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Néptánc sikerek
Hosszú évek után a Dobbantó Néptánc-

együttes csoportjai idén ismét rangos feszti-
válokon vettek részt országszerte, igen szép 
eredményekkel hazatérve.

2016. november 19-én a Dobbantó Nép-
táncegyüttes felnőtt csoportjának dévaványai 
bemutatkozásával nyílt meg a versenysorozat, 
ahol ezüst minősítést szereztek.

Folytatás a 6. oldalon

Gárdonyi Géza: 
Mikor a gyermek…

Mikor a gyermek gőgicsél,
az Isten-tudja, mit beszél!
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mond? Mit nevet?

S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél,
oly lágyan és oly édesen…
De őt sem érti senkisem.

Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad:
Az égi nyelv ez. Mély titok. 
Nem értik, csak az angyalok.
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Megemlékezés
„Lelked, mint fehér galamb csendesen 

messzire szállt,
Hiába keresünk könnyes szemünk már 

soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfé-

nyesebb te leszel,
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben 

mindörökké létezel.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bozó Pálné 
szül. Józsa Rozália

halálának 1. évfordulójára

Szerető családja

Megemlékezés
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,

Nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed,

Drága jó Édesanyánk, Isten veled!”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Bárány Mihályné
szül. Mészáros Erzsébet

halálának 1. évfordulójára

Szerető férje, lányai, unokái

Köszönetnyilvánítás
„Kegyelmed és jóságod vezet életemnek 
minden napján, s az Úr házában lakha-

tom örök időkön át.” (Zsolt 23,6)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

özv. Piti Mihályné
Bárány Mária

temetésén, gyászmiséjén részt vettek, 
fájdalmunkban részvétüket bármilyen 
formában kifejezték, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek. 

Gyászoló Család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik szerettünk

Vigh László
gyászmiséjén, temetésén részt vettek, 

együttérzésükkel fájdalmunkban 
osztoztak, sírját virágokkal borították.
Külön köszönjük Plébános úr és a Kán-
tor úr egyházi szolgálatát, a lobogó-vi-
vők és a halottunkat végső nyughelyére 
helyező emberek fáradságos munkáját. 

Ternai József, Kovács Imre és az ÉGISZ 
munkatársainak segítőkész, pontos 
munkáját, mellyel nehéz perceinket 

könnyebbé tették.
Isten jutalmazza meg munkájukat!

Köszönjük a POFOSZ megyei Vezető-
jének a maga és a bajtársak nevében 

mondott méltató szavait.
„Ne gondold azt, hogy semmivé lettél, 

őrizzük azt, amit mondtál s tettél.”

Szeretteid

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. 

LAPZÁRTA
2017. május 31. (szerda) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a követ-
kező hónap első napjaiban a szerkesztők ösz-
szeállíthassák az újságot és mielőbb megjelen-
hessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Családi események
2017. április

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Piti Mihályné Bárány Má-

ria, Kontra u. 83. (94 év), Bihari András, 
Deák F. u. 8. (82 év), Lengyel Imre, Tiszai 
u. 11. (64 év), Vigh László, Kossuth u. 
4/a (82 év), Pusztai Lászlóné Majzik Éva, 
Köztársaság u. 22. (68 év), Gajda Gergely-
né Körmöczi Erzsébet, Kórógy u. 1. (89 év)

Születések: Személyi jogok védelme 
miatt adatokat szerkesztőségünk nem kap-
hat. – A születési adatokat eddig sem az 
anyakönyvvezetőtől kaptuk meg. Ameny-
nyiben szeretné, hogy gyermeke születése 
benne legyen a családi események rovat-
ban, kérjük közölje szerkesztőségünkkel a 
baranyvera@gmail.com címen, vagy papí-
ron írásban, így elkerülhetjük az esetleges 
félreértéseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Június 6-án kedden 17-18 óráig, majd min-

den hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Június 7-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Június 1-jén csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Június 14-én szerdán17-18 óra, majd minden 

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

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig
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5. Szegvár Kupa
2017. június 10-én, idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre az 

országos hírűvé vált Szegvár Kupa. Az ország minden pontjáról érkez-
nek kutyavezetők kutyáikkal és iskoláikkal. A versenyző párosok kettő-
féle ágazatban mutatják meg tudásukat: engedelmes, őrző-védő.

A Rendezvény színvonalát a verseny támogatói és a Szegvár Kupa 
szakmai stábja garantálja. 

Bírák: Matlári Mónika és Gulyás Zsuzsanna K-99-es teljesítménybírók.
Továbbá az őrző-védő versenyszám segéde, tehát aki a csali szerepét 

„játssza” Poller Roland I.P.O. versenyző és kiképző.
A tervezett programról:
Reggel 8 órától megnyitó majd a versenyágazatok váltják egymást.

A rendezvényre bárki 
kilátogathat, a belépés díj-
talan, kellemes időtöltés 
lehet baráti társaságoknak 
illetve családoknak. 

Egész nap büfé várja a 
látogatókat, olcsó árakkal.

Mindenkit szeretettel 
várnak a rendezők!

Figyelem! Önkénteseket 
keresünk! Aki szeretne 
tevőlegesen részt venni a 
rendezvény lebonyolítá-
sában, része lenni egy jól 
működő csapat munkájá-
nak, jelentkezzen nálunk.

A Szervezők
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre áll-
nak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 
óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók 
háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Figyelem változás!
Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 

Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vásár-
helyi 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 ünnepna-

pon: 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 Me-
gyei 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
május 8-12. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
május 15-19. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
május 22-26. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
május 29-jún. 2. 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 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 óra, 
üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás  
csütörtök 8-10 óráig
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 (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd   8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig

Szerda    8.00-12.00 óráig
Csütörtök    8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek    7.30-12.00 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 Hivatalban 
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: +36-30-230-2205

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: +36-70-903-6879

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének telefon-
száma:
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: +36-30-417-4425

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 +36-30-417-4425

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartá-
sa, 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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Folytatás a 6. oldalon

Fairtás  
a Kastély előtt

Kedd reggel útlezárás fogadott a Kastély 
előtt. Szentesre indultam autóval, így hát meg-
fordultam, és a Posta felé kerülve mentem a vá-
rosba. Dolgom végeztével délben tértem haza. 
Az utcánkba érve döbbenetes látvány fogadott. 
Mintha tornádó söpört volna végig az utcán. A 
hatalmas fák kidőlve hevertek szerte-szét. A 
háttérben a Kastély sápadtan ácsorgott. Én is... 

Történt Szegváron 2017. április 11-én.
Az eredmény: 8 egészséges, sok évtizedes, 

festői díszfa halála.
Biztos, hogy ki kellett vágni őket?!
Csak remélem, hogy van rá értelmes magya-

rázat!?
Antal Péter

Az első áldozat

A „meztelen” Kastély látványa

A „tereprendezés” eredménye, 
avagy a sivár valóság

Egy példány „aki” életben maradt

Megkérdeztük  
a polgármestert

Sokakat foglalkoztat a Kastély előtti fák 
sorsa. Ki-ki vérmérséklete szerint nyilvánult 
meg ezzel kapcsolatban. Megkérdeztük Gémes 
László polgármestert, hogy mi volt az oka a fák 
kivágásának?

- Megmondom őszintén nem örültem a fák 
kivágásának, de be kellett látnom, hogy már 
túlkorosak voltak. Régen mikor ültették őket 
bizonyosan nem gondolták, hogy ilyen sokáig 
bírják. Közvetlen a járda mellett már igen sok 
kárt okoztak évekkel ezelőtt tönkre téve a jár-
dát, most pedig a gyökerek már a közműveket 
is veszélyeztették (víz, gáz, telefon, optikai ká-
bel). A napokban láthattuk a televízióban, hogy 
Szentesen egy egészségesnek tűnő gesztenyefa 
rádőlt egy gyermekéért az óvodába igyekvő 
anyukára, szerencsére kisebb sérülésessel meg-
úszta. Bele se lehet gondolni, hogy ezek közül 

Pusztává lett 
minden…

Pusztasággá vált, ahol egykor élet volt. Gye-
rekkorunk szép emléke a kert, amely cseresz-
nyeéréskor gyermekzsivalytól volt hangos, s a 
cseresznyefa bőven adta termését évről évre, 
kitárt ágkarjaival, ropogós gyümölcseivel jó-
kedvűen várta kis látogatóit. Később, gondos 
kezek munkája nyomán a gyümölcsfák mellé 
fenyők, tuják és egyéb díszbokrok, évelők va-
rázsoltak valódi paradicsomi állapotot a láto-

gatók elé. Mint egy kis oázis, felüdülést nyúj-
tott a belépőknek, ott élőknek. Ők már tudták, 
mindent csak használatra, megőrzésre kap-
tak… Mára mindez sivataggá változott, beton-
fal meredezik a nemlétező látogatóra. Valószí-

nűleg elgondolás van bőven, hogyan lehet majd 
újjávarázsolni a kertet, de mire abból valami 
látható, élhető, élvezhető dolog lesz, addigra 
már hetedhét határon túl lesz a „tervező”, s ha 

is az orvosi rendelőbe igyekvő emberekre va-
lamelyik rádőlhetett volna, ugyanis a kivágás 
után látszott, hogy némelyiknek ugyanolyan 
betegsége volt, mint a szentesinek. Tavasszal a 
képviselő-testület döntött arról, hogy a kastély 
előtti járdát felújítja, így elkerülhetetlenné vált 
a fák kivágása, ugyanis a gyökerekre nem lehet 
járdát építeni. A faültetéseknél nagyon oda kell 
figyelni a helyszínekre, az épületekre, megfe-
lelő fákat kell ültetni, hogy helyhiány miatt ne 
kelljen fát kivágni. Régen ez nem mindig volt 
szempont, de most annál inkább. Nagynövésű 
fákat nagy terekre kell ültetni, épületek, köz-
művek közelébe kisebb, lassabban fejlődőket.
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Az 1. oldal folytatása

Az 5. oldal folytatása

2017. március 31-én a Kiskőrösi Minősítő 
Fesztiválon mutatkozott be az ifjúsági cso-
port, akik szintén ezüst minősítést szereztek, 
valamint szóló táncosként Szűcs Máté ugyan-
ezen a fesztiválon szintén ezüst minősítést 
szerzett.

Április 8-án a Szegedi Százszorszép Gyer-
mek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon vettünk 
részt a Forray Máté Általános Iskola és AMI 
gyermekcsoportjaival közösen. A fesztiválon 
a Forray Máté Általános Iskola és AMI és a 
Dobbantó Néptáncegyüttes gyermekcsoportjai 
ezüst, a Forray Máté Általános Iskola és AMI 
és a Dobbantó Néptáncegyüttes Margaréta 
csoportja ezüst, valamint a Dobbantó néptánc-
együttes Toppantó Kamaracsoportja szintén 
ezüst minősítést szerzett.

Április 28-án a Deszki Maros-menti Feszti-
válon vettünk részt, ahol a Forray Máté Álta-
lános Iskola és AMI és a Dobbantó Néptánc-
együttes Margaréta csoportja ezüst minősítést 
ért el, míg a Dobbantó Néptáncegyüttes Top-
pantó Kamaracsoportja arany minősítést szer-
zett.

Április 26-án házi versenyt rendeztünk, a to-
vábbjutók a III. Járd ki lábam, járd ki most szó-
ló néptánc és népdaléneklési versenyen, május 
12-én, Szegváron képviselik együttesünket.

A házi verseny eredményei:
I-II. korcsoport népi ének:
1. Kardos Lujza
2. Fúvó Zétény – Vígh-Molnár Rudolf
3. Pap Eszter – Szlapák Nóra
III-IV. korcsoport népi ének:
1. Morvai Zsanett – Takács Kata
2. Fejős Kata – Jószai Eszter
3. Szűcs Máté
I. korcsoport néptánc
1. Csatordai Réka – Tajnai Dániel
2. Pap Eszter – Szlapák Nóra
3. Kiss Panka – Kovácsik Rebeka, Szenczi Eni-
kő – Szlapák Nóra

II. korcsoport néptánc:
1. Siska Linda - Szlapák Dániel
2. Kardos Lujza – Szlapák Dániel
3. Szlapák Dániel
III. korcsoport néptánc:
1. Fejős Kata – Hegedűs Imre
2. Takács Kata – Hegedűs Imre
3. Csurka Anett – Morvai Zsanett
IV. korcsoport néptánc
1. Szűcs Máté
2. Szűcs Gergő – Csurka Anett
3. Szőke Zsombor – Morvai Zsanett

Magyar Nóra

újak jönnek, pusztítják ami előtte volt, mert 
azok is mást akarnak majd,  és végül marad a 
kopár sivatag, a meredező betonfal. 

Nem is igazán érthető, miért kell az elődök 
munkáját rövid idő alatt lerombolni, azzal a 
szellemiségüket, munkásságukat nem lehet 
semmissé tenni. Egy fa évek hosszú sora alatt 
növekszik, mire annak árnyéka lesz, addig sok-
sok növény (ha egyáltalán lesz) fog kiszáradni, 
az egyre erősebben tűző nyári naptól elpusztul-
ni. A fokozatosság elve itt is kincset ért volna, 
apránként, nem egyszerre mindent. Így csak 
azt látni, hogy mára kő kövön nem maradt…

A legújabb javaslat az iskola igazgatójától, 
ami megdöbbentő minden jóérzésű ember 
számára, hogy az iskola és a templom közöt-
ti kerítést bontsák le. Ez a kerítés és az általa 
körbezárt kert maradt az összefogás egyik szép 
példája a keresztény közösség elmúlt évtizede-
iből. Miért, kinek fáj, ha áll a kerítés? A tesz-
vesz tavaszok résztvevői mesélni tudnának ar-
ról, mi-mindent dobáltak át az iskolás gyerekek 
a kerítésen túlra, így szabadulva meg felesle-
gessé vált dolgaiktól. Vajon miért nincs egy-
két szeméttároló az iskola előtt, hogy az órák 
után hazainduló gyerekek ne a templomkertbe 
dobálják az üres üdítős flakonokat, uzsonnás 
tasakokat, egyebet. Ha nem lesz kerítés, akkor 
először a kertet teszik pusztává, aztán az épüle-
tet... Valóban ezt akarjuk? Beer Miklós püspök 
úr mondta a napokban egy templomszentelés 
kapcsán: „örökségül kaptuk a templomot az 
előttünk lévő nemzedékektől, szeretnénk meg-
őrizni, védeni, és az utánunk jövőknek átimád-
kozva továbbadni”. Egyébként az iskola is, 
óvoda is, művelődési ház is bekerített területen 
áll, a templom kerítése miért bántó?

És még egy vélemény: „éppen azok kez-
deményezik a kerítés lebontását, akik nem 
szegváriak, akik jönnek-mennek – nekik sem-
mi sem szent, pusztává teszik maguk körül a 
környezetet. Kérjük, hagyják meg nekünk, ami 
a miénk! Az elmúlt években mindenhonnan 
dicsérő sorokat, szavakat kaptunk, vidékről 
érkezettek is gyönyörködtek a kert virágaiban. 
Most nem tehetik!”

Akik a kerítés építésében közreműködtek, 
mélységes tiltakozásukat fejezik ki a mindent 
tönkretenni akaró szándék ellen. Egyébként a ke-
rítés felújítása éppen elég lenne, ha nem akarjuk, 
hogy a templomkert is pusztasággá változzon.

„A Szegvári Napló egyik tavalyi írása ma 
még időszerűbb, mint valaha: Mennyi a kü-
lönbség? - 50 év!

2017. június 10. szombat, 18:00 órakor

a Művelődési Házban

Családi sportnap
2017. május 28-án 

„Családi sportnap” lesz a Kastélyban.

A programok 15 órakor kezdődnek. A dél-
utáni órákban elsősorban a kisgyermekes 
családokat várjuk, hiszen lesznek ügyességi 
játékok, arcfestés, gyöngyfűzés, pónilovaglás, 
kocsikázás, valamint ugrálóvár áll térítésmen-
tesen a gyermekek rendelkezésére.

Lesznek még további meglepetések a hely-
színen.

17. 30-től gyülekező az esti akadályverseny-
hez, melyhez ezúton is várjuk a kalandvágyó 
csapatok jelentkezését.

Az idén számos új programelem, mint 
„rekesztoronyépítés”, „lombséta”, „létra a sem-
mibe”.

Az akadályverseny állomásain ismét civil 
szervezetek vezetői várják a versenyzőket.

Kalandra fel és legyen a Te csapatod a leg-
jobb!

További információk a plakátokon.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Egy fa egy ember éves oxigén szükségletét 
képes megtermelni! 1 autó évi oxigén felhasz-
nálását 30 fa tudja pótolni!

Nekünk még van elég oxigénünk. De gon-
doljunk gyermekeinkre, unokáinkra, hogy ne-
kik is legyen jó levegőjük!”

Lelkes környezetvédők egy csoportja

Dobbantó Gálaműsor

Szeretettel búcsúzunk kedves Olvasónk-
tól, Gajda Gergelynétől, aki a kezdetektől 

olvasója, előfizetője volt újságunknak. 
Nyugodjék békében!
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2017. március 30-án du. 16.00 órakor tartott nyílt üléséről
Gémes László polgármester javaslatot tett a 

meghívó (1. sz. melléklet) szerinti napirend módo-
sítására. Javasolta, hogy a Polgárőr Egyesület tá-
jékoztatóját és a rendőrség beszámolóját cseréljék 
meg, mivel Balogh Szabó Imre rendőrezredes késni 
fog munkahelyi kötelezettsége miatt. A polgármes-
ter kérte – módosító indítványát figyelembe véve – a 
napirend elfogadását.

A polgármester napirend előtt egy szomorú ese-
ményről tájékoztatta a jelenlévőket. Szegvár egyik 
díszpolgára, Dr. Szécsényi József olimpikon el-
hunyt. Megkérte a jelenlévőket, hogy egy perces 
néma csenddel, főhajtással emlékezzenek rá. A 
jelenlévők felállva egy perces néma csenddel emlé-
keztek néhai dr. Szécsényi Józsefre.

Ezek után nagy szeretettel üdvözölte Vágó László 
szegvári lakost és átadta neki a szót.

Vágó László tisztelettel köszöntött mindenkit és 
elmondta, hogy nagy szeretettel megajándékozza 
Szegvár nagyközséget egy festménnyel, melyet Ő 
festett. Megkérte a polgármestert, hogy vegye át a 
festményt.

Gémes László polgármester átvette a festményt, 
megköszönte. 

Dr. Szecskó Tamás jegyző felhívta a figyelmet, 
a Képviselő-testületnek meg kell szavaznia, hogy 
elfogadja az ajándékot. Elfogadás után egy megál-
lapodást kell aláírni az adomány átadásáról. (2. sz. 
melléklet)

Gémes László polgármester ismertette a képvi-
selőkkel a megállapodás szövegét.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 1/2013. 
(II.15.) számú önkormányzati rendelet 11. §-ára te-
kintettel úgy döntött, hogy a Vágó László által saját 
kezűleg festett és felajánlott festményt elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a mellékelt megállapodás aláírására.

Napirend előtt tárgyalandó ügy
Gémes László polgármester bemutatta a jelen-

lévőknek Dr. Szecskó Tamás jegyzőt. Kifejezte 
reményét, hogy hosszú időt fog eltölteni az önkor-
mányzatnál. Rátért a két ülés között történt esemé-
nyekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékozta-
tó (3. sz. melléklet) megtárgyalására. Megemlítette 
a március 8-i nőnapi rendezvényt. A településen 
pozitív visszhangja volt az eseménynek, melyet a 
jövőben is meg fog rendezni az önkormányzat. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

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

1. Napirend: Tájékoztató a Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről

Gémes László polgármester üdvözölte az egye-
sület elnökét, Bihari Ferencet és az egyesület titká-
rát. Megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése 
a beszámolóval kapcsolatban. (4. sz. melléklet) Az 
elnöknek nem volt kiegészítése. A polgármester 
örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a polgár-
őrök jelen vannak a településen. Úgy tudja, hogy a 
rendőrséggel is szoros az együttműködés. Vélemé-

nye szerint Szegvár egy élhető település közbizton-
ság szempontjából is. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, hogy a 
polgárőrök 20 éves fennállásukat ünneplik az idén. A 
Polgármester Úrral együtt meghívták Őket az ünnep-
ségre, ahol Bihari Ferenc egyesületi elnök kitüntette 
az alapító tagokat. Ezúton is gratulál a kitüntetettek-
nek, de nem csak nekik, hanem minden polgárőrnek, 
mivel mindig lehet számítani a segítségükre.

Gémes László polgármester megkérte a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, hogy a bizottság megismerte a tájékoztatót, mely 
rendkívül részletes. A bizottság elnöke kifejezte 
köszönetét a polgárőrök munkájáért. A bizottság 
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Határozat
A Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete megtárgyalta a Szegvári Polgárőr 
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, me-
lyet elfogadott.

Gémes László polgármester javasolta, a Kép-
viselő-testület külön határozatban köszönje meg a 
Polgárőr Egyesület eddigi munkáját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete köszönetét fejezte ki a szegvári Polgárőr 
Egyesületnek eddigi munkájáért.

2. Napirendi pont: A Rendőrség beszámolója a 
település közrend, közbiztonsági helyzetéről

Gémes László polgármester üdvözölte Balogh 
Szabó Imre rendőrezredest és megkérdezte, hogy az 
írásbeli beszámolóhoz (5. sz. melléklet) van-e szó-
beli kiegészítése?

Balogh Szabó Imre rendőrezredes köszöntötte 
a polgármestert és a jelenlevőket, elnézést kért ké-
sése miatt. Elmondta, hogy örömmel jön Szegvárra 
minden évben, hiszen itt rend van. Azt tapasztalja, 
hogy fejlődik a település. Közbiztonság szempont-
jából kevésbé fertőzött a terület, ezáltal kevesebb a 
munkájuk, mint más területeken. Minden évben a 
rendőrségi törvény alapján elkészítik a beszámolót, 
valamennyi illetékességi területhez tartozó tele-
pülés vonatkozásában. Ezt a beszámolót az önkor-
mányzatoknak megküldik. (5. sz. melléklet) Ehhez 
a beszámolóhoz az alábbi kiegészítéseket fűzte: 
2016. év legnagyobb kihívását a rendőrség számára, 
a közrend, közbiztonság kezelése mellett a 2015. év 
nyarától fennálló migráns helyzet, illetve a terror 
veszélyeztetettség okán fennálló feladatok ellátása 
jelentette. A Szentesi Rendőrkapitányság munkájá-
ra 2016-ban a társadalmi normáktól való eltérés ha-
tékony kezelése és kiegyensúlyozott munkavégzés 
volt jellemző. A kapitányság területéhez tartozó 8 
település közbiztonság szempontjából a kevésbé ve-
szélyeztetett kategóriába került. Az elkészített be-
számolóból látható, hogy a statisztika hét évre visz-
szamenőleg lett elkészítve. Hét év alatt a bűnügyek 
száma megfeleződött, az ügyek 2/3-át eredménye-
sen oldották meg. Elmondta, hogy az elmúlt évben 
is tizennégy kiemelt bűncselekmény típusra fóku-
száltak, amely a lakosok biztonságérzetét nagymér-
tékben befolyásolta. Az intézkedés-aktivitás nem 

csökkent, a rendőri intézkedések alkalmával jogsér-
tés nem történt. A rendőrség állománya több mint 10 
ezer órában a déli határrészen teljesített szolgálatot 
a migránshelyzet miatt. A közlekedésben pozitív 
irányú elmozdulás látható, megváltozott a balese-
tet kiváltó ok. Már nem a gyorshajtás szerepel első 
helyen, hanem az elsőbbségi jog meg nem adása. 
Ez igazolja a közterületen végzett sebességmérés 
hatékonyságát. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, 
hogy 2011-ben kb. 3500 felvétel készült gyorshajtás 
miatt, ez tavaly nem érte el a 700-at. A gyorshajtás 
kiszűrésére fordított idő nem volt kevesebb. Szólt 
a megelőzésről is. Folytatták a régi programokat, 
illetve újakat is kerestek. Az új programok közül 
megemlítette a „Házhoz megyünk” vagyonvédelmi 
programot és a rendvédelmi gyerektábort. 

Véleménye szerint a kapitányság akkor végzi jól 
a munkáját, ha a szakmai mérőszámok valahol talál-
koznak a lakosok érzetével, véleményével, akikért 
a szolgáltatást végzik. Hat évre visszamenőleg a 
Belügyminisztérium szondáztatja az önkormány-
zatokat, hogy a lakosok mennyire érzik magukat 
biztonságban. Ebben a felmérésben helytállt a ka-
pitányság, az 1-től 5-ös skálán 4,7-es értéket ért el. 
Végül megköszönte a segítő munkát a civil szerve-
zeteknek a támogatóknak, kiemelte a Polgárőrséget.

Gémes László polgármester kifejezte köszönetét 
az önkormányzat részéről a kapitányság dolgozói-
nak és a kapitány úrnak. Elmondta, hogy a szente-
si rendőrök bármikor szívesen segítenek, a körzeti 
megbízottakkal maximálisan meg van elégedve. 
Elmondta, hogy a Polgárőrség tagjai, a Horgász 
Egyesület halőrei, a vadásztársaságok hivatásos 
vadászai rendészeti feladatot ellátó személyeknek 
minősülnek. Ezek a civil szervezetek jól kiegészí-
tik egymást. Megkérdezte, hogy a beszámolóval 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
Tudomása szerint a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
tárgyalta a beszámolót, kérte a bizottság elnökét 
mondja el véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök felsorol-
ta a felvetődött kérdéseket. A településen a 3. rendőr 
jelenléte, a térfigyelő kamerák állapota, a rendőrség 
épületének felújítása, a drog jelenléte Szegváron, 
továbbá az utcán parkoló járművek közlekedés aka-
dályozása. 

Tóth Péter képviselő elmondta, tanulmányozta 
a szentesi önkormányzat közterület használatra vo-
natkozó rendeleteit és úgy gondolja, van közöttük 
olyan, amelyet Szegváron is alkalmazni lehetne. 
Főleg az utcákon tárolt járművek, gépek tekinteté-
ben, mivel az utcák keskenyek és a parkoló jármű-
vek akadályozzák a forgalmat. A szórakozóhelyek, 
kerthelyiségek nyitvatartási időben és azon túl is 
időnként zavarják a lakosok nyugalmát.

Gémes László polgármester a felvetett problé-
mákkal kapcsolatban elmondta, a 3. körzeti megbí-
zott jelen van a településen. A rendőrség épületének 
felújításával kapcsolatban már történtek munkála-
tok, ezt a közeljövőben folytatni fogják. Az utcák-
ban a forgalom akadályoztatásával kapcsolatban 
szerinte nincs túl nagy probléma. Nem jellemző a 
forgalom akadályozása. A közelmúltban lakossági 
bejelentés sem volt ezzel kapcsolatban. Szórakozó-
helyekkel kapcsolatban rámutatott, hogy Szegváron 
nagyon kevés a szórakozóhely. Ezzel kapcsolatban 

Folytatás a 11. oldalon



8. oldal XXX. évfolyam 5. szám

HITÉLET

„Ha valakitől pünkösd ünnepe környékén 
megkérdeznénk, mi a pünkösd, minden való-
színűséggel azt válaszolná, hogy akkor van a 
csíksomlyói búcsú. Az illető nem is jár mesz-
sze a valóságtól, csupán a felszínen rekedt. 
Mert pünkösdkor nem állhatunk meg a som-
lyói búcsúnál, még akkor sem, ha az a Szűz-
anya iránti tiszteletről, világméretű zarán-
doklatról, netán az összmagyarság évenkénti 
lelki feltöltődést adó találkozásáról szól.

Pünkösd ennél több! Nemcsak úgy, mint az 
egyház, a Krisztusban hívők közösségének 
születés napja, hanem úgy is, mint kinyilat-
koztatás. Az első pünkösdkor tudta meg az 
apostoli testület és Mária – amit tulajdon-
képpen addig is megtapasztaltak –, hogy a 
Jézus által kinyilatkoztatott Isten: Atya, Fiú, 
Szentlélek. Ekkor derült ki, hogy Isten szere-
tetközösség, a Szentháromság isteni szemé-
lyeinek szeretetközössége. Ez a hittitok adja 
meg a kereszténység lényegét. Pünkösdkor 
el kellett jönnie a Szentléleknek, hogy tel-
jessé tegye a Jézusban kinyilvánított isteni 
önközlést, hogy feltárja Isten belső titkát, 
hogy megértesse velünk: Isten a szeretet, és 
mi igenis képesek vagyunk viszontszeretni 
Őt. Erre Jézus maga vállalja a biztosítékot, 
aki elveszi bűneinket, és elküldi a Vigasz-
talás Lelkét, hogy helyére tegyen bennünk 
mindent, és egyre inkább képesek legyünk 
vissza sugározni, a bennünk csírájában már 
meglévő isteni életet. A Lélek ott fúj, ahol 
akar… – mondja Jézus, de azért nem mind-
egy, hogy meghalljuk-e a fuvallatot, vagy 
elzárkózunk előle. Mert a Szentlélek adja a 
jó gondolatokat, Ő van megérzéseink mö-
gött, Ő csalogatgatja ki belőlünk a jót, mint 
csigát a házából, Ő tartja meg bennünk a kez-
deti lelkesedést, mint hamu alatt a tüzet, Ő 
serkent túllépni kudarcainkon, és az emberi 
rosszindulat kerékkötőin, Ő a mi lelki-szel-
lemi húrjaink belső mozgatója. A Szentlélek 
kegyelmének köszönhetjük életünk nagy 
felismeréseit, és azt is, ha kijutunk bűneink 
zsákutcájából. A Szentlélek teszi tudásunkat 
bölcsességgé, Ő teszi kíváncsivá az új isme-
retek iránt, amelyekkel egyre mélyebben be-
leláthatunk Isten titkaiba. Ő juttatja eszünk-
be eredeti hívatásunkat és Isten mindennapra 
szóló akaratát. A Szentlélek simítja el, a 
rossz okozta egyenetlenségeket, és új világot 

KIÁRADT RÁNK A SZENTLÉLEK!
teremt a látszólag elavult régiből. A Lélek su-
gallatát mindig az különbözteti meg a sátán 
kísértő sugdolózásától, hogy a Szentlélek a 
Szeretet Lelke. Távol áll tőle az erőszakosság 
és a kihívó magatartás, a kapzsiság és az em-
beri méltóság semmibe vétele. A Szentlélek 
gyöngéden, bölcsen, tapintatosan a lélek, a 
tudat mélyén végzi munkáját, és hosszú távú 
befektetésekben gondolkodik. Ha csendes 
pillanatainkban ezt felismerjük, kérjük Őt, és 
igyekezzünk is együtt működni Vele, akkor 
akármilyen gyenge eredménnyel kecsegtető 
emberi próbálkozásunkat is siker koronázza.

Pünkösd ajándéka tehát a Teremtő Lélek, 
Isten ereje és személyes dicsősége. És habár 
keresztelésünk, bérmálkozásunk óta velünk 
van, és bennünk lakik, ilyenkor pünkösd tá-
ján, ha kérjük, nekünk is fölnyitja szemün-
ket, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk. 
Ne csak lássunk, hanem váltsuk is valóra, a 
bennünk is megszületett gondolatokat. Ve-
gyük észre az összefüggéseket életünkben, és 
kezdjünk el már szeretni, hiszen ehhez nem 
kell megvásárolt szavazatokkal és erkölcste-
len lojalitásokkal megszerzett hatalom, nem 
szükséges politikai döntés, nem befolyásolja 
ezt sem az euró árfolyama, sem az időjárás: 
hacsak épp nem a Lélek fuvallata, amely az 
első pünkösdkor is szóra bírta a bezárkózott 
apostolokat.” 

„Az első pünkösdön egészen ünnepélyesen 
elárasztotta az apostolokat Krisztus Lelke, a 
Szentlélek, akkor egy pillanat alatt megválto-
zott bennük minden. Világossá lettek Krisz-
tus szavai és cselekedetei, egyszerre megér-
tettek mindent. Péter apostol már félre nem 
érthető módon hirdeti, térjetek meg mindany-
nyian Jézushoz, a Krisztushoz, keresztelked-
jetek meg bűneitek bocsánatára, s akkor ti is 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”

Ez a Péteri szó számunkra is érvényes. 
Hozzánk is elérkezett pünkösd csodája.

„A Szentlélek Isten tehát bennünk van, 
amíg súlyos bűnnel el nem taszítjuk magunk-
tól. Sőt még bűneink után is Ő teremti meg 
lelki újjászületésünket, mert mindenképpen 
segíteni akar nekünk. A Szentlélek segítsége 
kétirányú: megvilágosít, és megerősít. A ben-
nünk lakó Szentlélek láttatni akarja velünk 
a helyes utat. Irányítani akar minket, hogy 
minden körülmények között fölismerjük mi a 

jó, mi a helyes. Legtöbbször lelkiismeretünk 
szavával ad világosító jelet számunkra. Vele 
szembe kell nagyon nyitott lélekkel lennünk. 
Figyelnünk kell rá. Figyelnünk kell arra, 
hogy az Ő irányítása belső, lelki, finom irá-
nyítás. De sokszor figyelmen kívül is tudjuk 
hagyni. Tudunk egészen süketek lenni iránta. 
Mi keresztény emberek legyünk érzékenyeb-
bek. Engedjük, hogy a Szentlélek világítson 
meg, és irányítsa az életünket és megerősít-
sen minket.

Jézus külön kiemelte, hogy Szentlelke ad 
majd erőt akkor, hogy övéi tanúságot tudja-
nak tenni mellette. Annyiszor tapasztaljuk, 
hogy az élet különböző helyzeteiben meg-
torpanunk. Gyengének érezzük magunkat. 
Nagyon jól tudta ezt Jézus, azért adta ne-
künk Szentlelkét, hogy az Ő ereje töltsön el 
bennünket. Fogadjuk tudatosan és bízzunk 
benne. Gondoljunk csak arra, hogy az első 
pünkösdkor az apostolok hogyan változtak 
meg. A pünkösdi Lélek kiáradása után nem 
ismertek nehézséget. Egészen biztosan a 
Szentlélek ereje tette, hogy pár évtized alatt 
elterjedt az Evangélium az egész Római bi-
rodalomban.” 

Ma vajon mit látunk birodalmunkban? 
Azt, hogy „mi keresztények aggódva szem-
léljük, hogy ebben az egységesülő világban 
egyre kevesebb hely jut Isten számára, és 
csupán egy bizonyos gépezet láncszemeként 
szemlélik benne magát az embert is. Nagy 
megdöbbenéssel szemléljük ezt az igyekeze-
tet, amely arra irányul, hogy Európa jövőjét 
sokan Isten és a keresztény értékek nélkül 
akarják alakítani. Rossz úton haladunk, ha 
Isten nélkül képzeljük el Európa jövőjét. Is-
ten nélkül nem valósulhat meg az emberiség 
valódi igazságosságban és szeretetben gyö-
kerező ereje és egysége.

A Szentlélek Úristen világítson meg ben-
nünket, hogy mindig az egység, a béke, a 
tanúságtétel munkálói legyünk az igazság-
ban! Adjon nekünk segítő kegyelmet ahhoz, 
hogy a gyűlölködés világában is a szeretet és 
összefogás erejének valóra váltói legyünk a 
Szentlélek által!”

Sebestyén Péter, Olofsson Placid és Karaffa 
János írásaiból szerkesztette: Andrási Elemér
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Szabadok vagyunk – nem telepszik 
már ránk egy véres, elnyomó diktatúra; 
szabadon hallathatjuk hangunkat, ha az a 
szabadelvűeket nem sérti, lájkolhatunk és 
fröcsöghetünk; szabadon választhatunk 
társat és elválhatunk, szabad szerelemben 
élhetünk; dönthetünk testünkről, hogyan 
nézzen ki, átszabathatjuk, ha nem elég 
vonzó; eldönthetjük, hogy nem zavarja-e 
szabadságunkat a bennünk fogant élet; 
választhatunk, fiúk vagyunk vagy lányok, 
függetlenül attól, hogy milyen nemi jegyek-
kel születtünk; szabadon halálra dolgoz-
hatjuk magunkat, hogy a jövedelmünket 
olyan dolgokra költsük, amelyek nélkül 
boldogan éltek őseink, és élhetnénk mi is; 
szabadon rángathatunk bárkit, és persze 
rángathatnak minket is az okoskütyük pó-
rázán, szabadon szörfözhetünk a tengernyi 
információban, és órákon át szabadon zon-
gorázhatunk a klaviatúrán, hogy a csudajó 
szabadságunkkal járó feszültséget oldjuk 
valahogyan.

Részlet Csaba testvér előszavából:
Egy anekdota szerint a székely bácsi 

hazafelé menet a sötétben nekimegy a vil-
lanypóznának és elkezdi tapogatni. Megy 
körbe-körbe az oszlop körül, és egyszer 
csak elkeseredve felsikolt: „Jaj, istenem, 
be vagyok falazva!” Sokszor úgy érzi 
magát az ember, mintha be lenne falazva, 

elvárások, szabályok, határok zárják le a 
lépteinket. Szeretnénk megfelelni min-
denkinek, és életünk könnyen átalakul a 
különféle szerepek miatti „látszatéletté”, 
pedig a felesleges terheinket levethetnénk, 
és megkönnyebbülve, szabadon folytathat-
nánk utunkat.

Ahogy a szerelmes lángoló szerelmétől 
vezetve, hátra sem nézve, ledobva minde-
nét siet társa karjai közé, az isteni szere-
tet tüzétől űzve mi is mint ócska göncöket 
hagyjuk magunk mögött mindazt, ame-
lyekért mások verejtékes munkával törik 
magukat: rang, cím, vagyon, elismerés, 
méltóság, mert az igazi szabadságra vágyó 
ember mindent elenged, mi elválaszthat-
ná kedvesétől. Hiúság, kapzsiság, bírvágy 
mind-mind kolonc, mely a szárnyalásunkat 
lefogva elvegyít a föld sarával, és életünket 
halott dolgok múzeumának őrzőjévé teszi. 
Együgyűnek kell legyünk, s ez az egyetlen 
ügy a mi esetünkben nem más, mint a Sze-
retet Istenének szolgálata! Mire vágysz: a 

Végtelenre, vagy arra, hogy 
hozzád hasonló, marék por-
ból született emberek cso-
dáljanak, és olyan helyekre 
ültessenek, amelyek ma ta-
lán fontosak, de holnap már 
semmivé válnak?!

Merj az élő hit útjára 
lépni! Mindig van tovább! 
Ha az útszéli tarka virágok-
tól vonzva letértél a helyes 
útról, mennyei Atyánk, látva 
maréknyi porságodból fa-
kadó gyengeségedet, szelíd 
jósággal csak annyit mond: 
újratervezés, azaz bűnbánat. 
Nem tudsz annyira elkóbo-
rolni, hogy Istenünk ne tud-
na a legsötétebb zsákutcá-
ból is újratervezni mindent. 
Nem kap kicsinyes dühro-

hamokat botlásaid láttán, szeret, mert a 
gyermeke vagy, kitartó jósággal mindig 
melletted van, és meg tudja mutatni a kö-
vetkező helyes lépést, az utat, mely célba 
vezet, mely által elérheted a legbensőbb 
álmaid!

Szeretettel,
Csaba testvér

HÍREK – ESEMÉNYEK
Május 28. Urunk mennybemenetelét ünne-

peljük, az ünnepi szentmise fél 9-kor kezdődik.

Június 4. Pün-
kösdvasárnap a 
Szentlélek kiára-
dásának ünnepe, 
az Egyház szüle-
tésnapja. Az ün-
nepi szentmise 
9 órakor kezdő-
dik.

Pünkösd előt-
ti szombaton (azaz 3-án) nem lesz este szent-
mise!

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

Június 11. Szentháromság vasárnapja. Ezen 
a napon lesz az elsőáldozás, a szentmise 9 óra-
kor kezdődik.

Vinculum Caritatis Közösség szervezésé-
ben ez évben a lelkigyakorlat tervezett idő-
pontja: június 12-13-14-én (hétfő, kedd, szer-
da), lesz a katolikus körben. (Csak a várható 
épület felújítási munkálatok akadályozhatják 
meg!)

Június 18. Úrnapja, 
szorgos kezek elkészí-
tik a templom körül a 
sátrakat az Úr Jézus fo-
gadására. Virágszirmot 
egész héten lehet gyűj-
teni, és vasárnap reggel 
elhozni a templomba. 
A szentmise 9 órakor 
kezdődik.

Június 23. Jézus Szentséges Szívének ünne-
pe, az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik.

(Rozgonyi Mária)

Bevezető 
Böjte Csaba: A szabadság rabságában 

című könyvéhez
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Olajos Katalin: 
Édesanyám emlékére

Bruno Ferrero: Az édesanya teremtése
Az Isten elhatározta, hogy megteremti az 

édesanyát. Már egy hete bajlódott vele, amikor 
megjelent egy angyal és így szólt:

- Ezzel vesztegettél el egy egész hetet?
- Igen. De olvastad-e a megrendelőlapot? 

Mosható legyen, de ne plasztik anyagból. 180 
alkatrészből álljon és mindegyik cserélhető le-
gyen, kávéból és az előző napok maradékából 
éljen, olyan legyen a csókja, hogy mindent meg-
gyógyítson, és legalább hat pár keze legyen.

Az angyal hallgatta, és hitetlenkedve rázta 
a fejét:

- Hat pár?
- Nem a kezek megteremtése a nehéz - 

mondta az Isten -, hanem az a három pár szem, 
amellyel egy anyának rendelkeznie kell.

- Olyan sok?
A jó Isten bólintott. - Az egyik pár azért kell 

neki, hogy csukott ajtón keresztül is meglát-
hassa, hogy mi történik amikor beszól: „Mit 
csináltok?” és azt a választ hallja, hogy „sem-
mit”. Egy másik szempárra a fej hátsó részén 
azért, hogy észre vegye, amit nem kell látnia. 
A harmadikra pedig azért, hogy mikor gyer-
meke valami rosszat tett, szemeivel közölhes-
se: „Mindent tudok és éppen ezért melletted 
vagyok.”

Uram - szólt az angyal, enyhén megérintve a 
karját -, ma már eleget dolgoztál, térj nyugovó-
ra, holnap is lesz nap.

- Sajnos nem tehetem - szólt az Úr -, már 
majdnem befejeztem. Elkészült egy édesanya, 
aki magától meggyógyul, ha beteg, aki tud hat 
ember számára ebédet készíteni egy fél kiló 
darált húsból.

Az angyal kíváncsian körbe repkedi a min-
ta-anyát és sóhajtva megjegyzi: - Túl gyöngéd.

- De mindennek ellen tud állni. Neked hal-
vány fogalmad sincs, mit tud egy édesanya el-
viselni - szólt az Úr.

- Tud gondolkodni?
- Nemcsak hogy gondolkodni tud, hanem 

annyira ügyesen használja az értelmét, hogy 

még a kompromisszumra is képes - állította az 
Úr.

Akkor az angyal közelebb hajolt a modell-
anyához és az egyik ujját végig húzta az arcán.

- Itt van valami ami fölösleges - szólt az an-
gyal.

- Nem fölösleges ott semmi - szólt az Úr -, az 
egy könnycsepp.

- Hát az meg mire jó?
- Azzal lehet kifejezni az örömöt, a bánatot, 

a csalódást, a fájdalmat, a magányt és a büsz-
keséget.

- Te egy lángész vagy! - kiáltott fel az angyal.

Finom melankóliával válaszolt az Úr - Meg-
vallom az igazat, a könnyet nem én teremtet-
tem!

Ha a könnyet nem az Isten teremtette, miért 
erőszakoljuk mi mások szemébe?

I. világháborús katona
A legendás békéscsabai 101-es gyalogezred 

katonáit mindenkor a hazaszeretet, bajtársias-
ság és bátorság jellemezte. Az I. Világháború-
ban majdnem ötezren maradtak a harcmezőn. 
Többségük otthonától távol idegen földben, 
jeltelen sírban nyugszik. (Molnár Pál Márton 
írása és Száraz József megjegyzései alapján.)

A csoportkép csizmatalpnál jelölt katoná-
ja Száraz József egész Tisza-vidéken ismert 
szegvári halászmester nagyapja, Halál Antal 
honvéd.

Mészáros Imre

Azóta az évek
régen messze szálltak…
Dér csillan már ajkán
a búcsúzó nyárnak.
A tavasz zenéje
hideg csöndbe halkult,
üde bársony zöldje
barna őszbe barnult.

Ahogy elsuhannak
fölöttem az évek,
halkan zümmög mégis
egy-egy régi ének,
s most is látom mindig
Őt és most is érzem,
mintha itt lenne még,
úgy mint réges-régen.

Mikor őszi reggel
foszlanak a ködök,
fénysugarak kelnek
szürke felhők mögött,
s szétomlik a napfény
az ébredő tájon –
meleg sugarakban
az Ő arcát látom.

Nyári zápor után
ha fény hull a földre,
s apró gyémántcseppek
csillannak meg körbe
a rét ezernyi
remegő virágán –
bennük ragyog szeme,
mint tűnő szivárvány.

Ha tavaszi hajnal
friss fuvallatára
felébred az erdő
valamennyi fája,
és tündéri álmát
halkan elsusogja –
felzsong benne lágyan
sóhajként a hangja.

Nyárvégi alkonyok
meleg ragyogása
ha átölel lassan,
míg ráhull a tájra
a lemenő Napnak
búcsú aranyfénye –
felremeg a múltból
keze érintése.

Ha téli esteken
reáborul körbe
a hallgatag fehér
behavazott földre
a csillagos égbolt
nagy ragyogó mélye –
az ő lényét érzem
a végtelenségbe?
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sem volt lakossági bejelentés. Az időnkénti han-
goskodást a körzeti megbízottak kezelni tudják. 
Megkérdezte Balogh Szabó Imre rendőrezredest a 
hallottakhoz van-e hozzászólása?

Balogh Szabó Imre rendőr ezredes a térfigye-
lő kamerákkal kapcsolatban elmondta, az önkor-
mányzat építette ki a rendszert. Bízik benne, hogy 
a jövőben sikerül ezt a problémát megoldani. Kör-
zeti megbízottakkal kapcsolatban beszámolt arról, 
hogy jelenleg 2 fő lát el szolgálatot a nap huszon-
négy órájában. A harmadik fő pedig időnkét lát 
el szolgálatot Szegváron. A szórakozó helyeket 
havonta ellenőrzik a kapitányság illetékességi te-
rületén, valamennyi településen, egy lista alapján. 
Ahol probléma merül fel, vagy jelzést kapnak, 
arra a településre gyakrabban visszatérnek. Ilyen 
esetekben a társszervek is részt vesznek az ellen-
őrzésben, például a népegészségügyi intézet, a ka-
tasztrófavédelem, az adóhatóság. A drogkérdéssel 
kapcsolatban kifejtette, a kapitányság területe nem 
fertőzöttebb az átlagnál. Hangsúlyt fektetnek a fel-
derítésre, megelőzésre. A közlekedést akadályozó 
gépjárművekkel kapcsolatban megígérte, vannak 
jól képzett kollégái, akik lehetőség szerint utána 
néznek ennek a problémának.

Gémes László polgármester a térfigyelő ka-
merákkal kapcsolatosan közölte, hogy kért ár-
ajánlatot egy nagyobb és modernebb rendszer 
kiépítésére. Megérkezett az ajánlat, de drágának 
találta, ezért visszaadta átdolgozásra. Ha elfogad-
ható lesz az ajánlat, a képviselő-testület elé fogja 
terjeszteni. 

Lukács Istvánné alpolgármester a hangosko-
dással kapcsolatban úgy gondolja, hogy a falunapra 
és a borfesztiválra vonatkozhat ez a probléma. A 
rendezvények évente egyszer fordulnak elő. Balog 
Szabó Imre rendőrezredes beszámolójával kapcso-
lat megjegyezte, hogy az elmúlt 7 év alatt a bűn-
cselekmények száma csökkent. Ez azt jelenti, hogy 
jól végzik a munkájukat. A megelőzésre irányuló 
előadások nagyon hatékonyak. Az iskolások ebben 
az évben is ellátogatnak a műszakiak napjára, az 
alsó tagozatosok kb. 100 fővel képviselik Szegvárt. 
Megemlítette, hogy a polgárőrök is tevékenyen részt 
vesznek a közbiztonság megőrzésében. További jó 
munkát kívánt. 

Bernáth Ildikó iskolaigazgató megköszönte a 
rendőrök és polgárőrök munkáját. Hangoztatta, 
hogy bármikor, bármilyen problémával vagy ké-
réssel fordultak hozzájuk, mindig késedelem nélkül 
segítettek. Kérte, hogy továbbra is maradjanak ilyen 
jó kapcsolatban az iskolával.

Puskásné Halál Ágnes képviselő megemlítette 
Molnár Juditot, aki gyakran tart előadást és kapcso-
latot tart fenn a civil szervezetekkel. 

Balogh Szabó Imre rendőrezredes megígérte, 
hogy átfogja adni a dicsérő szavakat.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

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

Gémes László polgármester javasolta, hogy a 
Képviselő-testület külön határozatban köszönje 
meg a Szentesi Rendőrkapitányság valamennyi dol-
gozójának és Kapitány Úrnak az egész éves mun-
káját.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete köszönetét és elismerését fejezte ki a fel-
adatok végrehajtásában közreműködő Szentes Vá-

rosi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapitányság 
állományának, kiemelten a Szegvár nagyközségben 
szolgálatot teljesítő három körzeti megbízottnak: 
Zsombó Zoltánnak, Kapás Tamásnak, Schwartz 
Gábornak. További munkájukhoz sok sikert, jó 
egészséget kívánunk. 

3. Napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester rátért az egyéb elő-

terjesztésekre. Az első az SZMSZ módosítása.(6. 
sz. melléklet) Megkérdezte az Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság véleményét.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, a bizottság elfogadásra javasolta az előter-
jesztést.

Gémes László polgármester a Pénzügyi, Gazda-
sági Bizottság véleményét is kikérte.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök közölte, 
hogy szintén egyetértenek az előterjesztés elfoga-
dásával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 3/2017. (III.31.) önkormányzati 
rendeletét Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 10/2014. (XI.27.) önkormányzati 
rendelete módosításáról

Gémes László polgármester rátért a következő 
napirendi pontra, az önkormányzati támogatások-
ról szóló új rendelet megalkotására. (7.sz.melléklet) 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő felvetette, 
hogy a tervezetben szerepel, hogy határon túli sze-
mély vagy szervezet is igényelheti a támogatást. Mi 
indokolja ezt?

Gémes László polgármester elmondta, hogy ez 
egy lehetőség. Van két határon túli testvértelepü-
lésünk, ahol szintén vannak civil szervezetek. Kö-
zöttük vannak olyanok, akik kapcsolatot tartanak 
fenn szegvári közösségekkel. Nekik is megadjuk a 
lehetőséget. Természetesen a Képviselő-testületnek 
minden egyes támogatásról határoznia kell. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a rendelet-tervezetben szerepel, hogy a pályázó-
nak különböző nyilatkozatokat kell tennie, például 
nincs köztartozása. Hogyan tud ennek megfelelni 
egy határon túli pályázó?

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta: ugyanúgy tud megfelelni, mint más. Megkérte a 
bizottsági elnököket, hogy ismertessék a döntésü-
ket.

Puskásné Halál Ágnes a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság ellen-
vetés nélkül támogatja a rendelet-tervezet elfogadá-
sát.

Dr. Vigh-Molnár Henriett tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság tagjai közül ketten egyetértettek a terve-
zettel, ketten tartózkodtak.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal megalkot-
ta Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rende-
letét az önkormányzati támogatásokról.

Gémes László polgármester ismertette a követ-
kező napirendi pontot, mely az önkormányzati tá-
mogatásra pályázat kiírása tárgyú előterjesztés (8. 
sz. melléklet) Kérte, aki egyet ért az előterjesztéssel 
kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2017. évre Szegvár településen lakóhellyel, 
székhellyel rendelkező vagy Szegváron ténylegesen 
tevékenységet folytató személy, szervezet támoga-
tása céljából pályázatot ír ki az önkormányzati tá-

mogatásokról szóló 4/2017. (III.30.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott feltételek alapján.

A pályázat beadási határideje: 2017. május 3. 
12.00 óra

A pályázatokat a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Polgármesteri Kabinet irodájában kell 
leadni. 

A pályázatok elbírálására a 2017. május 25-én 
tartandó képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Sze-Pa-Szolg 2012. Kft. Szegvár, Templom u. 2. 
szám alatti főzőkonyha üzemeltetési szerződésének 
módosítását (9. sz. melléklet).

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Szeg-
vár, Templom u. 2. szám alatt található, a Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola diákjai étkeztetését biztosító főzőkony-
ha bérleti és üzemeltetési szerződésének mellékelt 
módosítását elfogadja. 

Gémes László polgármester a következő napi-
rendi pontra tért át. (10. sz. melléklet) Megkérdezte 
a súlykorlátozó tábla kihelyezésével kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a Kórógy utca melyik végén tervezik 
kihelyezni a súlykorlátozó táblát?

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, hogy ez egy „T” alakú út. Vélhetően a kérelmező 
lakos a saját ingatlana előtt szeretné, ha megvalósul-
na a súlykorlátozás. Véleménye szerint a Képviselő-
testületnek eleget kellene tennie ennek a kérésnek 
és a „T” szárat súlykorlátozó táblával ellátni. Ezáltal 
a kérelmező lakos nyugodt lehetne, hogy az ő háza 
előtt a jelenleginél nagyobb átmenő forgalom bizto-
san nem lesz.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, hogy nagyon sok belterületi útra ki lehetne 
tenni a súlykorlátozó táblát.

Gémes László polgármester egyetértett ezzel, de 
megjegyezte, hogy erre az útra kérték.

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdez-
te, hogy a súlykorlátozó tábla kihelyezése után 
a földtulajdonosok, akik eddig ezt az utat vették 
igénybe, más útvonalon megtudják-e közelíteni a 
földjüket?

Gémes László polgármester elmondta, hogy meg 
tudják közelíteni, továbbá nincs olyan művelési te-
rület, amihez nagy járműre lenne szükség. A súly-
korlátozó tábla mellett a kivéve célforgalom tábla 
kihelyezése biztosítja, hogy a szemétszállító autó, 
vagy más ingatlan tulajdonos a saját járművével 
behajthat. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontja, a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 46. § (1) bekezdés a.) pontja és a 
14. § (1) bekezdés a.) alapján a Kórógy utca és a 
1709/53 hrsz-ú útszakasz kereszteződésébe a 10 
tonnánál nagyobb össztömegű járművek részére 
súlykorlátozó tábla és a kivéve célforgalom tábla 
kihelyezését rendelte el.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy a táblák kihelyezése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Gémes László polgármester ismertette a kö-
vetkező napirendi pontot, mely a busz vásárláshoz 
kapcsolódó előterjesztés. Megjegyezte, hogy április 

A 7. oldal folytatása

Folytatás a 12. oldalon
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végére ígérték az átvételt, de szóltak, hogy megér-
kezett a busz. A Képviselő-testület 2017. január 19-i 
ülésén döntött a 17 + 1 személyes busz vásárlásáról. 
Most a pénzintézet ajánlata szerint konkrét összeg-
ről kell dönteni. (11. sz. melléklet) Megkérdezte, 
van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
hogy a 303/2. helyrajzi szám mit takar?

Gémes László polgármester válaszában közölte 
ez a Szabadság tér 2. szám alatti bérlakás.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a hitel 
összege és a busz ára közötti különbözetet kapjuk 
meg a ”kék” buszért? 

Gémes László polgármester elmondta, a pontos 
összeget most nem tudja, de a különbözethez köze-
lít.

Tóth Péter képviselő elmondta, hogy van egy 
vállalkozó, aki érdeklődik a „kék” busz megvásár-
lásával kapcsolatban.

Gémes László polgármester közölte, hogy az 
önkormányzat bárkinek eladhatja a buszt, nem va-
gyunk elkötelezve, hogy a Fordnak adjuk. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
6.000.000 Ft összegű hitelt vegyen fel a Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezettől, amely összeget 
felhalmozási célú pénzeszközként kisbusz meg-
vásárlása céljából átadja a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. részére. A hitel fedezeteként az Önkormányzat 
a kizárólagos tulajdonában álló Szegvár belterü-
let 303/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant 
ajánlja fel, amely forgalomképes üzleti vagyon, így 
felajánlható.

Gémes László polgármester ismertette a követ-
kező napirendi pontot, melynek tárgya: vállalkozási 
szerződés a 2017. évi rászoruló gyermekek intéz-
ményen kívüli étkeztetésének biztosítására. (12. sz. 
melléklet) 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 
szünidei étkeztetésének biztosítására 2017. évben a 
tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 55, az őszi 
szünetben 5, a téli szünetben 7 munkanapon keresz-
tül 570 Ft/fő/nap díj ellenében történő biztosításá-
ra a SZE-PA-SZOLG 2012. KFT.-vel vállalkozási 
szerződést köt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására.

Gémes László polgármester rátért a következő 
előterjesztésre megtárgyalására, melynek tárgya: 
közművelődési megállapodás megkötése civil szer-
vezetekkel. (13.sz. melléklet) Megkérdezte, van-e 
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, 
véleménye?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a Kurca Vidéke Polgári Egyesület szeg-
vári vagy szentesi szervezet?

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, hogy szentesi, de tevékenysége az egész járásra 
kiterjed.

Dr. Szecskó Tamás jegyző tájékoztatta a képvi-
selőket arról, hogy az egyesület székhelye Szegvá-
ron a Rákóczi u. 31. sz. alatt van. A kérelmüket már 
így adták be.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, helyi rendelet tartalmazza, hogy közmű-
velődési feladatot csak úgy lehet átadni, ha az ön-
kormányzat közművelődési szervezete nem tudja 
ellátni, vagy nem vállalja az adott feladatot. Az 

A 11. oldal folytatásaIII. TEKEBÁL Szegváron
A Szegvári Tekézők Sportegyesülete immá-

ron III. alkalommal rendezte meg a Tekebált. 
Zsibók Zoltán, az egyesület elnöke üdvözölte a 
megjelenteket, majd Lukács Istvánné alpolgár-
mester, az est fővédnöke köszöntőt mondott. 
Vígh Márk énekelt, a Boleró Táncstúdió tagjai 
táncoltak, a jó hangulatról a Kikindai Betyá-
rok zenekar gondoskodott. Remek jó hangula-
tot teremtettek a fellépők. A kikindaiak 1200 
alkalommal léptek már fel, 500 lakodalomban 
húzták a talpalávalót. 

Zsibók Zoltán bemutatta az egyesület elmúlt 
évi munkáját. 

Jelenleg csapatuk a szuperligában játszik, 
ebből kifolyólag olyan játékosok érkeztek te-
lepülésünkre, akik többszörös világbajnok 
versenyzők. Például volt szerencséjük együtt 
játszani Kakukk Leventével, Kiss Norberttel, 
Igor Kovacsiccsal, és Ernyesi Róberttel.

A szegedi világklasszisok között játszik a 
szegvári Márton János.

2016-2017-es szezonban a szuperligában ját-
szó szentesi TE női csapata az edzéseket és a 
bajnoki mérkőzéseket a szegvári tekepályán 
rendezi.

A tavalyi évben intenzíven beindult a teke-
suli, melyet közösen indítottak el a szentesi 
TE csapatával. A teke-sulin belül a fiúknak 
és a lányoknak is lehetőségük adódott, hogy 
serdülőként a szuperligában játszhattak. A to-

vábbiakban szeretnék őket egyéni versenyeken 
indítani pl. területi versenyeken, diákolimpián, 
azért, hogy minél hamarabb megszokják a ver-
senyeken való részvételt.

A tavalyi évi Jótékonysági Tekebál bevételét 
bábuállás teljes felújítására fordították.

Köszönik a rendezvényük támogatását: 
Szegvár Nagyközség Önkormányzatának, a 
Falufejlesztő Kft-nek, a Művelődési Ház dol-
gozóinak, a Gyenes Kft-nek, a Mozgáskorlá-
tozottak szegvári csapatának, a hódmezővá-
sárhelyi Kistópart vendéglőnek és a Marcipán 
cukrászdának, és nem utolsó sorban Kerekes 
Mátyásnak a szép képekért és videó felvétele-
kért.

Az ismertető után a falubajnokság ered-
ményhirdetésére került sor. Az amatőr baj-
nokság hosszú múltra tekint vissza, 1989 óta 
rendezik meg a településen. Az idén 120 fő 
gurított. A dobogósok érmeket, kupákat, okle-
veleket kaptak. 

Az eredményhirdetés után következett a va-
csora. A felszolgálásban Aranyné Katika és 
csapata segédkezett. Köszönjük a munkájukat. 

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

A Kikindai Betyárok remek jó zenét húztak, 
az utolsó vendég hajnali 3 órakor ment haza. 

A bál szervezésében nagy szerepet vállalt 
Zsibók Zoltán az egyesület elnöke. Köszönjük 
a munkáját. 

Segített még Rácz József, Puskásné Halál 
Ágnes, Arany Lajosné és Lukács Istvánné. Na-
gyon jól érezte magát a 185 fő vendég ezen a 
bálon. 

Jövőre ismét lesz Tekebál. Várjuk a kedves 
sporttársakat, azok ismerőseit tiszteljék meg a 
rendezvényt 2018-ban is.

A szervezők nevében: 
Lukács Istvánné
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előterjesztésben szerepel, hogy a Kurca Vidéke 
Polgári Egyesület célja „a helyi társadalom kapcso-
latrendszerének, közösségi életének, érdekérvénye-
sítésének segítése”. A helyi rendelet ezt a feladatot 
a Művelődési Ház feladatai közé sorolja. Történt-e 
azzal kapcsolatban vizsgálat, miért nem tudja a Mű-
velődési Ház ellátni ezt a feladatot?

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, a Művelődési Háznak a létszáma kevés, több 
feladatot már nem tudnak ellátni. Szerinte Magyar-
országon azért vannak a civil szervezetek, hogy 
segítsék az önkormányzatok munkáját önkéntes 
munkával. Példaként megemlítette a szegvári Kö-
zösségfejlesztők Egyesületét. Rendészeti feladatok 
ellátása terén megemlítette a Polgárőr Egyesületet, 
akik a rendőrséggel együttműködnek. Szintén ren-
dészeti feladatokat látnak a halőrök, természetőrök, 
hivatásos vadászok. Nekik is van intézkedési jogkö-
rük, természetesen nincs akkora, mint egy rendőr-
nek, de kiegészítik egymást.

Puskásné Halál Ágnes képviselő megjegyezte, 
hogy a Szegvári Tekézők Sportegyesülete tavaly ta-
vasz óta önállóan pályázik közfoglalkoztatotti stá-
tuszra. Tavaly is 12 hónapos szerződésük volt. Ez 
óriási segítség az egyesület számára.

Gémes László polgármester véleménye szerint 
a civil kezdeményezéseket támogatni kell, mivel a 
társadalomra gyakorolt hatásuk igen nagy. Megkér-
dezte, hogy van-e még vélemény hozzászólás? 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete döntött arról, hogy az Önkormányzat az 
önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
37/2002. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet 
7. §-a alapján a Kurca Vidéke Polgári Egyesülettel 
a rendelet 4. § (1) bek. h) pontjában meghatározott 
közművelődési feladat ellátására a mellékelt közmű-
velődési megállapodást megköti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az 1. számú melléklet szerinti közművelődési 
megállapodás aláírására.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete döntött arról, hogy az Önkormány-
zat az önkormányzat közművelődési feladatairól, 
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
szóló 37/2002. (XII.11.) számú önkormányzati ren-
delet 7. §-a alapján a Kisboldogasszony Plébániával 
a rendelet 4. § (1) bek. f) pontjában meghatározott 
közművelődési feladat ellátására a mellékelt közmű-
velődési megállapodást megköti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a 2. számú melléklet szerinti közművelődési 
megállapodás aláírására.

Gémes László polgármester rátért a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló napirendi 
pontra. (14. melléklet) Pozitívumként értékeli, hogy 
Szenteshez való kapcsolatuk ebben a tekintetben 
hosszú távúnak ígérkezik, továbbra is ők fogják el-
látni ezt a feladatot. 

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, 
hogy a jövőben a lakosoknak szelektíven kell gyűj-
teni a hulladékot?

Gémes László polgármester elmondta, a lakos-
ságot arra kell ösztönözni, hogy szelektíven gyűjtse 
a hulladékot, de ezzel kapcsolatban Kiss Ferenc az 
FBH-NP Nonprofit Kft. képviselője tájékoztatást 
tud adni.

Kiss Ferenc az FBH-NP Nonprofit Kft. képvise-
lője elmondta, a szelektív hulladékgyűjtés zsákos 
rendszer szerint fog működni. Ez azt jelenti, hogy 
a lakosoknak a szolgáltató biztosít zsákot, melybe 
a papír és a műanyag alapú szemetet kell gyűjteni. 
Kéthetente történik az elszállítás, illetve a cserezsák 

biztosítása. Az új társulás a közeljövőben megoldja 
a szelektív hulladékgyűjtő edények biztosítását. 

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, 
hogy milyen anyagi vonzata van ennek a szolgál-
tatásnak?

Kiss Ferenc válaszában elmondta, a szolgáltató 
biztosítja a zsákokat ezért külön díj nincs. A sze-
lektív hulladékgyűjtés miatt a szolgáltatás díja nem 
változhat.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő érdeklő-
dött, a zsákcsere hogyan fog működni? Szerinte az a 
módszert, hogy elviszik a teli zsákot és otthagynak 
egy üreset, az egy mellékutcában működni fog, de a 
fő utcán, ahol Ő is lakik, nem. 

Kiss Ferenc felhozta példának a szentesi gyakor-
latot, ott a postaládába teszik a cserezsákot.

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek állapota borzalmas. 
A konténerek környéke tele van szeméttel, ez az 
egész község területére igaz. Sajnos mindenféle 
szemetet leraknak a szigetek mellé, például tv ké-
szüléket.

Kiss Ferenc véleménye szerint a szervezett sze-
lektív hulladékgyűjtés kiválthatja a hulladékgyűjtő 
szigeteket. A papír és műanyag hulladék rendszeres 
elszállításával két konténer megszüntethető lenne. 
Az üveghulladék gyűjtésére kell még megoldást ta-
lálni, ezután a hulladékgyűjtő szigetek feleslegessé 
válnának.

Gémes László polgármester véleménye sze-
rint sem célszerű párhuzamosan fenntartani a két 
rendszert. Amit nem visznek el a szelektív hulla-
dékgyűjtés keretében, arra maradhat a gyűjtőszi-
get. Azzal egyet értett, hogy a gyűjtőszigeteknél 
előfordul a konténer mellé helyezett szemét, de a 
szolgáltató értesítés után gondoskodott az elszál-
lításról. Megkérdezte, hogy van-e még vélemény, 
hozzászólás? Mivel nem volt, kérte, hogy aki el-
fogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással je-
lezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást érintő 2017. április 01. napjától 
hatályos döntésekre vonatkozó előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta.

1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2017. március 31. napjával felmondja 
a DAREH Önkormányzati Társulással az önkor-
mányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellá-
tása tárgyú feladat-ellátási szerződést.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2017. április 01. napjával 2. sz. mellék-
letben csatolt közszolgáltatói szerződés tervezetben 
foglaltak szerint közszolgáltatói szerződést köt az 
FBH-NP Nonprofit Kft-vel. Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal-
mazza a Polgármestert a közszolgáltatói szerződés 
aláírására.

Gémes László polgármester ismertette a követ-
kező előterjesztést (15. sz. melléklet), mely céltarta-
lék feloldására vonatkozik. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az önkormányzat 1/2017. (II.09.) számú 
önkormányzati rendeletének 9. számú mellékleté-
ben tervezett céltartalékból 1.374.300 Ft-ot biztosít 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. részére fűnyíró vásárlásához.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy in-
tézkedjen az előirányzat átvezetéséről.

Gémes László polgármester megkérdezte van-e 
még valakinek javaslata, felvetése?

Puskásné Halál Ágnes képviselő megjegyezte, 
hogy a központban lévő HUNOR COOP bolt körül 
mindig rengeteg a szemét, kihez tartozik a terület? 
Sokan érkeznek vidékről teke versenyekre, a bolt 
előtt parkolnak és látják ezt az áldatlan állapotot.

Gémes László polgármester ígéretet tett, hogy 
megnézik, kihez tartozik a terület. A parkolási gon-
dok hamarosan megoldódnak a Szentesi u. 6. sz. 
elé épülő parkolóval. Az Újfaluban lévő HUNOR 
COOP-nál is gondok voltak, de kiderült, hogy a par-
koló a saját tulajdonuk. Azóta azt már felújították.

Tóth Péter képviselő lakossági bejelentés alapján 
felvetette, hogy a posta környéke is nagyon szeme-
tes. Kihez tartozik ez a terület?

Gémes László javasolta, hogy a postánál fi-
gyeljenek arra, hogy ne legyen szemetes az épület 
környéke. Kamera rendszerük is van, esetleg azt 
használva kiszűrhetnék a szemetelőket. Jó lenne, ha 
segítenének ebben.

Tóth Péter képviselő következő észrevétele, 
hogy az Újfalusi temetőhöz vezető járda az iskolá-
tól gyakorlatilag járhatatlan. A gyalogosok kényte-
lenek a közutat igénybe venni, ami időnként sáros, 
latyakos. Szerinte ezt a járdaszakaszt ki kellene 
javítani.

Gémes László polgármester megjegyezte, ennek 
a járdaszakasznak egy része fel lett újítva. Az, hogy 
a közút sáros, latyakos kissé túlzás.

Tóth Péter képviselő szerint, ha egy traktor vé-
gigmegy az úton leszórja a sarat, az szétmállik, az 
út sáros lesz.

Gémes László polgármester megjegyezte, sze-
rinte a rakodó felől nincs olyan nagy a forgalom, 
hogy sárfelhordás legyen. A járdát ki fogják javíta-
ni, úgy ahogy azt máshol is megtették.

Tóth Péter képviselő felhívta a figyelmet arra, 
hogy a buszmegálló mögötti információs tábla meg 
van kopva, nem lehet rajta látni semmit. Újat kelle-
ne kihelyezni. Régi probléma, hogy a Kossuth utca 
jobb oldalán nincs árok. Komolyabb esőzéskor a víz 
a jobb oldalon lévő házak alá folyik. Jó lenne egy 
szikkasztó árok, ami a Szentesi utcára kivezetné a 
vizet. A víztorony melletti utca, ami a Kontra utcára 
visz, nagyon kátyús.

Gémes László polgármester elmondta ennek az 
útnak a helyreállítása csatornás, illetve vízműves 
teher. Jelenleg vitatkoznak, hogy kinek a feladata 
az út javítása. A szennyvizesek szerint vízcső csere 
is volt ezért nem az Ő feladatuk a helyreállítás. A 
polgármester felhívta a csatornások figyelmét, hogy 
a helyszíni bejárás előtt javítsák ki az utat, mert nem 
fogják átvenni.

Tóth Péter képviselő megjegyezte, hogy az 
említett útnak a folytatása, ami a Kontrába vezet, 
valamikor régen el lett zárva egy drótkerítéssel. Ez 
a kerítés már teljesen tönkre ment. A járdán közle-
kedőkre nézve balesetveszélyes. Fel kellene újítani 
a kerítést.

Gémes László polgármester úgy gondolja, hogy 
ez közterület és akkor az elkerítése felesleges. Az 
is elképzelhető, hogy egy lakos illegálisan birtokba 
vette ezt a területet.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a Sport 
térnél végzett munkálatok az autómosóval kapcso-
latosak?

Gémes László polgármester úgy gondolja, hogy 
igen. A gáz és az áram is át van kötve, vélhetően elin-
dult az autómosó létesítése. Elmondta, az autómosót 
nemcsak személy, hanem teherforgalom is használ-
hatja. Valószínű, hogy ezáltal kevesebb lesz a sárfel-
hordás, mivel a szeméttelepi út is egy fő gyűjtőút. A 
lakosság részére is pozitívum, hogy nem kell Szen-
tesre, vagy Mindszentre menni autót mosni.

Gémes László polgármester megköszönte a meg-
hívottak részvételét, a nyílt ülést bezárta.
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DIÁKVILÁG
Kedves Olvasók!
Az áprilisi iskolai eredményekről szeretnék 

Önöknek beszámolni.
A matematika helyi verseny eredménye a kö-

vetkező:
2. évfolyam
1. Vigh-Molnár Rudolf – felk. nev.: Laskovicsné 

Ágoston Sarolta, 2. Gila Gergely – felk. nev.: Ba-
logh Ágnes, 3. Szenczi Enikő – felk. nev.: Balogh 
Ágnes, 4. Váradi János – felk. nev.: Balogh Ágnes

3. évfolyam
1. Magyar Bianka, 2. Gila Viktória, 3. Szabó 

Levente – felk. nev.: Vassné Lucz Klára
4. évfolyam
1. Csák Barnabás, 2. Huszti Henriett, 3. Szabó 

Kevin, 4. Kiss Bálint – felk. nev.: Huszka Lászlóné

A Szentesen megrendezett területi helyesírási 
versenyen 3. évfolyamon Gajda Sára és Debrecze-
ni Tibor képviselte iskolánkat. Gajda Sára kiemel-
kedő eredményt ért el, 4. helyezett lett. Felkészí-
tője: Halász Ottóné

Az iskolai szavalóverseny eredménye:
1-2. évfolyam
1. Antal Tímea – felk. nev.: Laskovicsné Ágos-

ton Sarolta, 2. Vigh-Molnár Rudolf – felk. nev.: 
Laskovicsné Ágoston Sarolta, 3. Szenczi Enikő – 
felk. nev.: Balogh Ágnes, 4. Kiss Panka – felk. 
nev.: Balogh Ágnes, 5. Hajdú Kitti – felk. nev.: 
Lukács Istvánné

3-4. évfolyam
1. Szabó Levente – felk. nev.: Vassné Lucz Klá-

ra, 2. Huszti Henriett – felk. nev.: Papné Benkő 
Mónika, 3. Juhász-Bóka Tímea – felk. nev.: Vass-
né Lucz Klára, 4. Bereczki Barbara – felk. nev.: 
Papné Benkő Mónika, 5. Pécsi Fanni – felk. nev.: 
Huszka Lászlóné

Kazinczy szép olvasó verseny eredménye:
A 3. osztály 
1. Gajda Sára – felk. nev.: Halász Ottóné, 2. Vá-

sári Lilla – felk. nev.: Halász Ottóné, 3. Labádi 
Milán – felk. nev.: Halász Ottóné, 4. Juhász -Bóka 
Tímea – felk. nev.: Vassné Lucz Klára, 5. Pap 
Vera – felk. nev.: Halász Ottóné

4. osztály
1. Czibulya Márk – felk. nev.: Huszka Lászlóné, 

2. Szabó Virág Anna – felk. nev.: Huszka Lászlóné, 
3. Mihály Martin – felk. nev.: Papné Benkő Mónika

A Forray Máté Általános Iskola és AMI  és a 
Dobbantó Néptáncegyüttes csoportjai idén ismét 
rangos fesztiválokon vettek részt igen szép ered-
ményekkel hazatérve.

Április 8-án a Szegedi Százszorszép Gyermek- 
és Ifjúsági Néptánc fesztiválon a gyermekcso-
portok és a Margaréta csoport ezüst minősítést 
szerzett. Április 28-án a Deszki Maros-menti 
Fesztiválon a Margaréta csoport ismét ezüst mi-
nősítést ért el. 

Április 25-én a III. Járd ki lábam, járd ki most 
szóló néptánc és népdaléneklési házi versenyen a 
következő eredmények születtek:

A házi verseny eredményei:
II. korcsoport népi ének: 1.Csorba Réka – Pap 

Vera, 2. Borbás Rebeka, 3. Holozsai Leila – Siska 
Linda

III. korcsoport népi ének: 1. Gila Dalma – Szen-
czi Anna, 2. Hegedűs Dániel, 3. Hegedűs Dániel 
– Jószai Péter

II. korcsoport néptánc: 1. Szenczi Emma – 
Gyermán Dávid, 2. Csorba Réka – Pap Vera, 3. 
Siska Linda – Vígh Dániel

III. korcsoport néptánc: 1. Gila Dalma – Szen-
czi Anna, 2. Hegedűs Dániel, 3. Szenczi Anna – 
Szűcs Ábel, Gila Dalma – Gila Ferenc

Május 12-én Szegváron kerül megrendezésre 
a megyei verseny, 80 fő néptáncos gyermekkel.

Felkészítő nevelő: Magyar Nóra, Magyar Imre
A felső tagozatosok április 4-én, kedden ren-

dezték az iskolai szavalóversenyüket. 
Az 5-6. évfolyamon: 1. helyezett: Hegedűs 

Dániel 6.a – felk.: Papné Mészáros Réka, 2. he-
lyezett: Szatmári Kamilla 6.a – felk.: Papné Mé-
száros Réka, 3. helyezett: Pusztai Evelin 6.b felk.: 
Rozgonyiné Szabó Mária

A 7-8. évfolyamon: 1. helyezett: Orosz Dalma 8.b 
– felk.: Papné Mészáros Réka, 2. helyezett: Csapi 
Lorena 8.a – felk.: Papné Mészáros Réka, 3. helye-
zett: Lukács Lili 7.a – felk.: Rozgonyiné Szabó Mária

A területi szavalóversenyt a Szentesi Klauzál 
Gábor Általános Iskola rendezte 2017. április 10-én. 

Az 5-6. évfolyamosok között különdíjas lett: 
Hegedűs Dániel (felk. nev.: Papné Mészáros Réka)

A 7-8. osztályosok mezőnyében 3. helyezett 
lett, ezzel a megyei döntőbe jutott Csapi Lorena. 
Felkészítője: Papné Mészáros Réka

Hegedűs Dániel 4. helyezést ért el a Budapes-
ten, április 23-án a Titok Oktatási Bt. által ren-
dezett háromfordulós, egyéni angol nyelvi teszt-
verseny országos döntőjében. Felk. nev.: Polyák 
Zsuzsanna

Jószai Eszter a sikeres iskolai forduló után be-
jutott a Shakespeare Műfordító Verseny Megyei 
Döntőjébe, amelyre május 12-én kerül sor Szege-
den Rókusi Általános Iskolában. 

Hajrá Eszter! Felk. nev.: Polyák Zsuzsanna

Természet-esen versenyen vettek részt Fúvó 
Olivér 5.o, Süli Viktória 6.a, Vásári Róbert 7.a, 
és Csapi Lorena 8.a oszt tanulók. A versenyt Csa-
nádpalotán rendezték. A természetismeret, föld-
rajz, informatika, nyelvtan tantárgyakat magában 
foglaló versenyfeladatok megoldása, kommuni-
káció előtérbe helyezése volt a feladat. Ügyesen 
szerepeltek a gyerekek. A 200 pontból 185-öt sze-
reztek, ami a II. helyezést jelentette. Felk. nev.: 
Vass Tibor.

Szentesen a Koszta festőversenyen is szépen 
szerepeltek a diákjaink. Helyezést nem értek el, 
de derekasan helyt álltak. Felkészítőjük Jeneiné 
Lucz Mária.

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola a Hat-16-01-0547-es 
sorszámú, Legendák földjén Erdélyországban 
című pályázat keretében 2017. május 23-án 17 fő 
hetedikes diák 2 pedagógus kíséretében Erdélybe 
utazik, ahol 5 napot töltenek a Fábiánsebestyéni 
Arany János Általános Iskola és AMI tanulóival 
közösen.

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné
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A következő hazai Megyei 
III. Osztályú Bajnoki 

labdarúgó mérkőzések
2017. május 14. (vasárnap) 17.00: FC Szegvár – 
Károlyi DSE-Szikáncs
2017. május 28. (vasárnap) 17.00: FC Szegvár – 
Csanádpalota FC
2017. június 03. (szombat)  17.00: FC Szegvár – 
Kübekháza SE
2017. június 11. (vasárnap) 17.00: FC Szegvár 
– Maroslele SE 

Helyszín: Szegvári Sportpálya
Hajrá Szegvár!

Házi atlétika bajnokság
A körzeti atlétika diákolimpia előtt már ha-

gyomány, hogy megrendezzük összetett házi 
bajnokságunkat a III. és IV. korcsoportos gye-
rekek számára. Az első három helyezett minden 
korcsoportban érmet kap, a legjobb versenyzők 
pedig képviselhetik iskolánkat a körzeti diák-
olimpián. Szabics Krisztián is velük verseny-
zett, de ő fiatalabb volt versenytársainál.

III. kcs
Lányok: 1. Takács Sára, 2. Bihari Regina, 3. 

Szűcs Fanni, 4. Tóth Viktória, 5. Dancsik Fanni
Fiúk: 1. Valkai Ferenc, 2. Ajtai Róbert, 3. 

Szabó Richárd, 4. Bacsa Attila, 5. Gila Ferenc, 
6. Pintér M., 7. Lakatos Adrián, 8. Fábrik Mar-
tin, 9. Labádi László

IV. kcs
Lányok: 1. Magyar Réka, 2. Ágoston Zita, 3. 

Rohály Linda
Fiúk: 1. Bánfi Benedek, 2. Varga János, 3. 

Gila Róbert, 5. Deák László, 6. Ohratka Máté, 
7. Mrena László, 8. Fekete Martin

Pólyáné Téli Éva

Körzeti Atlétika Diákolimpia
Egy napon rendezték meg a szentesi sport-

pályán valamennyi korcsoport számára az ösz-
szetett csapatversenyeket. A hosszú és fárasztó 
nap szép szegvári sikereket hozott. Verseny-
zőink szépen helytálltak az atléták között is. 
A IV. korcsoportos fiúk meggyőző fölénnyel 
nyertek, s egyben továbbjutottak a megyei dön-
tőbe. Ebben a korcsoportban Bánfi Benedek 
bizonyult a legjobb versenyzőnek a mezőny-
ben. III. korcsoportos fiúinkat mindössze 23 
pont választotta el a győzelemtől, ami néhány 
tizedmásodperc 60 méteren, vagy néhány cm 
a távolugrásban. Szabics Krisztián a II. korcso-
portosok között végzett I. helyen egyéni ösz-
szetettben. Bár a lányok nem álltak dobogóra, 
de nagyon szép teljesítményt nyújtottak, szinte 
mindenki javított egyéni legjobbján. 

II. kcs – hárompróba:
Lányok: VI. hely (Magyar Luca, Bereczki 

Barbara, Dunás Varga Noémi, Tóth Noémi, 
Holozsai Leila, Kiss Hanna)

Fiúk: V. hely (Szabics Ákos, Szabó Kevin, 
Kiss Balázs, Bajczár Richárd, Mihály Martin)

III. kcs – négypróba:
Lányok: V. hely (Szűcs Fanni, Mrena Korné-

lia, Dancsik Fanni, Tóth Viktória, Bihari Regi-
na, Farkas Tímea)

Fiúk: III. hely (Valkai Ferenc, Pécsi Krisz-
tián, Szabó Richárd, Gila Ferenc, Lakatos Ad-
rián)

IV. kcs – ötpróba:
Lányok: V. hely (Ágoston Zita, Suhajda Ra-

móna, Rohály Linda, Forrai Napsugár, Magyar 
Réka, Kosztolányi Boglárka, Dancsik Nikolett)

Fiúk: I. hely (Bánfi Benedek, Kovács Dániel, 
Varga János, Ohratka Máté, Jánosi Krisztián, 
Kéri Richárd, Gila Róbert, Deák László)

Pólyáné Téli Éva
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Díszpolgári címre 
és Szegvárért 
Emlékéremre 

javaslat kérése
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan 

ismét kérjük a falu lakosságát, tegyenek 
javaslatot azon személyekre, akiket méltó-
nak tartanak a Szegvár Nagyközség Dísz-
polgára cím elnyerésére, illetve a Szeg-
várért Emlékéremre. Az önkormányzati 
rendelet szellemében Díszpolgári cím an-
nak a köztiszteletben álló állampolgárnak 
adományozható, aki kiemelkedő munká-
jával, egész életművével olyan elismerést 
szerzett (községünkön belül, országosan), 
mely hozzájárult a nagyközség hírnevének 
öregbítéséhez. 

A Szegvárért Emlékérmet azok a szemé-
lyek, társadalmi, gazdasági szervezetek 
kaphatják meg, akik a község fejlesztésé-
ben, közéletében, a gazdasági élet bármely 
ágazatában kiemelkedő munkát végeztek, 
ennek révén a község értékeit növelő, ma-
radandó eredményeket értek el.

Tisztelettel felkérjük a Lakosságot, hogy 
a 2017. évben adományozható kitüntetések-
re tegyenek javaslatot – indoklással ellátva 
- egy lezárt borítékban 2017. május 19-ig.

A javaslat leadható személyesen a fent 
jelzett időpontig a Szegvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal Titkárságán.

Előre is köszönjük segítő együttműkö-
désüket!

Szegvár Nagyközség Önkormányzata

Körzeti Atlétika Diákolimpia
Az összetett csapatverseny után sem pihen-

hettek atlétáink, mert következtek az egyéni 
és váltószámok. Itt is meg kellett küzdeniük 
azokkal az egyesületben versenyző gyerekek-
kel, akik hetente több atlétika edzésen vesznek 
részt, s már nagyon sok verseny áll mögöttük. 
Gyerekekeink megállták helyüket, számos 
érmes helyezéssel tértek haza. Közülük is ki-
emelkedik Valkai Ferenc teljesítménye 600 
méteres síkfutásban, valamint Bánfi Benedek, 
aki 4 számban is érmes volt. 

Dobogós helyezések:
III. kcs:
Távolugrás: 3. Pécsi Krisztián
Kislabdahajítás: 2. Bihari Regina, 3. Szabó 

Richárd

600 méteres síkfutás: 1. Valkai Ferenc
IV. kcs:
Távolugrás: 2. Bánfi Benedek
Kislabdahajítás: 3. Bánfi Benedek
100 méteres síkfutás: 3. Magyar Réka 2. 

Bánfi Benedek
300 méteres síkfutás: 3. Ágoston Zita, 3. 

Varga János
4x100 méteres váltófutás: 2. hely (Kovács 

Dániel, Varga János, Ohratka Máté, Bánfi Be-
nedek

4x600 méteres váltófutás: 1. hely (Rohály 
Linda, Suhajda Ramóna, Dancsik Fanni, 
Ágoston Zita)
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