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Rajki Miklós: 
A rózsa mosolya

Adok Neked egy mosolyt,
És rásimítom az arcodra.
Meglásd, úgy leszel,
Mint egy rózsa
Éppen kibomló bimbója.
Beoltalak mosollyal,
Mint szemet a bokorra,
Szeretetkertészként
Nemesítem kinyíló ajkadra,
Hogy Te magad légy
A mosoly rózsája,
Mert minden igaz mosoly
A boldogság önfeledt órája.
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Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj. 
Valakit keresünk, aki nincs már. Az élet 
kegyetlen és mostoha, elválni megtanít, 
de feledni soha.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bárány Mihályné
halálának 2. évfordulóján

Férje, lányai,  unokái

Emlékezünk

Korom Lászlóra
60. születésnapja alkalmából

„Fiatal életed hamar véget ért,
Istenem, Te tudod, miért
Szeretteid nélküled élnek,
de szívükben megőriznek Téged.”

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat 
és szépet, de kegyetlen halál mindent 
összetépett. Csoda volt, hogy éltél és 
bennünket szerettél, nekünk nem is 
haltál meg, csak álmodni mentél. Egy 
reményünk van, ami éltet és vezérel, 
hogy egyszer majd találkozunk veled.”

Fájó szívvel emlékezik:

felesége Erzsi és fia Lacus

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 
elérhetők hétfőn 15-17 óra és csütörtökön 
16-18 óra között a művelődési házban. 
A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, 
cikket, személyes megemlékezést, stb. a 
művelődési ház munkatársai is fogadnak. 

Családi események

2018. április
(Összeállította: Váradiné Szép Tünde 

anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt.
Halálesetek: Nagy István, Kórógy u. 77/D 
(71 éves); Tonomár Istvánné Váczi Piroska, 
Kórógy u. 75/A (83 éves); Ágoston Antalné, 
Dózsa Gy. u. 14. (84 éves); Héring Károly, 
Galamb u. 13. (79 éves); Katona István, 
Tiszai u. 15. (93 éves).

Születések: Börcsök Szabolcsnak és Polyák 
Renátának OLIVÉR, Balogh Ignácnak 
és Pál Ágnesnek LUCA, Pap Jánosnak 
és Mészáros Rékának EMESE, Horváth 
Sándornak és Horváth Alexandrának 
Sándor Laurent nevű gyermeke.
A születési adatokat a Délmagyarország 
napilapban közöltek alapján írtuk le. 
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 félreértéseket, 
elírásokat.

Összefogás 
egy szép célért

A szegvári néptáncoktatás 50 évének 
méltó emléke lehet az emberléptékű 
néptáncos pár bronz szobra a Művelődési 
Ház előtt. A civil kezdeményezést 
felkarolva a Dobbantó Alapítvány külön 
e célra nyitott folyószámlát (száma: 
57200062-10076684-00000000) az anyagi 
fedezet biztosítására. 

A számlával nem rendelkezők részére 
adománygyűjtő perselyek nyújtanak 
támogatási lehetőséget e nemes célra.

Akiknek a banki tranzakció, befizetés 
bonyolult vagy nem megoldható a következő 
személyeknél és elérhetőségekkel lehet 
keresni Őket és felajánlásaikat megtenni:

1. Kosztolányi Sándorné (Bárány 
Veronika) 30/278-5640, Malom u. 
3/B

2. Kovács Gabriella 70/930-2314, 
Bercsényi u 5.

3. Szűcsné Ábrahám Mária 30/645-
7191, Régiposta u 53.

Megemlékezés

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
már tíz éve nem láthatunk
és nem beszélhetünk veled.
Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel Téged nem hozhatunk vissza.
Elrabolt tőlünk a hirtelen halál,
távozásod, míg élünk, örökké fáj.”

Soha el nem múló fájdalommal  
elékezünk

PokornyOttóné
Mihály Mária

halálának 10. évfordulóján

Szerető testvére és családja

Megemlékezés

„Még fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk  

Vígh László
halálának 1. évfordulóján

Felesége, Fia és családja

LAPZÁRTA
2018. május 31. (csütörtök) 

17 óra
Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban 
a szerkesztők összeállíthassák az 
újságot és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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A környező településekhez 
hasonlóan, községünkben is elin-
dul egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően a közösségfejlesztés 
folyamata 2018. év áprilisától. 

A projekt átfogó célja, hogy 
- ösztönözze a térségben 

élők közösségi szerepvál-
lalását

- erősítse a helyi közösség 
iránt érzett felelősségtu-
datot

- megerősödjenek a helyi 
közösségszerveződés 
alapjai

- kialakuljanak tudásalapú 
hálózatok

- meginduljanak és kitel-
jesedjenek a közösségi 
tervezés folyamatai

- helyi igényekre szabott 
programok kerüljenek 
megszervezésre

Ahhoz, hogy a projekt való-
ban eredményes legyen és a he-
lyi igényeket tükrözze, szükség 

van minél több szegvári lakos 
véleményére, segítségére az elő-
készítés és a megvalósítás során.

A 4 éves projekt első lépésként 
30-50 fő véleményét kérdezzük 
a településről, interjú formában. 
Az interjú válaszait értékelve 
készítünk egy un. összefoglaló 
problémalistát.

Az interjúk során elhangzott 
vélemények tükrében lakossági 
találkozókat szervezünk, ahol a 
lakosok javaslatait figyelembe 
véve egy lakossági kérdőívet ál-
lítunk össze, melyet minél több 
háztartásba szeretnénk eljuttatni. 
Mindeközben közösségi találko-
zókat szervezünk, ahol a lakos-
ság bekapcsolódhat a tervezési 
folyamatba, valamint megismer-
kedhet az interjú és a lakossági 
kérdőív eredményeivel is.

A projekt eredményeképpen, 
olyan helyi igényekre épülő 
programokat, rendezvényeket, 
eseményeket kívánunk megvaló-
sítani, amelyek a lakosság sza-
badidejének hasznos eltöltését 
nyújtják, valamint lehetőséget 

biztosítanak mindenkinek a rész-
vételre.

2018. májusától a Szegvá-
ri Egyesített Közművelődési és 
Muzeális Intézmény (SZEKMI) 
könyvtárában Közösségi infor-
mációs pontot alakítunk ki, ahol 
az érdeklődők naprakész infor-
mációkat kaphatnak a projekt fo-
lyamatáról, eredményeiről.

A projekt konzorciumi formá-
ban valósul meg, a konzorcium 
vezetője Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat, a konzorciu-
mi tagok: Derekegyház Község 
Önkormányzata, valamint civil 
résztvevőként a Tűzköves Ha-
gyományőrző, Ismeretterjesztő, 
Kulturális Alapítvány.

„A helyi identitás és kohézió 
erősítése Szegváron és Derek-
egyházon” c. program a TOP 
5.3.1 projekt keretében valósul 
meg.

Puskásné Halál Ágnes
közösségfejlesztő

TEGYÜNK EGYÜTT 
TELEPÜLÉSÜNKÉRT
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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 
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

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, 
Vásárhelyi 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
május 7-11. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
május 14-18. szerdától-péntekig 7.30-10.30 óráig
május 22-25. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
máj.28-jún.1. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
június 4-8. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 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 
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 (+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 és 13-14 óráig
Csütörtök 8-12 és 13-14 óráig

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

Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény (Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 óráig, 
pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: +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
hétfő  8-12  12.30-16-ig
kedd 8-12  12.30-16-ig
péntek 8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök 
telefonszámai:
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 
telefonszáma:

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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 nyitva tartás:
keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpontokban 
előzetes bejelentkezés után megtekinthető. 
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes 
bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, 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

Hulladékszállítás
Sárga kuka 

(újrahasznosítható hulladék)
május 23.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda

június 6.
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2018. április 7-én, pénteken kezdő-
dött a Szegedi Agorában a 28. Száz-
szorszép Országos Gyermek és Ifjú-
sági Néptáncfesztivál, melyen ifjúsági 
csoportunk a Forray Máté Általános 
Iskola és AMI felsős néptánc tagoza-
tosaival együtt lépett színpadra Paluch 
Norbert:  „Másnak kacsingat a szemé-
be…” c. koreográfiájával a szombati 
napon.

Hatalmas izgalommal, rengeteg ké-
szüléssel várták gyerekek és szülők, 
felkészítők és segítők ezt a megméret-
tetést. A mezőny évről-évre erősebb, a 
gyerekek, ifjúsági csapatok egyre fel-
készültebbek a sok jó szakembernek 
köszönhetően - így van miért izgulni. 
Szombaton a Margaréta csoport mu-
tathatta be felkészültségét. Nagy volt 
az öröm! Gyönyörűen szerepeltek.

A zsűri (Sikentáncz Szilveszter, He-
gedűsné Farkas Lilla, Dr. Varga Sán-
dor) komoly szakmai értékeléssel se-
gíti a további munkát, és ad lelkesítést 
felkészítőnek, táncosnak egyaránt. A 
Margaréta csoport ezüst minősítést 
kapott produkciójára.

2018. április 20-án a XX. Deszki 
Maros-menti fesztiválon jártunk a 
Margaréta csoporttal, ugyancsak a Ri-
móci koreográfiát bemutatva a neves 
szakemberekből álló zsűri (Dr. Felföl-
di László, Farkas Tamás, Farkas Ág-
nes) ismét ezüst minősítéssel díjazta a 
produkciót.

Április 21-22-én a nyíregyházi 
Continental Arénában került megren-
dezésre Magyarország egyik legna-
gyobb nemzetközi minősítő táncver-
senye, a VI. Abigél Országos Minősítő 
Táncfesztivál. A 40 magyarországi te-
lepülés mellett Ukrajnából, Romániá-
ból, Szlovákiából és Ausztriából 1800 
versenyző és több mint 100 koreo-
gráfus érkezett 350 versenyszámmal. 
A versenynapok reggel 8 órakor kez-
dődtek a hivatalos megnyitókkal, és 
egészen éjfélig tartottak. A szombati 
megnyitón részt vett D. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár asszony, 
aki a versenyzők, nézők köszöntése 
után a következőket fogalmazta meg: 

„Igazán fantasztikus élmény volt be-
pillantani a hazai táncsport egyik leg-
látványosabb eseményébe, és átélni 
a tánc, a zene varázsát”. A verseny-
re több mint 2000 néző látogatott el. 
Láthattak többek között néptáncot, 
moderntáncot, társastáncot, balettet, 
show-táncot. A szakmai zsűri bronz, 
ezüst, arany, kiemelt arany minősíté-
sekkel díjazta a versenyzőket, valamint 
versenyzői, koreográfusi és egyesüle-
ti különdíjakat, fődíjakat adott át. A 
versenyre a Dobbantó Ifjúsági csapa-
tának hat tagja (Jószai Eszter, Morvai 
Zsanett, Takács Kata, Hegedűs Imre, 
Szép Endre, Szűcs Gergő) nevezett, 
ahol Magyar Nóra – Csurka Nándor 
rimóci koreográfiája arany minősítést 
szerzett, Hegedűs Imre – Takács Kata 
szóló páros kiemelt arany minősítést, 
míg Morvai Zsanett – Szűcs Gergő 
páros arany minősítést szerzett. A fen-
ti díjakon kívül Együttesi különdíjat 
is kaptak a neves szakemberekből álló 
zsűritől (Lévai Péter, Dudás Tibor, 
Árendás Miklós).

Magyar Nóra

Náptánc sikerek!
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Gémes László polgármester üdvözölte a meg-
jelenteket, külön köszöntötte a meghívott vendé-
geket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes.

Tájékoztató a két ülés között történt intézkedé-
sekről

Gémes László polgármester rátért a két ülés 
között történt eseményekről, fontosabb intézkedé-
sekről szóló tájékoztató (2. sz. melléklet) megtár-
gyalására. A tájékoztatót kiegészítette azzal, hogy 
a művelődési ház udvarára tervezett kézilabda-
pálya kialakítása meg fog valósulni. Ebben sokat 
segített Farkas Sándor országgyűlési képviselő. 
A Jakó-kövesút felújítására benyújtott pályázatot 
megnyerte az önkormányzat. Ennek a pályázatnak 
a keretében megvalósul egy munkagép és egy trak-
tor vásárlása is. Az iskola-pályázat megvalósítása 
is hamarosan elindul, a nyílászárókat felmérték, le-
gyártás alatt vannak. Az ablakok cseréjét az iskolai 
szünidők alatt fogják megvalósítani. A belterületi 
utak karbantartásával kapcsolatban elmondta, hogy 
a jövőben indul egy program, melynek keretében 
lehetőség lesz az utak felújítására. A Tiszára veze-
tő út felújítása az árvíz levonulása után el fog kez-
dődni. A körforgalom kialakításával kapcsolatban 
elmondta, hogy a támogatási szerződés aláírásra 
került. Előreláthatólag nyáron megvalósulhat a 
beruházás. Kérte a képviselőket, hogy kérdéseiket 
tegyék fel. 

Csurka Zoltánné intézményvezető elmondta, 
hogy a mai napon fejeződött be egy három napos 
továbbképzés, melynek a Kurca-parti Óvoda adott 
helyet, illetve az Ifjúsági Szálláshely. Az Oktatá-
si Hivatal szervezésében zajlott le, esélyteremtés, 
felzárkóztatás, egyéni bánásmód témakörében. A 
Kurca-parti Óvoda egy innovációs tevékenységet 
mutatott be a régióból érkezett óvónőknek, illetve 
az Oktatási Hivatal munkatársainak. Ezáltal Szeg-
vár jó hírét erősítik.

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
a kormány bejelentette, hogy a családoknak a re-
zsiköltségét csökkenti. A gáz- és távfűtést haszná-
lóknál a számlából fogják jóváírni a támogatást. 
A szilárd tüzelőanyagot használók esetében még 
kidolgozás alatt van, hogy miképpen tudják igény-
be venni a támogatást. Erről tájékoztatni fogják a 
lakosságot. Senki nem fog kimaradni a rezsicsök-
kentésből. 

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

1. napirendi pont: Tájékoztató a Szentesi Járási 
Hivatal tevékenységéről

Gémes László polgármester ismertette az első 
napirendi pontot. (3. sz. melléklet) Megjegyezte dr. 
Tóth Flórián hivatalvezetőt van-e kiegészítése az 
írásos anyaghoz?

Dr. Tóth Flórián hivatalvezető köszöntötte a 
megjelenteket. Elmondta, hogy a Járási Hivatal öt 

éve alakult meg, ennek az évfordulónak kapcsán 
számot adnak munkájukról. A Járási Hivatalok 
megalakítása egy nagyon komoly közigazgatási 
reformnak a fontos állomását jelentette. Amikor 
az önkormányzati igazgatási tevékenységgel kie-
gészült államigazgatási tevékenység egy egységes 
szervezetben, egy egységes feladat ellátási szem-
lélet alapján szervezett hivatali struktúrának adták 
át. Így az önkormányzatoknak csökkent a szerepe. 
Ezzel párhuzamosan nőtt a központi közigazga-
tás közigazgatási feladatainak és hatásköreinek a 
száma. Elmondta, hogy a Kossuth u. 8. sz. alatti 
földhivatal átköltözött az Ady Endre u. 13. sz. alá. 
Szintén kiürített egy épületet a Kormányhivatal is. 
Az Ady Endre u. 29. sz. alatti egészségbiztosítási 
pénztárat költöztették át az Ady Endre u. 13. sz. alá. 
A Járási Hivatal teljes ügyfélfogadási forgalmának 
az 50%-a a kormányablakban realizálódik. Egész 
évben ez az 50% 43.000 ügyet jelent, ami igen je-
lentős szám. A Kormányhivatal szolgáltatásai egy 
helyen a kormányablakban elérhetők. A foglal-
koztatási osztállyal kapcsolatban elmondta, hogy 
Szentesen az Ady Endre u. 22/b. sz. alatt található. 
2017. évben 150 millió forintos támogatást tudtak 
kifizetni, közvetlenül a munkáltatóknak. Ezek a 
források munkabér támogatásként kerültek átadás-
ra. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Szentes Járás-
ban a munkanélküliségi ráta 2,22%, ami a megyei 
átlagnál jóval kedvezőbb. 2018 januárjában 603 
munkanélküli volt Szentes Járásban, ugyanezen a 
napon 83 állásajánlat volt a Munkaügyi Központ-
ban. Ezekhez még hozzá kell számolni azokat az 
álláshelyeket, melyekkel nem fordultak a Munka-
ügyi Központhoz. Megköszönte a figyelmet, kérte, 
hogy tegyenek fel kérdéseket a tájékoztatóval kap-
csolatban.

Gémes László polgármester megköszönte a ki-
egészítést. Elmondta, hogy szerinte jól működik 
a Járási Hivatal és a Kormányhivatali rendszer. 
Munkanélküliséggel kapcsolatban megjegyezte, 
hogy ma már inkább a munkaerőhiány érzékelhető. 
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban 
van-e valakinek észrevétele?

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
hogy a 2016. évi tanyafelmérésnek mi volt a célja? 
Ezzel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni. 

Dr. Tóth Flórián hivatalvezető elmondta, hogy 
a felmérés arra irányult, hogy a földhivatali nyil-
vántartásban szereplő tanyák valójában állnak-e 
még, van-e bennük lakos. Milyen távolságra van-
nak közúttól, villamos hálózattól, illetőleg folyik-e 
ezekben gazdálkodási tevékenység. Ebből a fel-
mérésből a tanyavillamosítási program költségét 
próbálták megbecsülni. Szegváron 286 tanyatelket 
mértek fel. A tanyák többsége már nem lakott. Leg-
több esetben nincs épület, vagy ha van is, az romos. 
Egyre csökken azoknak a tanyáknak a száma, ahol 
még gazdálkodnak.

Gémes László polgármester megkérdezte van-e 
még kérdés? Mivel nem volt, elmondta, hogy igaz, 
hogy egy tájékoztató hangzott el a Képviselő-testü-
letnek tudomásul kellene vennie, de szeretné, ha a 
testület határozatban köszönné meg a hivatalvezető 
úr és kormánymegbízott asszony munkáját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Szentesi Járási Hivatal te-
vékenységéről szóló tájékoztatót és elfogadta. 

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

Gémes László polgármester megkérdezte 
Balog-Szabó Imrét van-e kiegészítése az igen tar-
talmas beszámolóhoz? (4. sz. melléklet)

Balog-Szabó Imre kapitányságvezető üdvözöl-
te a megjelenteket. A statisztikákból kiolvasható, 
hogy Szegváron nyolc év viszonylatában folyama-
tosan csökken a bűncselekmények száma. Tavalyi 
évben a Szentesi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén a bűncselekmények száma 538 volt. Nyolc 
évvel ezelőtt ez 2300 eset volt. Kistérség viszonyla-
tában is el lehet mondani, hogy csökkent a jogsér-
tések száma. 2017. évben már nem érte el a százat. 
Szegváron is kimutatható a csökkenés, hiszen a 
tavalyi évben összesen 37 bűncselekmény történt a 
településen. Az ügyek kétharmadát eredményesen 
oldották meg. Több intézkedni képes rendőr volt a 
közterületeken. Az elfogásra, az előállításra és az 
ittas vezetők kiszűrésére fektették a hangsúlyt. A 
közlekedéssel kapcsolatban szintén javulásról szá-
molt be. A halálos közúti balesetek száma háromról 
egyre csökkent. Szerencsére ebben Szegvár nem 
volt érintett. A településen hét személyi sérüléssel 
járó baleset történt. Megelőzéssel kapcsolatban el-
mondta, hogy az óvodás korúaktól kezdve az idős-
korúakig mindenkit megszólítottak. Úgy gondolja, 
hogy a mutatók javulásában nagy szerepe van a 
megelőzésnek. Megköszönte a képviselő-testület-
nek és a polgármesternek az egész évi támogatást. 
Szintén megköszönte, hogy a polgárőröket is támo-
gatja az önkormányzat. Megjegyezte, hogy a tava-
lyi évben Szegvár Önkormányzata nem értékelte a 
munkájukat. Reményét fejezte ki arra, hogy az idén 
erre sor kerül.

Gémes László polgármester megköszönte a ki-
egészítést. Megjegyezte, hogy Szegvár közbizton-
ság nagyon jó. Köszönhető ez a három régi körzeti 
megbízottnak és az új rendőröknek is. Tapasztalata 
szerint igen fontos a rendőri jelenlét a településen. 
Külterületen is sokszor megjelennek, mezőgazda-
sági telephelyek területén. Szerinte kiemelkedő 
munkát végeznek a Szentesi Rendőrkapitányság 
dolgozói, illetve a szegvári rendőrök is. Mindkét bi-
zottság véleményezte a beszámolót, ezért megkér-
dezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményét.
Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök megje-
gyezte, hogy köszönettel tartoznak a rendőröknek 
a munkájukért. A bizottság elfogadásra javasolta a 
beszámolót. 

Gémes László polgármester az Oktatási, Szoci-
ális és Kulturális Bizottság véleményét is megkér-
dezte.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
szintén megköszönte a rendőrök munkáját és elfo-
gadásra javasolta a beszámolót. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
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testülete megtárgyalta a rendőrség beszámolóját a 
közrend, közbiztonság helyzetéről és elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, hogy a 
Képviselő-testület külön határozatban köszönje 
meg a Szentesi Rendőrkapitányság vezetőjének és 
minden munkatársának a munkáját. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete köszönetét és elismerését fejezte ki a 
feladatok végrehajtásában közreműködő Szentes 
Városi Rendőrkapitányság Vezetőjének, a Kapi-
tányság állományának, a Szegvár nagyközségben 
szolgálatot teljesítő körzeti megbízottaknak. To-
vábbi munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kí-
vánt.

3. napirendi pont: Beszámoló a Szentesi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi munkájáról

Gémes László polgármester megkérdezte szó-
beli kiegészítés lesz-e a beszámolóhoz? (5. sz. mel-
léklet)

Molnár Csaba parancsnok helyettes köszöntötte 
a megjelenteket. A mentő tűzvédelemmel kapcso-
latban elmondta, hogy a Szentesi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság működési területe öt települést 
érint. Ezeken a településeken a tűzoltók 255 kár-
esetnél vettek részt. Ebből 137 műszaki mentés és 
118 tűzeset volt. Műszaki mentések körébe tartoz-
nak az időjárás okozta beavatkozások is. Szegvár 
vonatkozásában 7 tűzesetnél és 9 műszaki mentés-
nél avatkoztak be a tűzoltók. Megragadta az alkal-
mat, hogy a Képviselő-testületnek és a polgármes-
ternek megköszönje a Szegvári Önkéntes Tűzoltók 
támogatását, hiszen nagy szükség van rájuk. Erre 
az évre már 100 millió forinttal több pályázati for-
rás áll rendelkezésre országos szinten az önkéntes 
tűzoltó egyesületek támogatására. Ez azt jelenti, 
hogy a II. kategóriás önkéntes tűzoltó egyesületek 
850 ezer forintnyi támogatásban részesülhetnek. A 
Szegvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület is pályázott, 
minden segítséget megadnak nekik, hogy sikeres 
legyen a pályázat. A hatósági rendszerrel kapcso-
latban elmondta, hogy Szegvár vonatkozásában 48 
eljárás volt. Irányított égetéssel kapcsolatos ügy 38 
db volt, 4 építési engedélyezési eljárásban vettek 
részt. Volt 1 db útépítéssel kapcsolatos és 5 db ható-
sági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyük. Négy átfogó 
ellenőrzést hajtottak végre, valamint 1 db piacfel-
ügyeleti ellenőrzést. Elmondta, hogy 2017. évben 1 
db tűzvédelmi bírságot kellett kiszabniuk. Ez egy 
tűzvédelmi hatósági engedély nélküli irányított 
égetés volt. Elmondta, hogy a Kurca-parti Óvoda 
átalakításával kapcsolatban egyeztettek az intéz-
ményvezetővel. A beruházás befejezésekor fog 
befejeződni a hatósági eljárás is. Elmondta, hogy 
a Képviselő-testület 8/2015-ös önkormányzati ren-
delete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének 
szabályairól hatályos. Keddi és szombati napokon 
lehet, 7 és 20 óra közötti időszakban kerti hulla-
dékot, avart égetni. Kiemelte, ha valaki ettől elté-
rő időszakban nyílttéri égetést folytat, tűzvédelmi 
bírság kiszabásával sújtható. Elmondta még, hogy 
a közbiztonsági referens felkészítését végrehajtják. 
Megköszönte a figyelmet.

Gémes László polgármester megköszönte a 
beszámolót és az elvégzett munkát. Veszélyes he-
lyen lévő fakivágások során mindig segítettek a 
tűzoltók. Kiemelte az önkéntes tűzoltók munkáját. 
Örömmel hallotta, hogy a pályázati források nőt-
tek. Az önkormányzat is adott be egy pályázatot, 

mellyel segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a 
tűzoltóautónak legyen garázsa. Örül annak, hogy a 
hivatásos és önkéntes tűzoltók folyamatos kapcso-
latot tartanak és segítik egymást. Mivel mindkét 
bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot megkérte 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnö-
két ismertesse a bizottság véleményét. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
megköszönte a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság munkáját és a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolta a beszámolót.

Gémes László polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét is. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök szintén 
elfogadásra javasolta a beszámolót.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a Szentesi Tűzoltó-pa-
rancsnokság tájékoztatóját, azt a szóban elhangzott 
kiegészítésekkel együtt elfogadta.

Gémes László polgármester javasolta, hogy kü-
lön határozatban köszönjék meg a szervezet mun-
káját, melyet a településért végeznek. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete köszönetét és elismerését fejezte ki a 
feladatok végrehajtásában közreműködő Szentesi 
Tűzoltó-parancsnokság Vezetőjének és minden 
munkatársának. További munkájukhoz sok sikert, 
jó egészséget kívánt.

4. napirendi pont: Tájékoztató a Szegvári Pol-
gárőr Egyesület tevékenységéről

Gémes László polgármester megkérdezte a 
Szegvári Polgárőr Egyesület alelnökét van-e szó-
beli kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatban? (6. 
sz. melléklet)

Privóczki Zoltán alelnök köszöntötte a megje-
lenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Szeg-
vári Polgárőr Egyesület közel 4.000 óra önkéntes 
munkát teljesített 2017-ben. Megköszönte az ön-
kormányzatnak a 2017. évi támogatást, valamint a 
Szentesi u. 18. sz. alatt lévő helyiség ingyenes hasz-
nálatát. Megemlítette, hogy az egyesület pályázati 
kedve töretlen. Jelenleg két pályázatuk bírálat alatt 
van. Egy bűnmegelőzési pályázattal 100%-os tá-
mogatást szeretnének elnyerni, illetve egy tárgyi 
eszköz támogatást, mellyel 90%-os támogatáshoz 
szeretnének jutni. Kezdeményezte az önkormány-
zattal egy együttműködési megállapodás kötését, 
mivel némely pályázat előfeltétele a megállapodás 
megléte. Ennek tervezetét a Képviselő-testület elé 
bocsátja. Megköszönte a figyelmet.

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
köszönettel tartoznak a polgárőröknek. Nagy eré-
nyük, hogy aktívan pályáznak, kihasználják a lehe-
tőségeket. Megkérdezte a bizottságok véleményét a 
tájékoztatóval kapcsolatban.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
elfogadja a tájékoztatót. Gratulált Vigh Jánosnak 
és Szabó Anikó polgárőröknek a kitüntetésükhöz.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.

Gémes László polgármester megkérdezte, van-e 
kérdés, vélemény, hozzászólás a tájékoztatóval 
kapcsolatban? 

Lukács Istvánné alpolgármester megjegyez-

te, örvendetes, hogy sok fiatal kéri a felvételét az 
egyesületbe. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szegvári Polgárőr 
Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatót, me-
lyet tudomásul vett. 

Gémes László polgármester ismét javasolta, 
hogy külön határozatban köszönje meg a képvise-
lő-testület a Szegvári Polgárőr Egyesület minden 
tagjának a munkáját. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

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

Gémes László polgármester megköszönte a 
meghívott vendégek részvételét, beszámolójukat és 
tájékoztatójukat.

A meghívott vendégek további jó munkát kíván-
va távoztak. 

5. napirendi pont: Beszámoló az adóztatásról
Gémes László polgármester felkérte Dr. Szecs-

kó Tamás jegyzőt mondja el az előterjesztéssel kap-
csolatos kiegészítéseit. (7. sz. melléklet)

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy az 
iparűzési adó bevétel több mint 20%-kal, a gép-
járműadó bevétel 10%-kal nőtt az elmúlt évhez 
képest. Az elmúlt év jól sikerült, köszönhető ez 
az adós kollégáknak. A lakosság megkapta a kel-
lő tájékoztatást, a vitás kérdéseket rendezték, az 
esetleges részletfizetési kérelmeket mindig méltá-
nyosan bírálták el. Felhívta a figyelmet, hogy ebben 
az évben a magánszemélyek kommunális adójával 
kapcsolatban várható, hogy ellenőrzés lesz néhány 
helyen. Ha találnak olyan ingatlant, ahol nem a 
megfelelő adósávban adóznak, esetlegesen mulasz-
tási bírság kiszabására is sor kerülhet. 

Gémes László polgármester megköszönte a ki-
egészítést. Megjegyezte, hogy a bírságot a használt 
számítógépes rendszer szabja meg. Az iparűzési 
adó növekedése a gazdasági tevékenység élénkülé-
sének tudható be. A vállalkozások nagyobb forgal-
mat tudnak lebonyolítani, ez egy pozitív folyamat. 
Súlyadó növekedéséből az a következtetés vonha-
tó le, hogy a járművek száma is növekszik. Ezzel 
párhuzamosan sajnos az utak állapota romlik, de 
várhatóan a jövőben ez a probléma meg fog oldód-
ni. Pozitívumként elmondta, hogy az elmúlt tizen-
két évben nem növekedtek az adóterhek. Szegvár 
nagyközség bevétele nem alapvetően a települési 
lakosok befizetésére alapul. Mivel a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót meg-
kérte a bizottság elnökét mondja el véleményüket.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy megállapították, hogy az iparűzési 
adó emelkedése pozitív hatású. Örvendetes, hogy a 
késedelmi pótlékok befizetése javult. Megköszön-
te a beszámolót és a bizottság részéről elfogadásra 
javasolta.

Gémes László polgármester megjegyezte, hogy 
szintén elégedett az adósok munkájával. Az infor-
mációáramlás jó, a lakosok tájékozottak. A napok-
ban kiküldésre kerültek a talajterhelési bírsággal 
kapcsolatos levelek az új önkormányzati rendelet 

Folytatás a 10. oldalon.
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HIT VILÁG

A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak – Puskás Zoltán

Brenner János 
boldoggá avatá-
si ünnepségén 
jártunk. Nagy 
öröm és élmény 
volt, hogy ré-
szesei lehettünk 
ennek a feleme-
lő eseménynek. 
A keresztény vi-
lág ezen a napon 
szemét a magya-
rokra, a szom-
bathelyi Em-
lékmű-dombra 

irányította. 
Közel 20 ezer ember volt jelen 2018. május 

1-én ezen a dombon, és még a székesegyház-
ban is kb. 2-3 ezer jelenlévő követte az ese-
ményeket. Angelo Amato címzetes Silensisi 
érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjá-
nak prefektusa avatta boldoggá Isten szolgá-
ját, Brenner János vértanú áldozópapot.

A szentesi Jézus Szíve plébánia sikeres pá-
lyázatának egyik tervezett, lélekemelő prog-
ramja volt ez az esemény, aminek köszön-
hetően április 30-án reggel 40-en indultunk 
útnak, és délben már Győr főterén sétáltunk a 
város nevezetességeit megtekintve. Felkeres-
tük Szent László király színaranyból készült 
hermáját, majd a székesegyházat, valamint 
az ott őrzött könnyező Szűzanya kegyképet. 
Mindannyian meghatottan fohászkodtunk, 
Égi édesanyánk közbenjárását kérve egyház-
községeinkért, szerető családtagjainkért.

Ezután folytattunk utunkat Szombathely-
re, ahol szintén városnézés következett, majd 
rövid ismerkedés után az esti szentmisén ve-
hettünk részt a dóm Szűz Anya kápolnájában. 
Zsúfolásig megtelt ez a gyönyörű szentségi 
kápolna. 4 pap mutatta be a szentmiseáldoza-

tot, közöttük Zsadányi atya is. Csodálatosan 
zengett az ének, egybeolvadt a sok-sok ének-
hang, mennyei harmóniát alkotva. Az egység, 
a Szentséggel való közösség szinte fogható 
volt. Hosszú percekig áldoztattak az atyák, 
olyan sokan voltunk együtt.

Ezt követően a bazilika szentélyében volt 
szentségimádás Brenner János naplójából 
való szép imádságokkal, énekekkel kisérve. 
Lélekemelő és megható volt ezen is jelen len-
ni, még a kevésbé hívő emberek is elismerés-
sel szóltak erről az eseményről.

Testvérvárosuk bajor követe egy szép gyer-
tyát adományozott az új boldog oltárára, Ő 
mondta: „boldogok a magyarok, hogy kérhe-
tik Brenner János közbenjárását a szent, ke-
resztény Magyarország felemelkedéséért”.

Másnap reggeli után elindultunk az Emlék-
mű-dombhoz, ami egy gyönyörű park, fákkal 
övezve. Minden jól megszervezve: ivóvíz vé-
teli lehetőségek, kegytárgyas, karitász-sátrak, 
mentősök, rendezők, WC-k.

Igen sok pap, szerzetes, meghívott vendég, 
és több ezer zarándok együtt imádkozva, éne-
kelve vett részt a szentmisét, melyen boldog 
Brenner János ránk mosolygott, nemcsak a le-
leplezett képről, hanem a mennyországból is. 
Mintha kinyílt volna egy ablak, melyen át egy-
gyé olvadt az ég és a föld. Megható, felemelő 
volt ez a szentmise minden jelenlévő számára.

Brenner János Szombathelyen született 
1931. december 27-én, háromgyermekes 
család második fiúgyermekeként. 1950-ben 
kezdte meg novíciusi évét a ciszterci rend-
ben. Beöltözésekor kapta az Anasztáz nevet. 
A szerzetesrendek feloszlatása után 1951-ben 
a Szombathelyi Egyházmegye kispapjai közé 
vették fel. Kovács Sándor püspök szentelte 
pappá 1955. június 19-én a szombathelyi szé-
kesegyházban. Rábakethelyen, a határ menti 
Szentgotthárd második kerületében lett káp-
lán. A plébániához négy fília tartozott: Ma-
gyarlak, Máriaújfalu, Zsida és Farkasfa. Dr. 
Kozma Ferenc plébános jó példát adott és 
sokat segített az ifjú papnak. János atya min-
den áldozatra készen állt a hívekért. Különö-
sen rajongott a gyermekekért és az ifjúságért. 
Tisztelte, szerette az embereket, nem volt 
személyválogató. Mind a mai napig nem lehet 
pontosan tudni, mi történt az 1957. december 

14-éről 15-ére virradó éjjelen, amikor kegyet-
lenül 32 késszúrással megölték.

Ferenc pápa 2017. november 8-án engedé-
lyezte Brenner János boldoggá avatását.

Kérjük az Ő közbenjárását hazánkért, fia-
taljainkért.

Hálás vagyok, hogy ott lehettem. 
(Piti M)

Megszabadulni a hamisságtól és keresni a 
kapcsolatot: ez az a két összetevő, amely nem 
hiányozhat ahhoz, hogy szavaink és tetteink 
igazak, hitelesek és megbízhatóak legyenek. 
Ahhoz, hogy az igazságról ítéletet tudjunk al-
kotni, azt kell mérlegre tennünk, hogy mi az, 
ami segíti a közösséget és előmozdítja a jót és 
ezzel szemben mi az, ami elszigetel, megoszt 
és ellentétet szül. 

Az igazságot valójában nem lehet úgy bir-
tokba venni, hogyha rajtunk kívül álló, sze-
mélytelen dologként ránk kényszerítik, hanem 
csak úgy, ha az emberek közötti szabad kap-
csolatban, egymás kölcsönös meghallgatásá-
ban ölt testet. Ezen túl az igazságot soha nem 
szűnhetünk meg keresni, mivel valami hamis-
ság mindig beférkőzhet abba is, amikor igaz 
dolgokat mondunk. Hibátlan érvelést lehet 
építeni tagadhatatlan tényekre, ám ha ezt arra 
használják, hogy valakit ennek segítségével 
bántsanak és lejárassanak mások előtt, bármi-
lyen igaz is, nem lakik benne az igazság. 

A kimondott szavak igazságát a gyümölcsö-
kön tudjuk lemérni: veszekedés, megosztott-
ság, beletörődés támad belőlük, vagy pedig 
tudatos és érett utánagondolást, építő párbe-
szédet, termékeny munkát eredményeznek.

Forrás: Magyar Kurir

„Az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik” 

(Róm 8,28)

Idézet Ferenc pápa a 
tömegtájékoztatás 

világnapjára kiadott 
írásából
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Az ember értéke abban lakozik, hogy mit ad és nem abban, 
hogy mit képes összeszedni - Albert Einstein

Böjte Csaba: 
Az életre szóló garancia

A mai világ egyik legnagyobb gondja, hogy 
nemigen hiszünk az isteni gondviselésben. Lo-
gikus, hogy ha nem Isten szeretetétől várom 
életem ajándékait, akkor nekem magamnak 
kell kiharcolnom, kiügyeskednem azokat az 
értékeket, mindennapi javakat, amikre szük-
ségem van.

A hívő ember számára az isteni gondviselés 
garancia: elég a mának a maga baja, a holnapi 
nappal nem kell törődnöm, mert Isten jósága 
gondomat viseli. Ha nem hiszek, akkor ma-
gamnak kell garanciát biztosítanom a magam 
számára a holnapra, a holnaputánra és a min-
dennapokra. Ilyenkor jön az emberi önzés, 
kapzsiság, a harácsolás, a gyűjtés vágya; és itt 
nincs megállás, sosincs „elég”.

Krisztus „ingyen” jött közénk, Őt nem kiér-
demeltük vagy megszereztük, hanem önként, 
szeretetből jött közénk, nekünk adta önmagát.

Életem igazi értékei: mind-mind Isten aján-
dékai. Mindenem, amim van, ajándék. Egész-
ségem, barátaim, hivatásom, világnézetem, 
mind-mind ajándék, amit csak köszönni tudok 
a Mindenhatónak. (…)

A verejtékes gyöngyöző aranyásó térdre bo-
rulva hálát ad az aranyrögért, amelyre rálelt, 
pedig a munka az övé volt, de tudja, az érték 
ajándék: Istentől.

Az anyagiakkal való viszonyunk rendezésé-
hez az első lépés talán az lehetne, ha élő hittel, 
hosszan elmélkednénk Jézus sok-sok szép, biz-
tató beszédén: „Nézzétek az ég madarait! Nem 
gyűjtenek; mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 
többet értek ti náluk!” 

Szeretettel azt is mondja nekünk: „Ugyan ki 
toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, 
ha aggodalmaskodik? Ne aggodalmaskodja-
tok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit 
iszunk? Ezeket a pogányok keresik. Mennyei 
Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van! 
Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak 
igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjá-
tok hozzá.” (Mt 6,27, 31-33)

Sebeinkre pedig a Gondviselésbe vetett hit 
lehet a gyógyír.

Karitász hírek
Az „Együtt a babákért” prog-

ram keretében a DM és a Karitász 
közösen támogatja a nehéz körül-
mények között élő családokat. Az 
idén áprilistól 5 rászoruló család 
kisgyermeke kap félévre elegendő 

Ha szükségem van valamire és egy szegény 
emberhez fordulok – mesélte a tanítónak vala-
ki – barátságosan fogad és amennyire tud, se-
gít. Ha egy-egy gazdaghoz megyek, szóba sem 
áll velem. Mond miért ilyen furcsa ez a világ?

- Gyere az ablakhoz és nézz ki! – mondta a 
tanító a látogatójának. – Mit látsz?

- Hát mit látnék?! – válaszolta türelmetlenül 
a látogató. Látom az utcát, a fákat; a járóke-
lőket, egy fiatalasszonyt a gyerekkocsijával, a 
botjára támaszkodó öregembert…

- És most gyere ide a tükörhöz – szólt a ta-
nító. - Mit látsz?

- Micsoda kérdés! Természetesen magamat.
- Látod így van ez. Üvegből van az ablak is, 

meg a tükör is. De ha rákensz egy kis ezüstöt, 
már csak magadat látod.

Mit látunk a másik emberben? Milyennek 
látjuk? 

Add Uram, hogy ne magam körül forogjak, 
hanem észrevegyem mások szükségét!

Forrás: Heti lélekemelő

Tükörbe vagy ablakba 
nézel?

Május hónapban az esti szentmisék előtt 
énekeljük a Loretói litániát a Szűzanya tiszteletére 
17.40-től.

Május 19-én (szombaton) nem lesz szentmise!
Május 20-án Pünkösdvasárnap, a Szentlélek 

eljövetelének ünnepe, az Egyház születés napja, 
az ünnepi szentmise 9 órakor kezdődik.

Május 21. Pünkösd másodnapja. Ferenc pápa 
ezt a napot a Boldogságos Szűz Mária az Egyház 
Anyja emléknapjává rendelte. Ezen a napon 
szentmise délelőtt 9 órakor lesz templomunkban.

Május 27-én Szentháromság vasárnapja, 
ezen a napon lesz egyházközségünkben az 
elsőáldozás, a szentmise 9 órakor kezdődik.

VINCULUM CARITATIS KÖZÖSSÉG 
LELKIGYAKORLATRA HÍV!

Időpontja: 
május 28-29-30. (hétfő, kedd, szerda)

Helyszín: Katolikus kör
Téma: Ferenc pápa apostoli levele

Előadó: Baranyi Zsuzsanna, a Közösség általános 
felelőse

A lelkigyakorlat május 28-án 9 órakor kezdődik.

Június 3-án Úrnapja, ez évben is elkészülnek 
az Úrnapi sátrak, az ünnepi szentmise 9 órakor 
kezdődik, majd a szentmise végén az Úrnapi 
körmenet. A Szentségi Jézus megáldja községünk 
lakosságát.

(Rozgonyi Mária)

HÍREK - ESEMÉNYEK
A szegvári Kisboldogasszony

egyházközsségben

pelenkát. 
20 család részére vetőmag-csomagot osz-

tottunk a Megyei Karitász támogatásával, az 
„Öngondoskodó háztartások” c. program ke-
retében. 

Április folyamán 10 beteg embertársunk ré-
szesült Béres csepp adományban.
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A 7. oldal folytatása
alapján. Megkérdezte van-e valakinek kérdése, vé-
leménye?

Lukács Istvánné alpolgármester megjegyezte 
nagyon jó, hogy a lakosok megkapták a befizetendő 
adóról szóló határozatot, illetve a csekket. Hiszen 
volt olyan időszak mikor a lakosoknak be kellett a 
hivatalba jönniük a befizetési csekkekért. 

Gémes László polgármester elmondta, még van 
lehetőség papíralapú tájékoztatásra, addig az ön-
kormányzat ki fogja ezt használni. Sajnos a mai 
elektronikus világ a papíralapú tájékoztatás meg-
szűnését eredményezi. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete az adóztatásról szóló beszámolót elfo-
gadja.

6. napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2017. évi végrehajtásá-
ról

Gémes László polgármester megkérdezte az 
előterjesztés összeállítóját van-e kiegészítése? (8. 
sz. melléklet)

Pap János intézményvezető megköszönte a le-
hetőséget, elmondta, hogy nincs kiegészíteni való-
ja. Ha valakinek van kérdése, szívesen válaszol rá.

Gémes László polgármester megjegyezte, az 
írásos anyag igen tartalmas. Megkérte az Oktatá-
si, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét, mivel 
tárgyalták az előterjesztést, mondja el a bizottság 
véleményét.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 
beszámolót. Továbbá megköszönte az intézmény 
dolgozóinak a munkájukat.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete elfogadta Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület felkérte a nagyközség jegy-
zőjét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján az átfogó értékelést a Csong-
rád Megyei Kormányhivatal Szociális, Igazságügyi 
és Gyámügyi Osztály részére küldje meg.

A képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi területen tevékeny-
kedők munkájáért.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete elfogadta a szegvári Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény 2018. évi szakmai 
programját.

7. napirendi pont: Önkormányzati támogatásra 
pályázat kiírása

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy 
kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcso-
latban? Mivel nem volt kérte a képviselőket, ha el-
fogadják az önkormányzati támogatásra a pályázat 
kiírását kézfeltartással jelezzék. (9. sz. melléklet)

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2018. évre Szegvár településen lakóhely-
lyel, székhellyel rendelkező vagy Szegváron tény-
legesen tevékenységet folytató személy, szervezet 
támogatása céljából pályázatot ír ki az önkormány-

zati támogatásokról szóló 4/2017. (III. 31.) önkor-
mányzati rendeletben meghatározott feltételek 
alapján.

A pályázat beadási határideje: 2018. április 27. 
12,00 óra

A pályázatokat a Szegvári Közös Önkormányza-
ti Hivatal I. Emelet 11. irodájában kell leadni. 

A pályázatok elbírálására a 2018. május 31. napi 
képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

8. napirendi pont: Döntés az optikai gerincháló-
zat hasznosításáról

Gémes László polgármester elmondta, települé-
si tulajdonban van a közigazgatási határon belül az 
optikai gerinchálózat, mivel lejárt a bérleti szerző-
dés dönteni kell arról, hogy az önkormányzat bérbe 
adja, vagy értékesíti. Egységes állásfoglalás nincs 
ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban van egy ha-
tározati javaslat. (10. sz. melléklet) 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete dönt arról, hogy az Önkormányzat tulaj-
donában álló optikai gerinchálózatra vonatkozó, a 
Vidékháló Kft-vel kötött haszonbérleti szerződést 
2018. augusztus 31-ig meghosszabbítja a mellékelt 
szerződésmódosítás szerint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

9. napirendi pont: Vállalkozási szerződés a 2018. 
évi rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüni-
dei étkeztetésének biztosítására

Gémes László polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság 
véleményé az előterjesztéssel kapcsolatban. (11. sz. 
melléklet)

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a rászoruló gyermekek intézményen 
kívüli szünidei étkeztetésének biztosítására 2018. 
évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 54, 
az őszi szünetben 4, a téli szünetben 4 munkanapon 
keresztül 570 Ft/fő/nap díj ellenében történő bizto-
sítására a SZE-PA-SZOLG 2012. KFT.-vel vállal-
kozási szerződést köt.

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

10. napirendi pont: Együttműködési megállapo-
dás a Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédel-
mi Egyesülettel

Gémes László polgármester megkérdezte az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? (12. sz. 
melléklet)

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
hogy csak a közterületen kóborló kutyák elfogására 
vonatkozik, vagy a házon belül nem megfelelően 
tartott ebekre is? 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a 
kóbor ebekre vonatkozik. Az önkormányzatnak 
van chipleolvasója és beazonosítás után, a gazda 
értesítve lesz. Ha nem azonosítható be a tulajdonos, 
abban az esetben szállítja el az egyesület a kutyát. 
Aki nem megfelelő körülmények között tartja a 
kutyáját, bírságra is számíthat, vagy állatkínzásért 
eljárás is indítható ellene. De nem jellemző, hogy a 
szegvári emberek kicsapják az utcára a kutyájukat. 

Leginkább a Berek felől érkeznek kóbor kutyák. 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-

jegyezte, hogy törvény írja elő, amint azt az elő-
terjesztés is tartalmazza, hogy a belterületen lévő 
kóbor kutyák befogása az önkormányzat feladata. 
Az együttműködési megállapodásban pedig az 
szerepel, hogy a közigazgatási területen fellelhető 
kóbor ebekről van szó. A közigazgatási terület kül-
területből is áll.

Gémes László polgármester elmondta, hogy a 
külterületről előbb-utóbb betalálnak a belterületre. 
Külterületen a hivatásos vadászoknak a feladata a 
kóbor ebek begyűjtése. Az önkormányzatnál első-
sorban a belterületen befogott ebekről van szó. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte az együttműködési megállapodásban nem 
ez szerepel. 

Gémes László polgármester megjegyezte, hogy 
egy állatról van szó, amelyik mozgásban van, hol 
külterületen, hol belterületen tartózkodik. 

Dr. Szecskó Tamás jegyző megjegyezte, hogy 
a csapdát nem külterületen fogják elhelyezni. Az 
együttműködési megállapodásba ki lehet cserélni 
ezt az egy szót. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy jól érti-e, hogy az önkormányzat fogja 
be és helyezi el ezeket az ebeket 24 órás időtartam-
ra? Akkor szerinte kennelre is szükség van.

Gémes László polgármester elmondta, hogy az 
önkormányzat rendelkezik kennellel. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a Mogyoró Menedék Állat- és Termé-
szetvédelmi Egyesület 24 órán belül vállalja az eb 
elszállítását? Továbbá az önkormányzatnak 14.000 
forintot kell fizetnie ebenként? Ha megállapítható a 
tulajdonos személye neki kell az önkormányzatnak 
a 14.000 forintot kifizetnie?

Gémes László polgármester tájékoztatta a kép-
viselő asszonyt, ha megállapítható a tulajdonos, ak-
kor felszólítják, hogy gondoskodjon a kutyáról, így 
az nem kerül elszállításra. Ha nem beazonosítható 
az eb, akkor kerül elszállításra. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy ez az ebenkénti 14.000 forint megté-
rül-e az önkormányzatnak.

Gémes László polgármester elmondta, hogy saj-
nos nem fog megtérülni.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte éves szinten mennyibe kerül ez az önkor-
mányzatnak?

Gémes László polgármester úgy gondolja, hogy 
nem lesz jelentős az összeg. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az önkormányzati feladat ellátásának biz-
tosítása érdekében jóváhagyja a Mogyoró Menedék 
Állat- és Természetvédelmi Egyesülettel megkötés-
re kerülő mellékelt együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az együttműködési megállapodás aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
megállapodás alapján keletkező kötelezettség fede-
zetének elkülönítéséről a költségvetésben az általá-
nos tartalék terhére gondoskodjon.

11. napirendi pont: A mezei őrszolgálatról szóló 
helyi önkormányzati rendelet módosítása

Gémes László polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy nem sikerült még betölteni az ál-
láshelyet, jelentkező hiányában. Így a mezei őrszol-
gálat létrehozását 2019. január 01-ig elhalasztják. 
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Folytatás a 12. oldalon.

Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e ezzel 
kapcsolatban? Megkérte a bizottságok elnökeit is-
mertessék a döntésüket.

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság elfogadásra javasolta az önkormányzati 
rendelet módosítását.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság szintén elfogadásra javasolta a rendelet 
módosítását. 

A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal 
elrendelte a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2/2018.(IV.3.) önkormány-
zati rendelete a mezei őrszolgálatról szóló 22/2017. 
(XI.24.) számú önkormányzati rendelet módosítá-
sát. 

12. napirendi pont: HÉSZ módosítása
Gémes László polgármester megkérdezte, hogy 

az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés? (14. 
sz. melléklet) Mivel nem volt kérte a képviselőket, 
aki egyet ért a településszerkezeti terv módosításá-
val kézfeltartással jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a településszerkezeti terv mellékelt leírás 
és tervlap szerinti módosítását elfogadja. 

Gémes László polgármester felkérte a képvise-
lőket, ha egyetértenek a település helyi építési elő-
írásairól szóló önkormányzati rendelet módosításá-
val kézfeltartással jelezzék. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal elrendelte 
a Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 3/2018. (IV.3.) önkormányzati ren-
delete A település helyi építési előírásairól szóló 
13/2000. (XI.15.) önkormányzati rendeletének mó-
dosítását. 

Gémes László polgármester megkérdezte van-e 
még valakinek szóbeli egyéb előterjesztése, kérdé-
se?

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
hogy a pályázatok elbírálása mikor várható?

Egy éve történt, hogy 2017 áprilisában 
kivágták a Kastély előtti sok évtizedes fasort. A 
pótlásukra telepített 13 fából jelenleg már csak 5 
van életben. 

Most 2018 áprilisában a Posta épülete előtti 
akácfa sor került vérpadra. A helyükön maradt 
rönkök jelzik hűlt helyüket.

Bizonyítékul, hogy létezik más megoldás is, 
álljon itt az alábbi két példa:

Ha van még Szegváron problémát okozó 
fa vagy fasor a kivágásra ítélés előtt ilyen 
megoldásokat javasolok.

Antal Péter

PB gáz 
házhoz szállítás

csak telefonos megrendelésre!

Telefon: +36-20-252-6142

szerda 16-19-ig
szombat 10-14-ig

PB gáz a napi legkedvezőbb 
áron, mindig a piros autóról!

Fekete április

Az Együtt Egészséggel a Szegvári Óvodások 
Jövőjéért Alapítvány 

köszönettel fogadja SZJA 1% felajánlásukat.

Adószámunk: 18460296-1-06

A Szentesi Klauzál Gábor Általános 
Iskola a Költészet Napja alkalmából területi 
szavalóversenyt rendezett, április 11-én. 
Iskolánkat sikeresen képviselték: Bereczki 
Barbara, Pécsi Fanni, Szabó Virág 5. osztályos 
tanulók (felkészítő: Rozgonyiné Szabó Mária) 
és Mayer Ágnes 7.a osztályos diák (felk.: 
Kokovay Amarilla)

Gratulálunk!

Budapesten a „London Bridge” országos 
angol nyelvi versenyen Hegedűs Dániel 
7.a osztályos tanuló 5. lett. Felk.: Oroszné 
Kosztolányi Éva.

Gratulálunk!

Helyesírási verseny első, második 
helyezettjei képviselték iskolánkat Szentesen a 
területi versenyen. 

2. évfolyam: Csatordai Réka, Tajnai Dániel 
eredményesen szerepelt. (felk.: Lukács Istvánné)

3. évfolyam: Szenczi Enikő is eredményesen 
szerepelt. (felk.: Laskovicsné Ágoston Sarolta)

4. évfolyam: Pap Vera és Gajda Sára 
képviselték az évfolyamot. A területi versenyen 
Pap Vera sikeresen helytállt. Gajda Sára 3. 
helyezést ért el, így továbbjutott Mórahalomra, 
a megyei helyesírási versenyre, amelyet március 
21-én rendeztek. Nagyon szép eredményt ért el, 
24 kisdiákból 9. lett. (felk.: Halász Ottóné)

Házi versenyt szervezett matematikából az 
alsós munkaközösség. A következő eredmények 
születtek:

2. osztály: 1. hely: Tajnai Dániel – Felk.: 
Lukács Istvánné, 2. hely: Bánfi Anthony Attila 
– Felk.: Lukács Istvánné. Ügyes volt még Bánfi 
Matthew István is.

3. osztály: a versenyen indult: Gila Gergely 
és Vígh-Molnár Rudolf – Felk.: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta

4. osztály: 1. hely: Gila Viktória – Felk.: 
Vassné Lucz Klára, 2. hely: Magyar Bianka – 
Felk.: Vassné Lucz Klára. A versenyen részt vett 
még Gyenes Noel és Kiss Enikő – Felk.: Vassné 
Lucz Klára

Gratulálunk!

Iskolánk 2. osztályos diákja Tajnai Dániel a 
területi matematika versenyen 5. helyen végzett 
a 22 induló tanuló közül. Felk.: Lukács Istvánné. 
Nagyon örülünk a szép eredménynek! Szépen 
helytállt Bánfi Anthony Attila is. Felk.: Lukács 
Istvánné

A 4. osztályosok területi matematika 
versenyén Gila Viktória és Magyar Bianka 4.b. 
osztályos tanulók vettek részt. Gila Viktória 6. 
helyen végzett. Szépen helytállt Magyar Bianka 
is. Felk. Vassné Lucz Klára. 

Gratulálunk!

XX. Deszki Maros-Menti Fesztiválon 
mindhárom néptánccsoportunk ezüst minősítést 
szerzett! (Hóvirág, Gyöngyvirág, Margaréta)

Felkészítője: Magyar Nóra.
Gratulálunk!

Diákvilág

Idős fa visszametszve balesetmegelőzés érdekében

Kiálló gyökér csonkítása járdajavításkor
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Nyíregyházán a szóló néptánc fesztiválon 
arany minősítést kapott Siska Linda és Szlapák 
Dániel 11-14 éves korosztályban. Ezüstöt: 
Szenczi Enikő és Szlapák Nóra. Különdíjban 
részesült az iskola és a Dobbantó néptáncegyüttes 
megosztottan. Valamint egy szervezői különdíjat 
kapott a felkészítő nevelő Magyar Nóra. 

Gratulálunk!

Békéscsabán a néptáncosok XIII. szóló 
néptánc versenyén: 1 arany, 2 ezüst, 7 
bronzérmet hoztak el a gyermekeink.

Aranyat kapott Hegedűs Dániel.
Ezüstöt: Szenczi Anna, Szűcs Ábel, Gila 

Dalma, Gila Ferenc.
Bronzot: I. Korcsoport: Janó Nóra, Szanyi 

Benedek, Kovácsik Rebeka, Váradi János, 
Szlapák Nóra, Fúvó Zétény, Gila Viktória, Pap 
Vera, Csorba Réka, Szenczi Emma.

II. Korcsoport: Siska Linda, Szlapák Dániel, 
Borbás Rebeka, Csurgó Máté.

Felk.: Magyar Nóra.
Gratulálunk!

A Szegedi Agorában a 28. Százszorszép 
Országos Gyermek és Ifjúsági Néptánc 
fesztiválon közel 50 gyermek táncosunk lépett 
fel.

Hatalmas izgalommal, rengeteg készüléssel 
várták gyerekek és szülők, felkészítők és segítők 
ezt a megmérettetést. A mezőny évről-évre 
erősebb, a gyerekek egyre felkészültebbek a 
sok jó szakembernek köszönhetően – így van 
miért izgulni. Eredmények: Hóvirág csoport 
ezüstminősítés, Margaréta csoport szintén 
ezüstminősítés. Felk.: Magyar Nóra.

Gratulálunk!

Forray Focitornát rendeztünk 
(Iskola+Szegvári DSE) a szegvári 
sportcsarnokban április 5-6-án. Két 
korcsoportban 4-4 csapat küzdött a kupáért, a 
minél jobb helyezésért.

Az 5-6. osztályosok között a szegváriak, a 
3-4. helyezést szerezték meg.

A 7-8. osztályosok kategóriájában a mieink 
a másodikok lettek.

A két napos torna mindenki megelégedésével 
zárult! Felk.: Rozgonyi Zoltán.

Gratulálunk!

Békéscsabán a VI. Országos szóló 
néptáncverseny régiós válogatóján vettek részt 
a néptáncosaink. Eredmények: Hegedűs Dániel 
bekerült az országos döntőbe, 120 pontból 109-
et kapva, Gila Dalma es Gila Ferenc minimális 
4 ponttal maradt el a döntőtől. Minden indított 
gyermekünk 70% felett teljesített a pontozás 
alapján.

Gratulálunk!

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné
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Puskás Zoltán jelenleg tíz góllal a negyedik 
az NB III. Közép csoportjának góllövő listáján, 
ebben a bajnoki szezonban ő a Duna Aszfalt 
TVSE keretének legeredményesebb játékosa a 
találatok tekintetében. Csatárunk válaszolt a 
kérdésekre.

Miért választottad a labdarúgást? Hogyan lett 
belőled sportoló?

Fiatal gyerekként elkezdtem focizni. Először 
édesapámmal az udvarban játszottunk, aztán 
egyesületi szinten. A labdarúgás mellett más 
sportágakat is kipróbáltam. Hat évig karatéztam, 
ez a sportág azóta kiderült, hogy nagyon sokat 
segített nekem, amit most hasznosítani tudok 
labdarúgóként. Ennek köszönhetem azt is, hogy 
hajlékony vagyok és nincsenek izomproblémáim. 
Természetesen mindig a focira tekintettem fő 
sportágként. Már kilenc-tíz évesen a fejembe 
vettem, hogy profi labdarúgó szeretnék lenni.

Eddigi legnagyobb eredményed, élményed 
sportolóként?

Bemutatkozhattam az NB I-ben a Kecskemét 
felnőtt csapatában, akkor is pont Szabó István 
volt az edzőm. A Lombard Pápa ellen játszottunk, 
sajnos kikaptunk 1-0-ra. A pápaiakat akkor az a 
Lovrencsics Gergő repítette, akit utána leigazolt 
a Lech Poznan. A vereség ellenére felejthetetlen 
élmény marad számomra az a meccs.

Mi a fő célod labdarúgóként?
Minden nap bizonyítani akarok elsősorban 

magamnak, hogy olyan dolgokra vagyok képes, 
amiket a szurkolók szeretnek. Szeretnék minél 
magasabb szinten futballozni. Lépésről-lépésre 
szeretek haladni. Úgy érzem, hogy van még 
bennem annyi, hogy megint szóhoz jussak az NB 
I-ben.

Mi a fő célod labdarúgó pályafutásod lezárulta 
után?

Szeretnék sportközegben maradni, elvégezni 
az edzői licenceket. Tudom, hogy stresszes az 
edzők élete, de én vállalnám, ugyanis imádom 
a labdarúgást és a benne rejlő kihívásokat, jól 
kezelem a mindennapi stresszhelyzeteket, illetve 
azok megoldását. Emellett van, ami még ennél is 
fontosabb, hogy minél jobb emberré váljak a civil 
életben. Szeretnék emberileg a topon lenni.

Ha három szóval jellemeznéd mit jelent 
számodra a foci?

Szenvedély, kitartás, önbizalom

Melyik az eddigi legszebb tiszakécskei 
sportélményed?

A megyei I. osztályú bajnoki cím megnyerése, 
bár én aktívan nem tudtam benne részt venni 
a sérülésem miatt. Emellett, a Pécs elleni 
győzelmet sorolnám ide három okból: 1. nagyon 
komoly ellenfél volt, 2. rendkívül nagy iramban 
zajlott az a bajnoki, 3. extázis volt a szurkolóknak 
köszönhetően a lelátón és a pályán is.

Mennyire szeretted meg a települést? Számodra 
mi a legnagyobb pozitívum Tiszakécskében? 
Van-e esetleg kedvenc helyed?

Szeretek itt élni, csendes, nyugodt kis város. 
Én falusi srác vagyok, nem is titkolom, számomra 
megfelelő ez a környezet. Kimondottan kedvenc 
helyet nem tudnék kiemelni.

Nézel-e saját meccseiteken kívül foci 
meccseket? Melyik a kedvenc hazai és a favorit 
külföldi csapatod? (válogatott és klub szinten is)

Amikor szabadidőnk van és pihenünk, mindig 
meccset nézünk. Kedvenc külföldi csapatom 
a Real Madrid, a hazai mezőnyben pedig a 
Ferencváros. A válogatottak közül természetesen 
a magyar nemzeti csapat a kedvencem. Minden 
mérkőzésüket megnézem, voltam már kint élőben 
egy válogatott meccsen, ha majd egyszer több 
időm lesz, szeretnék többször feljárni Budapestre 
ezekre az összecsapásokra.

Szurkolóként mi a legnagyobb sportélményed?
Egy Honvéd-Hamburg UEFA Kupa selejtezőt 

emelnék ki. Akkor 14-15 éves lehettem és a 
Honvéd utánpótlásában fociztam. Kimentünk 
a Szusza Stadionba és élőben figyelhettük Van 
der Vaart és társainak a játékát. Ez megmaradt 
bennem.

Mi a kedvenc hobbid? 
Nagyon sokat dartsozok. Szeretek biliárdozni, 

filmezni. Van egy kis németjuhászkutyám is, akit 
nevelgetni kell.

Nézel-e más sportágból közvetítéseket, ha 
lehetőséged van rá?

Nagyon szeretem a kézilabdát, a vízilabdát, a 
dartsot. Minden sportágban szurkolok a magyar 

válogatottaknak. Kézilabdában a Pick Szegednek 
szurkolok, hiszen ott nevelkedtem, kötődök a 
városhoz.

NFL vagy NBA?
NBA

Szeretsz-e főzni?
Szeretek, minden nap főzök.

Töltött káposzta vagy tökfőzelék?
Töltött káposzta.

Kutya vagy macska?
Kutya.

Ha egy lakatlan szigetre magaddal vihetnél 
három dolgot, mik lennének azok?

A család, a legjobb barátom, egy focilabda.

Ha nem labdarúgó lennél, milyen szakmát 
választanál? 

Nehéz elképzelni a labdarúgáson kívüli 
életemet, de ha már mondani kell valamit, akkor 
cégvezető lennék. Jó vezetőnek tartom magam. 
Ha a sporton belül nézzük, akkor esetleg edző, 
masszőr, klubigazgató.

Ha újra kezdhetnéd a sportpályafutásod, lenne, 
amit másképp csinálnál?
Igen, lenne. De sajnos, a HA nem játszik.

Kedvenc színészed, filmed?
Brad Pitt, Becstelen brigantik

Ki a példaképed a sportban, és miért?
Zlatan Ibrahimovic és Cristiano Ronaldo. 

Ők rengeteget melóztak, hogy eljussanak arra a 
szintre, ahol vannak. Messit azért nem mondom, 
mert ő őstehetség, amit ő tud az nem tanulható.

Mit üzennél a mai fiataloknak a fociban 
szerzett tapasztalataiddal a hátad mögött?
Soha ne adják fel. Tartsanak ki a végsőkig, 
bármilyen nehéz is a helyzet. De a sporton kívül, 
bármit is csináljanak az életben, azt csinálják 
maximális odaadással és szenvedéllyel.

Mit vársz a világbajnokságtól?
Brazil győzelmet.

Mi az életed mottója (igazsága, tanulsága, 
bölcselete)?

A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak.

Milyen helyezéssel lennél elégedett az év 
végén?

Egyértelmű. Aki maximalista az mindig 
a legfelső pozícióra pályázik. Szeretnék 
bajnokságot nyerni a csapattal. Ez nem fog 
könnyen jönni, nagyon sokat kell dolgoznunk. 
De én bízom a klubban, a vezetőkben, a stábban, 
a játékos társakban és magamban. Szerintem jó 
úton járunk.

Forrás: www.tiszakecskefoci.hu

Célkeresztben: Puskás Zoltán
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Tóth József szegvári fafaragó 
kiállítása nyílt meg Szentesen a 
Városi Könyvtárban.
Az Érzelmek az évgyűrűkben című 
bemutatót május 24-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Kiállítás

Szegvári fiatalember nyerte az 
idei év első hazai szabadtéri 
versenyének összetett versenyét 
Hetényegyházán.

www. fogathirek.hu

PAPP JÁNOS
Magyar Bajnok 
„A” kettesfogat 
kategóriában

A hétvégén évadzáró gyűlést 
rendeztek a tekézők. A leköszönő 
Zsibók Zoltán helyett a tagság 
Lőrincz Gábort választotta meg az 
egyesület elnökének.

Új elnöke van a 
Szegvári  Tekézők 

Sportegyesületének
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Arany Kupa 
Meghívásos 

tornaverseny Szegeden
Ebben az évben is meghívást kaptunk az 

Arany Torna DSE által rendezett tornaver-
senyre, melyen szegedi, budapesti, pátyi, 
nagykőrösi iskolák csapatai vettek részt a 
szegvári tornászokon kívül. A nagy meleg 
ellenére nagyon szép gyakorlatokat láttunk 
az egész napos verseny alatt. A „Forray-s” 
tornászok nagyon ügyesek voltak, s ennek 
meg is lett az eredménye. 

Fiúk
IV. kcs.: Egyéni összetettben: 1. Jánosi 

Krisztián, 2. Gila Ferenc, 3. Szabó Kevin

Lányok
I. kcs.: Aranyérem: Szegvár „A” csapat 

(Magyar Kitti, Gajda Réka, Hajdú Kitti, 
Börcsök Fanni, Szenczi Enikő, Nadicsán 
Anna)

Ezüstérem: Szegvár „B” csapat (Pécsi 
Hanna, László Blanka, Bozó Kata, Farkas 
Beatrix, Németh Krisztina, Pataki Hanna)

II. kcs.: Aranyérem: Szegvár (Magyar 
Bianka, Dunás-Varga Noémi, Antal Tí-
mea, Gila Viktória, Szabó Fióna, Gajda 
Sára, Szlapák Nóra, Kiss Enikő) 

III-IV. kcs.: Ezüstérem: Szegvár (Tu-
lipán Petra, Sipos Ilona, Tóth Viktória, 
Ágoston Zita, Morzsik Antónia, Gajda 
Sára, Gila Viktória)

Pólyáné Téli Éva

Focicsapataink 
eredményei

Csongrád Megyei III. Osztály Tisza-Maros 
Csoport

18. forduló
Pitvaros KSK – Szegvár 2-2
Góllövő: Szabó János (2)

19. forduló
Komlósi Trans Baktó SC – Szegvár 7-3
Góllövők: Puhala Krisztián, Szűcs László, 
Vigh Márk

20. forduló
Pázsit SE – FC Szegvár 4-1
Góllövő: Janó László

21. forduló
Fábiánsebestyén – Szegvár 3-0

További mérkőzések

22. forduló: Szegvár – Baks 05. 06.
23. forduló: Csongrád TSE III. – Szegvár 
05. 13.
24. forduló: Szegvár – Gyálarét 05. 20. 18 
óra
16. forduló: Kübekháza – Szegvár 05. 23.
25. forduló: Károlyi DSE-Szikáncs – Szeg-
vár 05. 26.
26. forduló: Szegvár – Nagylak 06. 03.

Csongrád Megyei IV. Osztály Tisza-Maros 
Csoport

14. forduló
Kecskési SE – Szegvár II. 3-0

15. forduló
Szegvár II. – Nagymágocs II. 0 - 4

16. forduló
Maros-Menti Ufc-Duocor – Szegvár II. 4-1
Góllövő: Bereczki Bence

17. forduló
Szegvár II. – Szentesi Kinizsi II. 0 – 5

18. forduló
Földeák – Szegvár II. 7-2
Góllövők: Puhala Krisztián, Erdei Márk

Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó tekecsapatunk 

eredményei, mérkőzései

18. forduló
Szank (3377) – Szegvár (3252) 6–2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisz-
tián
Ifjúságiak:
Szank (961) – Szegvár (1065) 0–4

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Alapító főszerkesztő: Kovács Lajos István
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 500 példányban

Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90

ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:

„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.

Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

Pontszerzők: Ohratka Máté, Fuvó Milán

19. forduló
Kazincbarcika (3448) – Szegvár (3300) 6-2
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Puskás Bence

Ifjúságiak:
Kazincbarcika (1016) – Szegvár (1025) 1-3
Pontszerzők: Ohratka Máté

20. forduló
Szegvár (3095) – Fővárosi Vízművek 
(2946) 7-1
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, 
Rácz József, Szabó Gábor, Szabics Krisz-
tián.

Ifjúságiak:
Szegvár (1031) – Fővárosi Vízművek (812) 
4-0
Pontszerzők: Bereczki Zsolt, Ohratka Máté

21. forduló
Cegléd (3255) – Szegvár (3118) 7-1
Pontszerző: Szabó Gábor

Ifjúságiak:
Cegléd (920) – Szegvár (1073) 0-4
Pontszerzők: Fuvó Milán, Ohratka Máté

22. forduló
Szegvár – Vilati Eger
2018. 04. 29. 10:00 Vasárnap
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