oka a mai korszellem 
éncentrikussága, ami ebben a profitorien-
tált világban a fiatalokat mozgatja. S emel-
lett nehezen csírázik ki az önmegtagadás, 
a másokért való áldozatvállalás s a csend-
ben Isten akaratára figyelés készsége.

Isten ott is szokott aratni, ahol nem ve-
tett, tartja a mondás. S nem hívő közegből 
is hív a szolgálatára. S akik elfogadják a 
hívást, a megtérésből fakadó örömmel, 
lépnek az Úr szőlőjébe. Gondoljunk csak 
Szent Ágoston útkeresésére, és boldogsá-
gára, mikor megtalálta Istent. Nem kívül, 
hanem önmagában. (Vö.: Szent Ágoston: 
Vallomások XXVII. fejezet)

Mindannyiunk egy életen át tartó felada-
ta, hogy hitünket cserépedényben őrizve 
ápoljuk. (Vö.: 2Kor 4,7) VI. Pál 1965-ben a 
Zsinat végén így szólt Istentől: „… eltávo-
lodni tőle annyi, mint elveszni; benne ma-
radni annyi, mint rendíthetetlennek lenni; 
rátalálni annyi, mint újjászületni; benne 
maradni annyi, mint élni.” Lelkünk hábor-
gó csónakját Istenhez, mint cövekhez kell 
kötnünk. S akkor bárhogy himbálja, veri a 
kor szelleme, Istenhez kötve, reá tekintve 
mindig van viszonyítási pontunk az erköl-
csi kérdéseinkben, vagy az életrendezé-
sünkben. Úgy gondolom, hogy az elköte-
lezett, belsőből fakadó kereszténység lesz 
az, ami megmarad a XXI. század második 
felére. Azok maradnak meg keresztény-
nek, akik felismerik Isten jelenlétét az éle-
tükben, és eljutnak arra a belső belátásra, 
hogy Istenre szükségük van. S mindezt az 
Egyházzal együtt élik meg. Hisz nem le-
het kereszténynek lenni, ha nem vagyunk 
közösségben Krisztus egyházával. Hisz a 
szentségeket általa kapjuk, Isten azért vá-
lasztott ki férfiakat, hogy őket lefoglalva, 
mintegy kiragadva a profánból a híveket 
megszentelje. Ez a pap hivatása; nem ma-
gánszentség, hanem a közösség szolgálatá-
ra van szentelve. Isten országának építésé-
ben mindenki kapott hivatásának őszinte 
teljesítésével járul hozzá. Akár a házépí-
téskor. A palatető sem akar tégla lenni, a 
tégla sem akar ajtófélfa, az ajtófélfa sem 
kerül a tetőgerenda helyére.

Azt mondják, hogy ha Pál apostol ma 
élne, blogot vezetne. S Ferenc pápánk is 
megosztja gondolatait az interneten. S van 
magyar püspök, aki facebook-ozik. Úgy 
érzem, mindenfajta evangelizáció sikerét 
a hitelesség határozza meg. A mai korban 
mikor egymástól több száz km-re is tudunk 
kapcsolatot létesíteni, kérdésekre válaszol-
ni, fel kell tennünk a kérdést, hogy valóban 

jelen vagyok-e azzal a személlyel, akivel 
kapcsolatot létesítek? S nem feledkezem 
meg arról, aki körülöttem van. Akitől meg 
kellene kérdeznem, hogy milyen napja 
volt, s tudom, hogy otthon nem tudja meg-
osztani a gondolatatait. Mikor Isten igéjét 
eleresztjük az interneten, nem tudhatjuk, 
hogy kinek a szívében ér célba. Istenre kell 
bíznunk, hogy egy gyermekén keresztül 
meg tudja szólaltatni a másik gyermekét. 
Hiszen: „Amint az eső és a hó lehull az 
égből, és nem tér oda vissza, hanem meg-
öntözi a földet, és termővé, gyümölcsöző-
vé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek 
és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a 
szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem 
tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem 
végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért 
küldtem.” (Iz 55,10-11)

Életrajz:
Bacsa Dávid vagyok, születtem 1991. 12. 

23-án Szegeden. Édesapám Bacsa György, 
elhunyt; édesanyám Varsandán Edit. Édes-
apám hallássérült volt, édesanyám siket. 
Szüleimnek egyedüli gyermeke vagyok. 
Kilenc évesen arcüreggyulladást kaptam, 
ami a hallóidegemet károsította. A bal 
fülemben hallásmaradvány van, a jobbon 
azóta hallókészüléket hordok. Szegeden, a 
Fő Fasori (ma Gregor József) Általános Is-
kolában tanultam halló gyermekek között, 
ahol 2006-ban érettségiztem. Ezt követő-
en a szegedi Eötvös József Gimnáziumban 
tanultam mikrobiológia szakon 2006-tól 
2010-ig.

Az érettségit követően 2010-ben római 
katolikus papnövendéknek jelentkeztem, 
és Szeged-Csanádi egyházmegyésként a 
budapesti előkészítő év (propedeutikum) 
papnövendéke, lettem. Majd 2011-től a 
Veszprémi Főegyházmegyés papnöven-
dékként a budapesti Központi Papnevelő 
Intézetben (1053 Budapest, Papnövelde 
u. 5-7.) folytatattam tanulmányaimat a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hit-
tudományi Karán, majd 2016 nyarán dip-
lomáztam. Nyelvérzékem ellenére latin, 
ógörög, és héber nyelvekből tettem a 
bakkalaureátus fokozathoz szükséges si-
keres vizsgákat. Tavaly jelentkezhettem a 
PPKE-HTK doktori iskolájára, és annak 
Kánonjogi Posztgraduális programjára. 
Előreláthatólag 2021-ben kánonjogi dok-
torátust szerzek. Hobbim a tenisz, és az 
irodalom. Verseim jelentek meg papi sze-
mináriumi folyóiratokban, és az Új Ember 
című hetilapban. Nehézségeim ellenére a 
barátaim és a tanáraim mindig mellettem 
álltak, megtanítottak, arra, hogy ne adjam 
fel, merjek küzdeni az álmaimért; és a 

megszerzett tudást mások javára használ-
jam fel.

Bár hallók között tanultam, édesanyám-
tól megtanultam a jelnyelvet. 2010 óta 
aktívan részt veszek a Katolikus Hal-
lássérült Pasztoráció munkájában Buda-
pesten. Hallássérült felnőtteknek tartok 
bibliaórákat és hittant. Rendszeresen mi-
nistráltam jelnyelven a budapesti Piarista 
Gimnázium kápolnájának, a hallássérült 
hívőknek tartott szentmiséin, majd az idei 
diakónussá szentelésemet követően igeli-
turgiákat tartok ugyanott. Tanulmányaim 
alatt a pasztoráció munkájában fogok to-
vábbra is segíteni. A szakdolgozatomban 
fontos helyet foglal el a depressziókezelés 
az istenkapcsolat ápolásával – témaköre; 
szeretném a hallássérülteknek is átadni a 
hitből fakadó lelki kiegyensúlyozottságot.

Jelenleg diakónusi gyakorlatomat töltöm 
a Pomázi Szent István király és a Csobán-
kai Szent Anna plébániákon, és a Katoli-
kus Hallássérült Pasztoráció munkáját se-
gítem. Alázattal kérem az olvasók imáját, 
hogy az Úr formáljon szeretetének valódi 
munkatársává.

Forrás: http://goghtibor.blog.hu/

Bacsa Dávid: Társas magány

Toronyiránt templomom felé,
A parkban némán ballagok,
Mikor az ifjak családjukkal ott
Szentelik meg a vasárnapot.

Eltűnődöm olyankor, miért
Engem választott akaratod?
Hisz mit adhatnék én, mint
Engedelmes, fiúi szolgálatot.

Fekete ruha lett a szívem palástja,
S ezt a ruhát te adtad nekem.
Nem leszek senkié érted,
Hogy általad mindenkié legyek.

Lásd, ember leszek, mikor az
Emberből lesz egyre kevesebb,
S fáklya leszek ott, amerre
Az észt borítja a szürkület.

Az ismeretlenbe, oda
Hívsz engem Uram.
Egyedül csak te meg én,
Osztozunk egymás életén.

Én zarándok idelenn
Jelenítlek meg tégedet,
S majd utam, ha célhoz ér,
Átölellek ott hű testvér.
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Leventék Szegváron
Kezembe került a „Szebb Jövőt!” című le-

vente újság egy korabeli száma. Megtudtam, 
hogy a leventék így köszöntek és „Adjon Is-
ten!” volt rá a válasz. Ennek a képes hetilap-
nak a fent említett számában érdekes írásokat 
és fényképeket találtam. Először is Szegvár 
díszpolgárának Szegváry Mihálynak „Lassan 
elfogynak a szélmalmok!” című írása fogott 
meg. Igazi helytörténeti ritkaság. Egy másik 
oldalon látható fénykép szerint vitéz Nagybá-
nyai Horthy Miklós beszélget a Tenyészállat-
vásáron Horváth Mátyás csíkmadarasi gazdá-
val. Egy másik képen bikát vezetnek amely a 
kiállítás dísze. A hátsó borítón a fradista Gyet-
vai gólt lő Solymosinak a NAC kapujába.

Boros Pál szegvári leventeoktató

Szegvári leventék, KALOT és Kalász fiatalok 
a Mária főhadnagy című Huszka operett 

jelmezében.

A szegvári leventezenekar. Ilyen is volt. 
Háttérben a szegvári szélmalom.

Özvegy Pigniczki Mihályné (Etelka néni) 
maga is aktívan részt vett a mozgalomban. 
Gyakran szavalt hazafias verseket. Ma is aktí-
van énekel az ifj. Ternai József művész úr által 
vezetett Szegvári Magyar Nóta Klubban. Kö-
szönöm a kölcsön adott fényképeket és „Adjon 
Isten” neki hosszú boldog életet.

Mészáros Imre, 
hagyományőrző nemzetőr

A 7. oldal folytatása
2008 Betéti Társaság keretében 2017. április 1. napjá-
tól a jelen határozat mellékelte szerint. Helyettesítésé-
re Dr. Hégető Sára Terézia háziorvost kéri fel (orvosi 
pecsétszáma: 46099).

A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény-
vezetőt a megállapodás aláírásával.  

6. A Szegvár Nagyközségi II. számú fogorvosi 
körzetben a személyes ellátás nyújtásával határo-
zatlan időre Dr. Pálmai Ildikó fogorvost bízta meg 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a fogszakorvosi 
feladatok ellátásával a 2015. március 16-án kelt, 01-
649-3/2015. iktatószámú megállapodás keretében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a SZEESZI in-
tézményvezetőjét, hogy a fenti megállapodással azo-
nos tartalommal az intézmény nevében  az Ikó-Dent 
Fogászati Ellátást Biztosító Betéti Társasággal (kép-
viseletében: Dr. Pálmai Ildikó) megállapodást kössön, 
illetve azt aláírja 2017. április 1. napjától. 

Gémes László polgármester rátért az egészségügyi 
alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
(16. sz. melléklet) megtárgyalására. Átadta a szót a 
képviselőknek.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő az előző 
előterjesztésben szereplő megállapodással kapcsola-
tosan tette fel kérdését. A megállapodásban az szere-
pel, hogy a rendelési idő a háziorvosi szolgálatban a 
hét minden napján 11.00 órától 12.30 óráig tart. Azt 
jelenti, hogy másfél óra lenne a helyettesítés? Az ő 
olvasatában azt jelenti, hogy szombat, vasárnap is van 
rendelési idő.

Gémes László polgármester elmondta, hogy a hét-
köznapokon értendő.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkérdez-
te, hogy mit foglal magába a heti 20 óra rendelkezésre 
állási idő? Nem derül ki a megállapodásból, hogy hol 
áll rendelkezésre az orvos? 

Gémes László polgármester válaszolt a kérdések-
re. A háziorvosok kötelezettsége a rendelkezésre állá-
si idő. A településükön, a rendelési idő utáni időszak 
az ügyelet megkezdéséig, 15.00 óráig tart a rendelke-
zésre állási idő.

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette, hogy Dr. 
Országh Erzsébetnek a praxisában 8 óra a rendelke-
zésre állási idő. A helyettesítő körzetben maximum 
20 órát dolgozhat. Valóságban ugyanaz az idő, mint a 
napi 8 órás rendelkezésre állási idő. Nem jelent pluszt.

Gémes László polgármester elmondta, a doktornő-
nek mind a két körzetre 15.00 óráig rendelkezésre ál-
lás van. A doktornő reggel 8 órától ½13 óráig fogadja 
a két körzet betegeit. 

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a hosszabb távú jövőre nézve gondolkod-
hatnak-e abban, hogy ez a körzet ne helyettesítéssel 
legyen ellátva, hanem önálló praxisjoggal rendelkező 
háziorvossal?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
hogy ezért tartják fent a három körzetet. Mindenképpen 
abban kell gondolkodni, hogy ez a körzet gazdára találjon.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkérdez-
te, hogy mikor lesz meghirdetve?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
hogy folyamatosan hirdetik. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 2/2017. (II.09.) önkormányzati rendeletét az 
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szeg-
vári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását (17. sz. melléklet). 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 

Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítását 
az 1. sz. melléklet szerinti Módosító okirattal jóvá-
hagyja.

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

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

Gémes László polgármester rátért az Enduro Rally 
megszervezésére benyújtott támogatási kérelem (18. 
sz. melléklet) megtárgyalására. A Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottság ülésén a kérelmet megtárgyalták, abban 
maradtak, hogy a kérelmet ne tárgyalja a képviselő-
testület. A rendezvény beépítésre kerül a rendezvény-
tervbe. Nem javasolták, hogy a képviselő-testület 
külön támogassa.

Ismertette a következő előterjesztést, a Szegvári 
Falufejlesztő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
ügyrendjét (19. sz. melléklet). Az előterjesztéssel kap-
csolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága ügyrendje tárgyú előterjesztést, 
az Fb. ügyrendjét – a jelen határozat mellékelte sze-
rint – elfogadta.

Gémes László polgármester elmondta, a követke-
ző előterjesztés a Szegvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal Alapító Okiratának módosítása (20. sz. mellék-
let). Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a 
polgármester kérte az Alapító Okirat módosításának 
elfogadását.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet sze-
rinti Módosító okirattal jóváhagyja.

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

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

Gémes László polgármester megköszönte a rész-
vételt. A nyílt ülést bezárta. A képviselő-testület zárt 
ülés keretében folytatta munkáját.

Vajon milyen lehetett a leventemozgalom 
Szegváron? Özvegy Pigniczki Mihályné sietett 
segítségemre néhány érdekes fényképpel. Mint 
kiderült, ezek a fényképek, Boros Pál szegvá-
ri leventeoktató hagyatékából kerültek hozzá, 
aki az édesapja volt.
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EGYÜTT  
A MAGYAROKÉRT 

BARÁTI KÖR 
EGYESÜLET

A Szegvári Művelődési házban minden 
szombaton délelőtt 8:00-12:00-ig kézműves 
foglalkozás keretén belül fafaragás, rajz, pa-
pírfonás, Ovis Zumba 9:00-10:00-ig, Iskolás 
Zumba 10:00-12:00-ig.

Alkalmanként 400 Ft/gyermek a részvételi 
díj.

Esetleges helyszín vagy időpontváltozást ki-
tűzzük az iskoláknál és az óvodánál, meghir-
detjük az egyesület Facebook oldalán.

Farsangi hangulat 
a múzeumban

Február hónapban ̶ a nagyböjti időszakot 
megelőzve  ̶  a farsangi mókázás, jelmezbe öl-
tözés, mulatság ideje köszöntött a gyerekekre 
és felnőttekre egyaránt. 

A múzeumi foglalkozásokon is ehhez tartot-
tunk magunkat: a szombati matinékon farsangi 
dekorációt ragasztottunk, álarcot csillámoz-

tunk, gipsz álarcot festettünk, majd gyöngyöt 
fűztünk. Jó hangulatban teltek el a foglalkozá-
sok, hiszen a múzeumban készített kézműves 
termékek egy kicsit megfűszerezték az iskolai 
és az óvodai farsangi készülődést. 

A mindszenti Napsugár kiscsoport is ellá-
togatott a szegvári Babaházba, majd álarcokat 
díszítettek a foglalkozáson. Látható a képeken, 

Felhívás!
Egyesületünk a tavalyi évhez hasonlóan vár-

ja az Adó 1% felajánlásokat.
Amennyiben még nem döntötte/d el kinek 

adná/d szeretném magunkat, egy lehetőség-
ként ajánlani.

Szegvár fejlődése a cél!

Tisztelettel: 
CSA-VAR GO Szabadidő Egyesület

hogy nagyon szép munkák születtek, melyeket 
bátran viselhetett a készítője. 

Köszönöm mindenkinek a részvételt, remé-
lem, hogy mindenki jól érezte magát!

Purgel Nóra
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A következő műsorszám a szentesi 
MÁV Lendület Nyugdíjas Klub katonatán-
ca volt. Az uniformisba öltözött hölgyek 
„A mókusszőrrel pucolom a bakancsom” 
című nótára katonás léptekkel ropták. 
Ugyanezen klub tagja Magis István szat-
mári verbunkot táncolt. Annyira jól verte 
a csizmáját a színpadi deszkákhoz, hogy 
még a hangosító berendezést is megremeg-
tette. De kis átrendezés után újrakezdve a 
táncot, még hevesebben ropta. Utána Zöl-
di Lászlóné tekerőlanton csodaszép nép-
dalokat játszott. Katika elmondta, hogy 
jó néhány évvel ezelőtt első fellépése itt 
volt Szegváron. Emlékszem szabadtéren 
szólaltatta meg különleges hangszerét. 
Folytatódott a népdalok sora. A szentesi 
Tilinkó énekkar hegedű kísérettel, nagy 
lelkesedéssel énekelt. Az együttes egyik 
tagja a szegvári származású Bottyánné 
Tóth Ildikó.

Fegyveres és Rendvédelmi Szervek 
Nyugdíjasai és Baráti Köre Egyesület is el-
jött Tiszaföldvárról a farsangi mulatságra. 
Vezetőjük Borsi Balázs egy nagyon szép 
verset mondott el. A következőben Pásztor 
Istvánné magyar nótákkal szórakoztatta a 
közönséget.

Ezután a szegvári Bazsa Mári Népdal-
kör bordal összeállítását hallhattuk. Az 
ismerős dalokat a résztvevők is énekelték.

Ezután a fiatalos szentesi Lady Latin 
tánccsoport következett. Többféle latin 
dallamra összeállított koreográfiát láthat-
tunk a 4-6 fős formációban. A műsor fo-
lyamán később charlestont is jártak. Ebben 
a csoportban is felfedezhettünk két szeg-
vári hölgyet: Ágostonné Fábián Mártát 
és Bányai Anikót. A hangulatot fokozta a 
szegvári Magyar Nóta Klub fellépése. A 
harmonikával kísért szép nótákat a közön-
ség együtt énekelte az énekesekkel.

A következő műsorszámban pattogós, 
sváb zenére táncolt pontozó volt. Újra 
nagyon szépek voltak a Fuszulykások. 
Kedves hang volt a tiszaföldvári Szabad-
kai Tünde régi slágereivel, ami újra csak 
éneklésre ösztönözte a vendégsereget. 

A műsor utolsó száma a szenior ke-
ringő volt. Ezt is és a többi táncot is Tyú-
kász Brigitta szegedi gyógytornász, 
szeniortáncoktató tanította meg a klub 
tagjaival. Az elbűvölően szép koreográfi-
át nagy összhangban adták elő a hölgyek. 
Fontos volt a pontos ritmus, a fordulások, a 
lépések betartása, ami tökéletes volt. Nagy 
sikert arattak vele. Ezután színpadra jött a 
klub minden tagja, és elénekelték a nyug-
díjas indulót, nagyon aktuális szöveggel. 

Ráadásul még egy születésnapi köszöntő is 
elhangzott, mert éppen ezen a napon volt a 
klubvezető Magdi születésnapja.

A kissé hosszúra nyúlt, bár csöppet sem 
unalmas műsor után ebéd következett, 
amely a Castellum étteremben készült. A 
Fuszulykás asszonyok és a Tűzköves Ala-
pítvány tagjai tálaltak fel gördülékenyen. 
A finom főétel mellé mindenki kapott még 
egy hatalmas képviselőfánkot, mert ugye 
nincs farsang fánk nélkül. Akinek „fért” 
még azok csipegethettek a klubosok által 
készített sokféle süteménnyel megrakott 
tányérokról. 

Ebéd után Farsang László muzsikájá-
ra táncra perdült a nagyterem közönsége, 
mindig tele volt a tánctér. Pihenésképpen 4 
órakor kisorsolták az értékes tombola tár-
gyakat. Sok mindenkinek volt szerencséje, 
egy kis emléket hazavihetett.

A tánc folytatódott majdnem 6 óráig, 
végül – mint régen egy jó lakodalomban – 
nótázással zárult le a nap. 

A Fuszulykások egy hosszú műszak 
után – ahogy egy férj megjegyezte – fá-
radtan, de örömmel telve indultak haza. 
Nagyon jól sikerült rendezvényt bonyolí-
tottak le.

A hétfői klubnapon értékelték a történ-
teket, egy nagyon jól előkészített, gördülé-
keny farsangi mulatságot bonyolítottak le. 
Leszűrték a tapasztalatokat, megbeszélték 
mit hogyan kellett volna másképp csinálni. 
Sokszor elhangzott, hogy „legközelebb”, 
„jövőre”. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban újra 
lesz Fuszulykás farsangi bál, ugye? 

Mi, a résztvevők nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Láttuk azokon is, akik kevesebbet 
mozdulnak ki otthonukból, hogy érdemes 
volt készülni, eljönni erre a rendezvényre. 
A sok vidám ember között mindenki felol-
dódott. „feldobódott”, kedves élményekkel 
indult haza. Találkozhattunk régen látott 
ismerősökkel, beszélgethettünk egy jót, 
mesélhettünk a gyerekeinkről, unokáink-
ról, családunkról. Testi-lelki fájdalomra 
is gyógyír egy ilyen jellegű rendezvényen 
részt venni.

A sok emberi munka mellett voltak, 
akik anyagiakkal is támogatták a klub ren-
dezvényét:

Polgármesteri Hivatal Szegvár, Puskin 
Mezőgazdasági Szövetkezet, GOODS 
Market Szegvári boltja, Kenopsz Kft, Hu-
nor COOP, Horváth Cipó Kft, Gyenes Kft, 
Érdiné Tina zöldségboltja, Tóth László 
Fuszulyka Klub tag, Szenténé Kálvai Má-
ria, Levendula Gyógynövénybolt – Ma-
gyarné Újvári Ágnes, Gazdabolt – Ménesi 
Imre, Fácános Vendégház – Vigh János, 

Az 5. oldal folytatása

Fars(h)ang
Teli volt a Kehely Söröző, amikor fel-

hangzott az első akkord a gitáron. A 9. 
farsangi bulit tartotta itt a szegvári fiata-
lokból álló két zenekar, vendég zenekart 
is hívtak Mindszentről. Először a WC 
Punkpír zenekar egyéni stílusával szóra-
koztatta a közönséget Hupikék Törpikék 
jelmezben. A második órában a mind-
szenti Exon lépett a dobogóra megint egy 
másik zenei stílust képviselve. Az estét a 
Twinners együttes zárta a jól ismert rock 
számokkal. 

A zene mellett természetesen egy far-
sangi bulihoz illően a jelmezek sokasága 
is érdekes volt.

A kilenc év alatt kialakult, hogy egy-
re többen és egyre változatosabb ruhába 
öltöznek. Egyes baráti társaságok direkt 
erre az alkalomra jönnek össze, esetleg 
haza, ha vidéken dolgoznak.

Jókat beszélgetnek, táncolnak, felhőtle-
nül, vidáman hajnalig.

Van, aki egyszerű öltönyben fekete 
kesztyűben nyomozó volt. Voltak, akik 
jelképesen egy egér fület, sapkát, szem-
üveget vettek fel, ezzel is jelképezve, 
hogy az álarcos társasághoz tartoznak. 
Voltak komolyabb öltözékek is. Megje-
lent Szörnyella egyetlen dalmatájával, 
a három testőr közül kettő, Hófehérke 
és társasága. A póknak hiába volt nyolc 
lába, csak kettőn tudott járni, a másik 3 
pár lábával csak kalimpálni tudott a tö-
megben. Különféle szörnyek, rémek is 
megjelentek az éjszakában.

Mi idősebbek is szeretünk elmenni 
ezekre a farsangokra. A gyerekeink zené-
jét hallgatva, jót beszélgetünk, kíváncsian 
vártuk a jelmezesek megjelenését.

Nagyon jó volt annak idején, kilenc 
évvel ez a kezdeményezés. Az ötlet jósá-
gát mutatja, hogy már ennyi év óta van 
közönség, van aki beöltözik valakinek, 
valaminek ezzel is szórakoztatja barátait, 
ismerőseit.

Van még a fiatalokban kreativitás, ötlet, 
helyet kell nekik adni.

Kosztolányi Sándorné

Gyermán méhészet, Tér Kft – Tóth Jó-
zsefné, Szűcs Gyula, Bacsa Magdolna 
virágüzlet, Dr. Hégető Sára, Dekor Mánia 
Virágüzlet, Rozmaring ABC, Művelődési 
Ház.

Kosztolányi Sándorné
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Diákvilág
Kedves Olvasók!
Szeretnék Önöknek beszámolni a februári 

iskolai eseményekről.
Február 10-én a szegedi Béke Utcai Álta-

lános Iskolában tartották a Bolyai Természet-
tudományi Csapatversenyt. Itt a déli régió 
versenyzett. Összesen 73 csapat indult a meg-
mérettetésen. 

Iskolánk 6. évfolyamos diákjai a 73 csapat-
ból 12. helyezettek lettek. Csapattagok: Gila 
Ferenc 6.b, Hegedűs Dániel 6.a, Süli Viktória 
6.a, Szatmári Kamilla 6.a 

Felkészítőjük: Vass Tibor
Gratulálunk!

2017. február 13-án, Nagymágocson rendez-
ték a területi Szép Magyar Beszéd versenyt. A 
felső tagozatunkat 4 diák képviselte: Csík Do-
minika és Hegedűs Dániel 6.a, Lukács Lili 7.a 
és Fejős Kata 8.b osztályos tanulók.

Az 5-6. évfolyamosok versenyében Hegedűs 
Dániel 3. helyezett lett. 

Felkészítője: Papné Mészáros Réka
Mindenkinek gratulálunk a szép eredmény-

hez!

Február 17-én az alsó tagozatban osztály-
szinten tartottuk meg a farsangot. Valamennyi 
kisdiák jelmezbe öltözött. Nagyon jól érez-
ték magukat a gyermekek ezen a délelőttön. 
Ugyanezen a napon egy kellemes délutánt 
tölthettek el a felsősök a Művelődési Ház falai 
között. A farsangi műsorok, az azokat követő 
vidám vetélkedő felhőtlen hangulatban telt el. 
Az osztályok és a diákönkormányzat tagjai 
már hetek óta készültek erre a mulatságra. A 
jelmezes, táncos, zenés produkciók, a farsangi 
szokások, a mai modern zenék ismerete, a far-
sangi álarcok készítése, a tanárok fellépése, a 
vidám diszkó ennek az összejövetelnek nélkü-
lözhetetlen elemei voltak.

Az osztályok helyezései
1. 8.a – Az apáca show, 2. 8.b – Lézerfényes 

modern tánc, 3. 6.b – Roma-tánc, 4. 5.o, 7.a, 
7.b, 6.a

Köszönjük a Művelődési Ház, a Furioso Ala-
pítvány támogatását, Hegyi Szabolcs hangula-
tos diszkóját, Rozgonyiné Szabó Mária tanárnő 
szervező munkáját.

Február másik kiemelkedő eseménye volt, 
hogy az alsó tagozat, több mint három millió 
forint értékben kapott iskolabútort. Minden 
kisdiákunknak új asztala és széke van. Hama-
rosan érkeznek a mozgásfejlesztő eszközök, 
melynek értéke közel ötszázezer forint. Ren-
geteg szakmai anyag érkezett az elmúlt hónap-
ban, amit a vezetőség közbenjárására a Hód-
mezővásárhelyi Tankerületi Központ vásárolt 
meg. Így kapott a fizika, a kémia és a technika 
tantárgy szakmai anyagokat, félmillió forint 
értékben.

A művészeti tagozatunkon újra oktatják a 
zongorát, mivel sikerült zongora tanárnőket 
alkalmazni, így nyolc diákunk folytathatja 
művészeti képzés keretében zongora tanulmá-
nyait. A néptánc tagozat több mint hatszázezer 
forintot kapott, amelyből viseletek és kiegészí-
tők alapanyagait vásárolhattuk meg. Szalagok, 
fejkendők, csízmák, ruhák fogják gazdagítani 
tagozatunk eszköztárát. Köszönet azoknak a 
szülőknek, akik segítenek a ruhák megvarrá-
sában.

El kell mondani, hogy ilyen nagy eszközfej-
lesztésre az utóbbi harminc évben nem került 
sor.

Köszönet a vezetőségnek, akik a beszerzé-
sért, a rendelésekért és lebonyolításért fele-
lősek voltak. A pénzügyi hátteret a Hódmező-
vásárhelyi Tankerületi Központ biztosította 
részünkre.

A Szegvári Diáksport Egyesület és a Szeg-
vári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola március 4-én a szegvári tor-
nacsarnokban rendezi meg a XXVII. „FORRAY 
TORNA” Országos Meghívásos Tornaversenyt. 
Köszönjük Pólyáné Téli Éva és Vass Tibor 
szervező, felkészítő munkáját! 

Nemzeti ünnepünkről megemlékezünk, isko-
lai szinten március 14-én. Műsort adnak isko-
lánk 4. osztályos diákjai. Felkészítő nevelők: 
Papné Benkő Mónika, Bereczkiné Buza Anett, 
Huszka Lászlóné.

Március 15-én a községi ünnepségen is ők 
adják a műsort. Mindenkit szeretettel várunk!

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné
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A következő hazai Megyei 
III. osztályú bajnoki 

labdarúgó mérkőzések
2017. március 12. (vasárnap) 14.30: 
FC Szegvár – Csongrád TSE III.

2017. április 2. (vasárnap) 16.30: 
FC Szegvár – Földeák TC

Helyszín: Szegvári Sportpálya

Hajrá Szegvár!

14. forduló
Szegvár (3127) Salgótarján (3186) 2,5 – 5,5
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Szabics Krisz-

tián, Ács Tamás

Ifjúságiak:
Szegvár (867) Salgótarján (833) 3 – 1
Pontszerzők: Puskás Bence, Vigh Márk

15. forduló
Szegvár (3117) – Ajka (3133) 3 – 5
Pontszerzők: Szabics Krisztián, Szabó Gá-

bor, Zsibók Zoltán

Ifjúságiak:
Szegvár (890) – Ajka (1013) 0 – 4

16. forduló

Nyíregyháza (3439) – Szegvár (3289) 6 – 2
Pontszerzők: Rácz József, Rácz Róbert

Ifjúságiak:
Nyíregyháza (907) – Szegvár (1094) 0 – 4
Pontszerzők: Bereczki Zsolt, Puskás Bence

17. forduló
Szegvár (3072) – Közutasok Kaposvár 

(2987) 7 – 1
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Rácz József, 

Puskás Bence, Szabics Krisztián, Ács Tamás

Ifjúságiak:
Szegvár (912) – Közutasok Kaposvár (923) 

1 – 3
Pontszerző: Fuvó Milán

Minden hónapban egy alkalommal a 
Tűzköves Alapítvány lehetőséget biztosít 
az óvodásoknak arra, hogy megismerjék 
és megszeressék a lovakat. 

Az óvoda előtti füves területen a kiseb-
bek csak messziről nézegették a pónikat. a 
nagyobbak, bátrabbak meg is simogatták 
őket, sőt fel is merészkedtek a nyeregbe. 
A gyerekek érdeklődésére, kérdéseire Bá-
rány Brigitta tanítónő, Kispálné Gémes 
Csilla óvónő válaszolt. A kíváncsiságu-
kon keresztül közelebb kerülnek a lovak-
hoz, megismerik alapvető viselkedésüket, 
szokják a lovak közelségét.

Örömmel, vidáman, megszeppenve, sí-
rástól szipogva, csacsogva indultak vissza 
a rövid ismerkedés után az óvoda udvarára 
a gyerekek. Újabb élményben volt részük.

Kosztolányi Sándorné

Kedves gesztus
A szentesi atlétákat összefogó Maximus 

SE évzáró közgyűlést tartott. Kedves 
színfoltja volt közgyűlésnek, amikor Se-
res András, a junior Magyar Bajnok disz-
koszvető Emléklapot adott át „elődjének” 
Kovács Kálmán többszörös, korcsoportos 
Magyar Bajnok diszkoszvetőnek.

https://www.facebook.com/pg/szentesigyors

További mértkőzések:
Szegvár – Ferencváros
március 25.

Szegvár – Szolnok
április 8.

Ovis lovaglás

A Szuperligában játszó szegvári tekecsapat eredményei
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HUNOR AKCIÓ
2017. március 16-tól – március 21-ig

Eh. csirke hátsónegyed 349 Ft/kg
Eh. csirke mell csontos 799 Ft/kg
Eh .tepsis csirke 399 Ft/kg
Eh. pulyka szárny 499 Ft/kg
Eh. sertés lapocka 899 Ft/kg
Eh. sertés comb 999 Ft/kg
Eh. sertés szűzpecsenye 1.799 Ft/kg
Jász zöldborsó gyf. 349 Ft/kg
Pick sertéspárizsi 1.399 Ft/kg
Tolle friss dobozos tej 1l 2,8% 179Ft/l

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

SZENTESEN FOLYTATÓDIK 
A KERÉKPÁROK 

REGISZTRÁCIÓJA
 

A Szentesi Rendőrkapitányság is csat-
lakozott az országos BikeSafe (Mentsd 
a bringád!) programhoz, amelynek leg-
főbb célja, a kerékpárlopások megelőzé-
se.

Amennyiben eltulajdonítják a kerékpárt, 
a BikeSafe rendszerben regisztrált adatok 

felhasználásával, nagyobb eséllyel találha-
tó meg az ellopott bringa.

Továbbra is havonta egy alkalommal 
lesz lehetősége a szentesi bringásoknak a 
kerékpár-regisztrációra. 

A regisztráció önkéntes:
 
2017. március 17. 09.00-

12.00-órág 
Szentesi Művelődési és 

Ifjúsági Házban, Tóth Jó-
zsef utca 10. „Gödör”

Az Internetes felületen 
egyébként mindenki saját 
maga is megteheti a ke-
rékpár adatainak rögzíté-
sét.

A további regisztrációs 
időpontokat a későbbiekben 
közöljük.

Szentesi Rendőrkapitányság

Elismerések
A Hunor Coop februári farsangi bálján 

sor került a cég érdekében kiemelkedően 
dolgozó munkatársak megjutalmazására 
is. Szegvárról a saját kategóriájában arany 
oklevelet kapott Szép Dánielné, ezüst ok-
levelet Szarvasné Salánki Julianna, bronz 
oklevelet Giláné Gémes Erika és Szűcs 
Jánosné. 

További sok sikert kívánunk munkájuk-
hoz!


