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LAPZÁRTA
2019. december 30. (hétfő) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy 
a következő hónap első napjaiban a 
szerkesztők összeállíthassák az újsá-
got és mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló 
tudósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Bár véget ért a földi lét, kit szerettünk, 

az mindig él”

Fájdalommal emlékezünk nagybátyám, 

Gazsi József 

halálának 10. évfordulóján. 

Ignácz János és családja

Megemlékezés
„Meggyötört lelkem csupa könny és bánat,

a virágos rét nélküled sivár és száraz.
Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél.

Csillagok közt a legfényesebb lettél.
Angyali mosolyod nem ragyog rám többé,

De Te a szívemben élsz mindörökké.”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányunkra

Rácz Adriennre
halálának tizenegyedik évfordulóján.

Rácz Pál és Rácz Oszkár

Megemlékezés
„Te, aki annyi szeretetet adtál,
te, aki mindig mellettünk álltál,

te, aki sohasem kértél csak adtál,
a szívünk szakad meg, hogy örökre itt 

hagytál.
Velünk élsz örökké, akár a csillagok,
emléked mindennél jobban ragyog.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston Lászlóné
Bagi Anna

halálának 16. évfordulóján.
„Az édesanyák halhatatlanok.”

A gyászoló családja

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás köszönetet a ro-
konoknak, szomszédoknak, barátoknak 

az együttérzésért, kezelő orvosainak 
és nővéreknek áldozatos munkájukért, 

akik drága szerettünk

Bagi Antalné
Halál Anna

temetésén megjelentek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet a ro-
konoknak, szomszédoknak, ismerősök-
nek, volt munkatársaknak, akik felejt-

hetetlen férj, édesapa, nagyapa, dédapa, 
após, testvér

Szűcs István Mihály

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, utolsó útjára elkí-
sérték, és részvétükkel fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló felesége és gyermekei

Megemlékezés
„Két kezét a munka megtörte,

az élet minden vihara gyötörte.
De ő soha nem panaszkodott,
Csak kedvesen mosolygott.”

Végtelen szeretettel emlékezünk

Bugyi Mihályné
Piti Julianna

halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja

Családi események
2019. november

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.
Halálesetek: Vida Jánosné Hegyi Etel-

ka Piroska, Kontra u. 109/A (86 éves); Gila 
Antal Albert, Kórógyszentgyörgy u. 5. (77 
éves), Majzik György József, Tiszai u. 3. 
(67 éves); Papp Istvánné Magony Anna, 
Ady E. u. 14. (80 éves); Bagi Antalné Halál 
Anna Ágnes, Alkotmány u. 6. (93 éves); 
Fegyveres Imréné Hlusek Rozália, Kontra 
u. 56. (57 éves).

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai sze-

mélyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra, 
csütörtökön 16-18 óra között a művelő-
dési házban.

A könyvtár nyitva tartása alatt üze-
netet, cikket, személyes megemléke-
zést, stb. a művelődési ház munkatársai 
is fogadnak (december 20-ig).
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Megkérdeztük a Polgármestert
Október 13-án a szegvári szavazók nagy 

többsége Szabó Tibort tisztelte meg bizalmá-
val, hogy polgármesterként vezesse települé-
sünket. Október 24-én megalakult az új Kép-
viselő-testület, létrejöttek a bizottságok, s az 
alpolgármestert is megválasztották. 

Az új feladatokkal kapcsolatban faggattuk 
településünk frissen megválasztott Polgármes-
terét: 

- Az elnyert pozíció új kihívásokat, új felada-
tokat, új munkaformát jelent. Nagy változást 
jelent ez a mindennapi életedben? 

- Természetesen ez egy teljesen más munka, 
mint amit eddig végeztem. A kettő nem hasonlít-
ható össze. Minden munkahelyváltás kihívások-
kal van teli, így van ez ebben az esetben is. Az 
ellátandó feladatok nagyon sokrétűek, melyekre 
sok esetben azonnal reagálni kell, döntést hozni, 
és mindig szem előtt tartani azt, hogy a döntések 
milyen következményekkel járnak majd.

- Mik voltak az első teendők, milyen felada-
tokat kellett az első napokban elvégezned? 
Kaptál segítséget az elődödtől vagy a munka-
társaktól? 

- Az eltelt több mint egy hónapban nagyon 
sok minden történt és konkrétan nem is tudom 
már, hogy mi volt az első feladat, amivel fog-
lalkoznom kellett. Szinte egyből belevágtunk 
a mindennapi teendőkbe. A számlák pénzügyi 
teljesítése előtt bekértem minden szerződést, 
melyeket átnéztem, de ennek ellenőrzése, át-
tanulmányozása még most is folyamatban van. 
Sorra kaptam a gratuláló leveleket, e-maileket, 
telefonhívásokat, melyek nagyon megtisztelőek 
voltak és jól estek. Nagyon sok helyi lakossal 
és partnerrel kellett időpontot egyeztetni, majd 
ezt követően tárgyalásokat folytatni (személyes 
kapcsolatokat felvenni). A munkatársak segítő-
készek és támogatják a munkámat. Az elődöm 
nem segített eddig, igaz nem volt olyan, ami mi-
att segítséget kellett volna kérnem.  

- Már hallottuk, hogy az új Polgármester 
„mindig bent ül az irodájában”, de ez jó dolog 
is lehet, hiszen biztonságot ad a munkatársak-
nak, s a falu közösségének is, elérhetnek, ha 
gondok adódnak. Így tervezed a jövőben is? 

- Az erős túlzás, hogy mindig bent ülök az 
irodában, de valóban sokat tartózkodom a hi-
vatalban. Nem csak hivatali időben, hanem 
még azon túl is. Kollégáknak ez az első időben 
szokatlan volt, de Ők is látják az előnyeit, hogy 
amikor szükséges, azonnal meg tudjuk beszél-
ni személyesen a dolgokat, teendőket. Sokat 
megyek különféle megbeszélésekre így vannak 
napok, amikor csak nagyon rövid ideig vagyok 
az irodámban. Már több ügyfél is megjegyezte, 
milyen jó, hogy engem el lehet érni. Vannak 
napok, amikor egymásnak adják a kilincset a 
lakosok, annyi a megoldandó probléma, hely-
zet. Senkit nem szoktam visszautasítani, meg-
hallgatok mindenkit, akinek tudok, segítek, 

vagy átirányítom ahhoz a munkatársamhoz, 
vagy képviselőhöz, aki segíteni tud az ügyé-
ben. A feladatok függvényében, és a lehetősé-
geimhez mérten minél többet szeretnék Szeg-
váron és azon belül a Hivatalban tartózkodni, 
hiszen a személyes kapcsolattartás, elérhetőség 
szerintem nagyon fontos.

- Szép példáját tapasztaltuk meg az összefo-
gásnak – amelyekről újságunk is „beszámolt” 
–, amikor a körforgalom „kivirágzott”. Terve-
zel-e hasonló „akciókat”, amikor megmozga-
tod a falu apraját-nagyját? 

- Igen szeretném, ha minél több feladatot 
tudnánk közös összefogással megvalósítani. 
Sokan kritizálják ugyan a „virágos rétet” a 
körforgalomban, habár a kritikusok nem vettek 
részt ebben a munkában. Alig telt el egy hónap 
a virágültetés után, újra megtapasztalhattuk az 
összefogás erejét községünkben. Páratlan meg-
mozdulásnak lehettünk tanúi az adventre való 
készülődéskor. Az önzetlen pénzbeli felajánlá-
sok, segítő kezek, ötletek olyan közel hozták az 
embereket, amit eddig – elmondásuk alapján 
– még nem tapasztaltak. A parkban megvaló-
sult díszvilágítás remélem, mindenki tetszését 
elnyerte. Bátran mondhatom, hogy több száz 
ember segítette ennek létrejöttét munkájával, 
anyagi vagy tárgyi felajánlásával. Köszönöm 
mindenkinek a segítségét! Természetesen az 
utolsó gyertya meggyújtásakor név szerint is 
meg fogom köszönni támogatásukat. A jövőre 
vonatkozóan: tavasszal szeretnénk a vár alatti 
Kurca-parti sétányt újra kialakítani, melyhez 
szintén várjuk majd az aktív résztvevőket és 
kritikusokat is.

- Hogy látod, mik a legfontosabb teendők, 
amelyeket még ez évben el kell végezni? 

- Ez év végéig az Óvodánál lévő konyha ki-
alakítása a legfőbb feladat, melyet december 
31-ig be kell fejeznünk a pályázati kiírás sze-
rint. Előreláthatólag ez el is fog készülni.

Jegyzőt kell választani, melyre pályázatot 
írtunk ki, mivel köztudott, hogy több mint egy 
éve nincs betöltve ez az álláshely Szegváron.

- Az előző képviselő-testület feladatválla-
lásaiból, határozataiból milyen megkezdett 
munkákat kell befejezni? Milyen pályázatok 
vannak, amelyeket folytatni kell? Vannak-e új 
pályázati lehetőségek?

Folyamatban lévő pályázatok: 
– Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése: záró kifizetési kérelem 
benyújtásra került

– Kurca-parti Óvoda konyhájának bő-
vítése, bölcsődei férőhely kialakítása: 
kivitelezési stádiumban (kb:90%)

– Helyi identitás és kohézió erősítése 
Szegváron és Derekegyházon: projekt a 
támogatási ütemterv szerint halad

– Külterületi út felújítása (Jakó út): mű-
szaki átadása megtörtént

– Helyi klímastratégia kidolgozása: tá-
mogatási szerződés megkötésre került

– Vidéki kulturális és szellemi élet fej-
lesztése: támogatási szerződés megkö-
tésre került

– Tartsuk itt a fiatalokat!: támogatási 
szerződés megkötésre került

– Belterületi járdák felújítása: támogatási 
szerződés megkötésre került

Beadott pályázatok (Magyar Falu Program):
– Orvosi rendelő felújítása
– Belterületi út felújítása
– Belterületi járda felújítása
– Temetőfejlesztés
– Eszközfejlesztés közterületek karban-

tartásához
– Óvodaudvar fejlesztés
– Tanyagondnoki gépjármű beszerzése
A fentiekben felsorolt pályázatok jelenleg 

tartaléklistán vannak. Bízunk benne, hogy po-
zitív elbírálásban részesülnek.

- Az első pár hét után, hogy látod, erre szá-
mítottál? Milyen nehézségekkel találkoztál az 
elmúlt időszakban? 

- Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, mert na-
gyon összetett feladat a polgármester munkája, 
de ezzel tisztában voltam, mikor jelöltettem 
magam. Minden nap újabb és újabb kihívások-
kal találkozom, találkozunk a Hivatal dolgozó-
ival közösen, melyet a legjobb tudásunk szerint 
egy csapatként oldunk meg. Nem nehézségként 
nézek a dolgokra, hanem megoldandó feladat-
nak tekintem, és ennek tudatában végzem a 
munkám. 

- Mi lenne az üzeneted az év végi ünnepekkel 
kapcsolatban?

- A képviselő-testület és a Polgármesteri hi-
vatal dolgozói nevében Szegvár valamennyi la-
kójának kívánom, hogy a szeretet és békesség 
tegye széppé az ünnepeket. 

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és si-
kerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok 
mindnyájuknak.

„Borulj a földre téli álom,
ölelj át minden gyermeket.

És mindenütt a nagyvilágon,
örüljenek az emberek.

Harangok tiszta zengő hangja
kisérjen minden éneket.

Csituljon el szívek haragja.
S várjuk a legszebb ünnepet”

- Jó lenne, ha újra és újra megkereshetnénk, 
például már a jövő év elején, az éves feladatok-
kal kapcsolatban. 

- Természetesen állok szíves rendelkezése-
tekre.

Köszönjük a beszélgetést! Munkádhoz sok 
sikert és örömteli szép Karácsonyt kívánunk!

A Napló szerkesztői
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezés-
re állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 
délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók 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, Vá-
sárhelyi 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 ünnepna-
pon: 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 használ-
ható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
december 9-13. . hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
december 16-20. hétfőtől-csütörtökig 14-18 órá-
ig, pénteken 7.30-10.30 óráig
január 2-3. csütörtöktől-péntekig 7.30-10.30 órá-
ig
január 6-10. 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. Kér-
jük, 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)

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800
Ügyfél fogadása
Hétfő   8.00-12.00 12.30-16.00
Kedd  8.00-12.00 12.30-16.00
Szerda  8.00-12.00
Csütörtök  8.00-12.00 12.30-16.00
Péntek  7.30-12.00
Pénztár nyitva tartása
Hétfő   8.00-12.00 12.30-15.00
Csütörtök  8.00-12.00 12.30-15.00

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri 
Hivatalban, minden 
Szerda 8.00-16.00 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 Szol-
gálat 
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
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Tel: +36-30-925-3188
hétfő 8.00-12.00
péntek 7.30-14.00

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
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, pol-
gárőr)

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

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgál-
tató Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjé-
nek telefonszáma:
Ügyfélszolgálat: 06-80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése: 06-80/922-334
- online: www.alfoldviz.hu
Szentes Ügyfélpont
6600 Szentes, Csongrádi u. 3. Telefon: 06-
63/311-433
hétfő  8.00-12.00 – 12.30-18.00
kedd   8.00-12.00 – 12.30-14.00
csütörtök  8.00-12.00 – 12.30-14.00

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

DÉGÁZ hibabejelentés
06-80/820-141

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muze-
ális Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelő-
dési 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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

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

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 
7-15 óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077
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Advent 2019

Fotó: Viola IstvánFotó: Viola István

Fotó: Purgel ZoltánFotó: Purgel Zoltán

Fotó: Viola IstvánFotó: Viola István

Fotó: Kerekes MátyásFotó: Kerekes Mátyás
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2019. október 24-én a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 

tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL
Az újonnan megválasztott Polgármester 

és a Képviselő-testület tagjai a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnökének beszámolója 
után átvették megbízólevelüket, majd az 
eskütétel következett. Ezek után az új Pol-
gármester folytatta az ülést.

Szabó Tibor polgármester képviselő-
társai nevében is megköszönte a bizal-
mat, ígéretet tett arra, hogy esküjükhöz 
híven teszik a dolgukat az önkormányza-
ti ciklus ideje alatt. Megköszönte a Helyi 
Választási Bizottság, a Szavazatszámláló 
Bizottságok és a Helyi Választási Iroda 
tagjainak a munkáját, továbbá mindazo-
két, akik az önkormányzati képviselő 
választás előkészítésében és lebonyolítá-
sában részt vettek. Megköszönte a tele-
pülés lakóinak, hogy éltek demokratikus 
jogukkal és október 13-án elmentek sza-
vazni.

Elmondta, hogy ezen a napon kerül sor 
a 2019. október 13-án megválasztott Kép-
viselő-testület ünnepélyes alakuló ülé-
sére. Az újonnan megalakuló Képviselő-
testület az előző jogutódja. A jelenléti ív 
alapján megállapította, hogy a Képviselő-
testület 7 képviselő jelenlétével határozat-
képes. Az alakuló ülést megnyitotta. 

1. napirendi pont: A Polgármester illet-
ményének megállapítása

Szabó Tibor polgármester felkérte dr. 
Sztantics Csaba jegyzőt ismertesse a vo-
natkozó szabályokat.

Dr. Sztantics Csaba jegyző elmondta, 
hogy a polgármester illetményének meg-
állapítása igen érdekes helyzet. Tekintet-
tel arra, hogy a Képviselő-testületnek túl 
nagy mozgástere nincs. Magyarország 
önkormányzatairól szóló törvény 35. § (4) 
bekezdése pontosan meghatározza, hogy 
mely település, lakosság számától füg-
gően, milyen illetményben részesítheti a 
polgármestert. Ez a helyzet jelen pillanat-
ban is. Azt tudni kell, hogy a képviselő-
testületi határozat ehhez elengedhetetlen. 
Tulajdonképpen egy tudomásul vételről, 
egy jogszabályban megfogalmazott do-
log rögzítéséről van szó. A polgármester 
úr illetménye az államtitkárnak a köz-
ponti államigazgatási szervekről, vala-

mint a Kormány tagjai és az államtitká-
rok jogállásáról szóló törvény 51. §-ában 
meghatározottak szerint alapilletmény-
ből, illetménykiegészítésből és vezetői 
illetménypótlékból álló illetményhez vi-
szonyítottan kerül megállapításra. Szeg-
vár esetében nagyságrendjét figyelembe 
véve ez 55%. Ez azt jelenti, hogy a pol-
gármester illetménye 548.444 Ft. Ehhez 
15% költségtérítés járul, melynek összege 
82.267 Ft.

Szabó Tibor polgármester kijelentette, 
hogy érintettsége miatt nem vesz részt a 
szavazásban. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szabó Tibor György 
polgármester illetményét Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés d) 
pontja alapján 2019. október 13-ától bruttó 
548.444 Ft-ban állapítja meg.

A polgármestert az Mötv. 71. § (6) be-
kezdése alapján bruttó 82.267 Ft költség-
térítés illeti meg.

2. napirendi pont: Az Alpolgármester 
megválasztása

Szabó Tibor idézte az ide vonatkozó 
törvényt, amely kimondja, hogy a Kép-
viselő-testület legalább egy alpolgármes-
tert válasszon. Az alpolgármester jogai 
és kötelezettségei a megválasztásával ke-
letkeznek, a megbízatás megszűnésével 
szűnnek meg. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat alapján a Képviselő-testület-
nek 1 fő társadalmi megbízatású alpolgár-
mestert kell választania. Az alpolgármes-
ter személyére kizárólag a polgármester 
tehet javaslatot. Társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek Tóth Pétert javasolta. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az al-
polgármestert titkos szavazással kell meg-
választani. 

Tóth Péter képviselő kijelentette, hogy 
érintettsége miatt nem vesz részt a szava-
zásban.

Szabó Tibor polgármester a szavazás 
idejére szünetet rendelt el, majd a szava-
zás megtörténte után felkérte Döbrőssyné 

dr. Seres Ilona képviselőt a Szavazatszám-
láló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
szavazás eredményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képvise-
lő a Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
elmondta, hogy az alpolgármester vá-
lasztásban egy fő, Tóth Péter Pál alpol-
gármester-jelölt, nem vett részt, így 6 fő 
szavazott. Tóth Péter Pál alpolgármester 
jelöltre 6 fő adta le voksát. A Szavazat-
számláló Bizottság megállapította, hogy 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének alpolgármestere 
Tóth Péter Pál lett.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Mötv. 74. § (1) be-
kezdése alapján Tóth Péter Pál képviselőt 
választotta meg alpolgármesternek.

Szabó Tibor polgármester gratulált a 
megválasztott alpolgármesternek, a jó 
együttműködés reményében kívánt neki 
sok sikert és jó egészséget.

Tóth Péter alpolgármester megköszön-
te Szegvár lakosságának azt, hogy megvá-
lasztották képviselőnek. Megköszönte a 
képviselőtársainak és a polgármesternek, 
hogy rá gondoltak e nemes tisztség betöl-
tésével kapcsolatban. Átérzi a megbízatás 
súlyát, a tisztséget szolgálatnak tekinti. 
Ígéretet tett arra, hogy lelkiismeretesen 
fogja végezni feladatát. Megköszönte csa-
ládjának is az elmúlt időszakban nyújtott 
támogatását.

3. napirendi pont: Az alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapítása

Szabó Tibor polgármester elmondta, 
hogy a társadalmi megbízatású alpolgár-
mester tiszteletdíjra jogosult, amelynek az 
összegét a Képviselő-testület állapítja meg 
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társa-
dalmi megbízatású polgármester tisztelet-
díjának 90%-át, ami összegszerűen brut-
tó 246.800 Ft. Javasolta, hogy Tóth Péter 
alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 
150.000 Ft-ban határozza meg a Képvi-
selő-testület. Tájékoztatta a képviselőket, 
hogy a társadalmi megbízatású alpolgár-



7. oldal2019. december

mester tiszteletdíjának 15%-ában megha-
tározott összegű költségtérítésre jogosult, 
melynek összege 22.500 Ft. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyarországi he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80. §. (2) bekezdése 
alapján Tóth Péter Pál társadalmi megbí-
zatású alpolgármester havi tiszteletdíját 
2019. október 24. napjától bruttó 150.000 
Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 
22.500 Ft összegben határozza meg.

4. napirendi pont: Döntés a Képviselő-
testület bizottságairól, bizottsági elnökök, 
tagok megválasztása

Szabó Tibor polgármester elmondta, 
hogy az önkormányzati működésben a 
képviselő-testület mellett a Képviselő-tes-
tület szervei, így a bizottságok is fontos 
szerepet játszanak. A Képviselő-testület bi-
zottságaiban folyó munka képezi alapját az 
önkormányzati tevékenységnek. A Szerve-
zeti és Működési Szabályzat értelmében a 
Képviselő-testületnek meg kell választania 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot és az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsá-
got. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 3 fő-
ből áll, 2 fő települési képviselő, 1 fő nem 
képviselő. Az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság 5 főből áll, 3 fő települési 
képviselő, 2 fő nem képviselő. Javasolta, 
hogy a Képviselő-testület válassza meg a 
bizottságok elnökét és tagjait.

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazda-
sági Bizottság tagjait az alábbiak szerint 
választotta meg:

elnök: Kis János
elnökhelyettes: Piti János
tag: Purgel László

Szabó Tibor polgármester javasolta, 
hogy térjenek rá az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megválasztására. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturá-
lis és Szociális Bizottság tagjait az alábbi-
ak szerint választotta meg:

elnök: Döbrőssyné dr. Seres Ilona

tagjai: Pöszmet Zsolt, Szenczi Zsolt, 
Bandula Ferenc, Purgel Zoltán

5. napirendi pont: Egyebek

Szabó Tibor polgármester elmondta, 
hogy 2019. év hátralévő részére munka-
tervet kell elfogadnia a Képviselő-testü-
letnek. 

Határozat

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. hátralévő részé-
re munkatervét az alábbiak szerint fogadta 
el:

2019. november 28. (csütörtök) 14.00 
óra

Napirend előtt tárgyalandó ügyek:
A polgármester tájékoztatója a két ülés 

között történt eseményekről, a fontosabb 
intézkedésekről

Napirendi pontok:
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának elfogadása

Előadó: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
2.) 2020. évi belső ellenőrzési terv elfo-

gadása
Előadó: polgármester,
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bi-

zottság
3.) 2020. évi szolgáltatási és egyéb díjak 

felülvizsgálata
Előadó: polgármester,
Véleményezi: Pénzügyi, Gazdasági Bi-

zottság
4.) Egyéb előterjesztések

2019. december 12. (csütörtök) 14.00 
óra

Napirend előtt tárgyalandó ügyek:
A polgármester tájékoztatója a két ülés 

között történt eseményekről, a fontosabb 
intézkedésekről

Napirendi pontok:
1.) A Képviselő-testület 2020. évi mun-

katerve
Előadó: polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság
2.) Beszámoló a Szegvári Közös Önkor-

mányzati Hivatal munkájáról
Előadó: jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
3.) Egyéb előterjesztések

Szabó Tibor polgármester megköszön-
te a részvételt, az ünnepi alakuló ülést be-
zárta. 

Hulladékszállítás
Sárga kuka

(újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb december 18.

Házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtés

Minden hónap első szerda

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfi zet. Emellett kedvezményt is kap: 
az előfi zetés 2020-ra 

csak 1000 Ft.
Díjtalanul házhoz szállítjuk az újságot 
a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postára 
adását. Ez esetben az előfi zetési díj 
3000 Ft, amely a postaköltséget is tar-
talmazza.

Előfi zetni lehet:
A könyvtárban minden hétfőn 15-17 
óra, valamint minden csütörtökön 16-
18 óra között.

Banki befi zetéssel vagy átutalással a 
Takarékbank Zrt-nél vezetett szám-
lánkra, Szegváriak Tájékoztatásáért 
Alapítvány 
57200062-10003475-00000000.
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HIT VILÁG

„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!” 
Lk 2,14

Anselm Grün: 
Ünnepek és szokások, 
amelyek megszépítik 

életünket
A mostani írással befejezzük a fenti cím-

mel januárban megkezdett sorozatunkat. 
December az Advent, a várakozás, a készü-
lődés időszaka, a Karácsony pedig az év leg-
meghittebb családi ünnepe lehet. Talán ez az 
az időszak, aminek leginkább kialakult szo-
kásai vannak, a szerző ehhez ad némi segít-
séget, hogyan tehetjük még bensőségesebbé 
ünnepünket.

Szép szokás az adventi koszorú készítése, 
amelyet talán éppen gyermekünk készített el 
az iskolában vagy a hittanórán. De készíthe-
tünk közösen is, s közben megbeszélhetjük, 
mit is jelképez számunkra a koszorú. Győ-
zelmi koszorúra emlékeztet, hisszük, hogy 
életünk sikerül, ha várjuk Jézus eljövetelét, 
és hagyjuk, hogy Jézus belépjen házunkba. 
Az adventi koszorúban azt a reményünket 
fejezzük ki, hogy Isten mindazt, ami ben-
nünk eltörött vagy kicsorbult, újra összeil-
leszti, egésszé teszi.  

A koszorúnak erősíteni kell reményünket, 
hogy családunkban senki nem vall kudarcot, 
hogy a következő évben is sikerül életünk. 
És imádkozhatunk azért, hogy Isten gömbö-
lyítsen le bennünk mindent, ami az elmúlt 
évben sarkossá, keménnyé vált. A koszorú 
összeköt bennünket, akik köré ülünk, így azt 
a kívánságot fejezi ki, hogy a család össze-
tart és senki sem esik ki körünkből.

A gyertyákat meggyújtva így imádkoz-
hatunk: Jézus világossága járjon át minket 
ebben az adventi időben mélyebben és vilá-
gosítsa meg életünk minden területét. Űzzön 
el szívünkből és házunkból minden sötét-
séget és töltse el házunkat szeretettel! Ezt 
megismételhetjük minden adventi vasárnap 
előtti este, egy kis szertartás keretében, ahol 
a család együtt imádkozhat, felolvashatjuk a 
Bibliából a vasárnapi olvasmányok valame-

lyikét. Ezek az olvasmányok arra tanítanak, 
hogy Isten a mi életünket is megváltoztatja, 
megújítja. A kis szertartás végén közösen 
énekelhetünk adventi énekeket.

Kedves szokás a családban, hogy szent-
este, a karácsonyfát körülállva együtt éne-
keljük a Mennyből az angyalt, a Csendes 
éjt vagy éppen az A kis Jézus megszületett 
kezdetű énekeket. Érdemes ezt a szép hagyo-
mányt megőrizni. Biztosan vannak más ki-
alakult szokásaink is ebben az ünnepkörben, 
ám ezeket újra és újra meg kell tölteni érte-
lemmel, tartalommal. Csak ekkor lesznek 
összhangban velünk, és részesítenek minket 
abban a vágyban, amelyet az emberek ős-
időktől fogva a Karácsonnyal kötöttek össze, 
a béke, a szeretet, a biztonság és az üdvözítő 
Isten közelsége utáni vágyban. 

A Karácsony családi ünnep, amikor ösz-
szejövünk testvérek, rokonok, barátok. De a 
csend ünnepe is, amikor egyedül vagyunk, 
akkor érezzük meg, hogy szükségünk van a 
csendre, az egyedüllétre, hogy megérezzük 
Jézus Krisztus születését a szívünkben. Ka-
rácsony fényében a szívünk is tele van fény-
nyel és szeretettel, és ez belső békét ajándé-
koz nekünk. 

Adja Isten, hogy ezt a karácsonyi békét, 
szeretetet megőrizzük szívünkben, ébren 
tartsuk imádsággal, a jócselekedetek szívet 
melengető örömével!

tartjuk a Katolikus Körben, melyre szeretet-
tel várunk mindenkit 9.30-12.00 óra között.

December 19-én (csütörtökön) 10 órára az 
időseket, magányosokat hívjuk együtt-ün-
neplésre a templomba, hogy együtt töltsünk 
egy órát ünnepi hangulatban.

Tervezzük a szokásos melegétel-osztást 
december 23-án.

Köszönjük mindenkinek a segítségét, tá-
mogatását. Áldott adventi időt és szeretettel-
jes Karácsonyt kívánunk!

Szabó Judit
csoportvezető

Karitász-hírek
November 17-én a Karitász védőszentjére, 

Szent Erzsébetre emlékezve kis kenyérkéket 
osztottunk, melyeket előtte a plébános szen-
telt meg. Másnap a Gondozási Központba is 
ellátogattunk, ők is örömmel fogadták Szent 
Erzsébet kenyerét. 

Advent folyamán tartós élelmiszert gyűj-
tünk a templomban, melyet karácsony előtt 
eljuttatunk a rászorulóknak. 

A hagyományos adománygyűjtő Jóté-
konysági vásárunkat idén december 8-án 

ELMENT…
Elment megint Valaki, Akit sokan is-

mertek, Aki másokért dolgozott, Aki sokat 
imádkozott: Orosz Erzsébet, kit legtöbben 
az orvosi rendelőből, vagy a templomból is-
merhettek a szegvári lakosok.

Erzsike 1933-ban október 2-án az Őrző-
angyalok ünnepén született. Kis Szent Teréz 
ünnepe utáni nap, amikor az angyalokról 
emlékezik meg az Egyház. Mindig büszkén 
emlegette, hogy Őt az angyalok hozták, vi-
gyáznak rá, segítik őt, és Teréznek is nagy 
tisztelője volt.

Szeretett volna tanulni, de az élet nem úgy 
hozta a sorsát. Tanyán laktak, már gyermek 
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„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” 
Jn 3,16

korában is a mezőgazdaságban kellett bese-
gítenie. Egyetlen testvére kiskorában meg-
halt, így egyedül maradt szüleivel. Ügyesen 
kézimunkázott, ezért is lépett be a Háziipari 
Szövetkezetbe. Amikor az egyik körzeti or-
vos mellé írnokot kerestek, Ő lett, aki ezt a 
feladatot elvállalta. Nagyon igyekezett helyt-
állni ezen a poszton is, elvégezte hozzá a 
megfelelő képesítést, szívesen tanulva, hogy 
még inkább segítségére legyen a betegeknek.

Mindenféle nehézségekkel, bajokkal or-
voshoz forduló emberek „láthatatlan” segí-
tője is volt.

A napközben találkozó emberi fájdalma-
kat Ő imában az Úr Istenhez vitte, imádko-
zott testi-lelkibeteg embertársaiért. Egyedül 
a szenvedő Jézusnak adta tovább a rászoru-
lók ügyeit-bajait, s kért gyógyulást, egészsé-
get a lelkeknek. 

Volt, akiknek gyógyszert váltott ki, vagy 
rendszeresen ellátta a gyógyszerek mellett 
kedves megértő szavaival, emberi segítséget 
adva olyanoknak, akik mozgásukban korlá-
tozva, netán egyedül élő, valóban fizikai se-
gítségre szoruló ismerősei voltak. 

Szépérzékét kamatoztatta évtizedeken át, 
amikor a templomi virágozók csoportjában 
dolgozott, mikor ereje gyengült, rendszere-
sen eljárt a külön imádkozók csoportjába. 
Szép hangjával a templomi énekkart erősí-
tette. Mindig volt kedves kis édességcsomag, 
amit osztogatott az ismerősöknek, egyedül 
élő testvéreknek.

Ápolta, gondozta idős szüleit, és végül 
maga is segítségre szorult. Családtagjairól 
mindig lelkesen, büszkén beszélt, örült ha 
sikereket értek el, jó munkát végeztek. Meg-
értő volt, nem akart senkinek a terhére lenni. 
Lelkileg a Szűz Anya segítségét kérve, erős 
hittel viselte egyre nehezedő sorsát, betegsé-
gét.

Néha imádságait leírta, amiből néhányat a 
„Kisboldogasszony Híradó” c. egyházközsé-
gi újságunkban meg is jelentettünk a kétez-
res évek elején.

Amikor elmenetelének hírét meghallot-
tam egyik újságból az éppen most aktuális 
Krisztus Királyhoz íródott imádságát talál-
tam meg.

Őrangyalok ünnepén érkezett e világra, és 
Krisztus Király ünnepe körül távozott e vi-
lágból. Reméljük „ Általa és Vele” biztosan 
célba ért!

Adjon Neki az Úristen örök örömteli éle-
tet ott a Szentek társaságában, a Szűz Anya 
mellett, hogy itt maradt szeretteiért, ismerő-
sökért imádkozhasson!

Piti Magdolna

Orosz Erzsébet: 
KRISZTUSOM NAGY KIRÁLY

Krisztusom nagy király, szolgád ím Eléd áll.
Te hívtál meg Uram katonáid közé,
Kezességet vállalsz értem a gyöngéért.
Elfogadtad Uram felajánlásomat,
Bár én nagyon érzem méltatlanságomat.

De szándékomat nézted, nem az érdemeket
Szabad akarattal döntöttem melletted,
Mikor szelíd szeretettel reám tekintettél,
S a szívemet kérted cserébe szívedért.

Olthatatlan vágyat adtál Uram belém,
Kövesselek Téged életem végéig.
Ne legyek én fontos önmagam számára,
Érted tegyek mindent csöndben megadással.

Mindent úgy fogadjak ebben az életben,
Hogy Te kéred azt tőlem, s vállaljam öröm-
mel.
Hisz Neked is volt Uram nehézséged bőven,
És Te is vállaltad értem és helyettem.

Vándortanítóként kezdted a pusztában,
Nemcsak napsütésben, de viharok zajában.
Tanítványaidat biztattad, nevelted,
A háborgó tengert lecsendesítetted.

Hányszor teremtettél bennem is nyugalmat,
Mikor úgy éreztem, elnyel a kárhozat.
Te csak annyit mondtál, „mit félsz kicsiny-
hitű?”
A Te szelíd szódra minden elcsöndesül.

Látszólag alszol csak éltünk hajójában,
S Hozzád fordulhatunk, ha a vihar már nagy.
Veled együtt Uram a kereszt is könnyebb,
Nem hagysz Te magamra, Te fogod a kezem.

Eddig is éreztem mindig segítséged,
Kérlek, ezután is maradj mindig velem. 
Újra felajánlom életemet Uram,
Akaratod szerint irányítsd az utam.

Tudom nem lesz könnyű,
De add kegyelmedet,
Általad és Veled, így már sokkal könnyebb,
Általad és Veled, bizton célt érhetek. 
Amen. 

Hírek–események
Kisboldogasszony 

Egyházközség
Tartós élelmiszergyűjtés: Adventben a helyi 

Karitász csoport szervezésében! Aki szeretne 
hozzájárulni a rászorulók karácsonyi ajándéko-
zásához, megteheti a szentmisék előtt és után, 
ha elhozza a templomba. Minden jó szándékú 
adományt szeretettel fogad a Karitász csoport.

Roráté (hajnali szentmise), Adventben csü-
törtökönként reggel 6 órakor lesz.

Adventi lelkigyakorlat: December 13-14-15-
én, péntek, szombat este 6 órakor, vasárnap 
reggel a fél 9-kor kezdődő szentmisében lesz. 
Gyónási lehetőség szentmise előtt fél órával. 
Használja fel mindenki lelki töltekezésre, ezt 
a három napot.

Községi betlehemes játék, december 22-én a 
parkban az adventi koszorúnál a 16 órakor kezdő-
dő gyertyagyújtás keretében lesz. Erre a helyszín-
re várják a szereplők községünk apraját-nagyját.

Gyerekek közös karácsonya december 23-án 
(hétfőn) délután 2 órai kezdettel lesz a temp-
lomban. Pásztorjátékot a hittanos gyerekek 
előadásában láthatunk. Szeretettel hívjuk és 
várjuk a gyerekeket, szüleikkel, nagyszüleik-
kel és mindazokkal együtt, akik szeretnék látni 
a gyerekek előadását.

December 24-én (kedd) 21 órakor lesz a „ti-
tokzatos éjféli” ünnepi szentmise!

December 25. (szerda) Karácsony napja, 
Jézus születésének ünnepe. Délelőtt 9 órakor 
kezdődik az ünnepi szentmise.

December 26-án, (csütörtök) karácsony má-
sodnapján, Szent István első vértanú ünnepén 
szentmise délelőtt 9 órakor lesz.

December 29-én Szent Család vasárnapján 
az ünnepi szentmise fél 9-kor kezdődik.

A szentmise keretében lesz a családok meg-
áldása, melyre várjuk községünk családjait!

December 31. (kedd), a polgári év utolsó 
napja. Az év végi hálaadó szentmise 18 óra-
kor kezdődik, melyen ismertetésre kerülnek az 
éves statisztikai adatok is.

Január 1. (szerda), Szűz Mária Isten Anya-
ságának ünnepe, a béke világnapja. Az ünnepi 
szentmise 9 órakor kezdődik.

Január 5. Karácsony utáni 2. vasárnap, 
szentmise fél 9-kor kezdődik!

Január 6. (hétfő), Urunk megjelenése, Víz-
kereszt napja, az ünnepi szentmise 18 órakor 
kezdődik.

Január 12. Urunk megkeresztelkedése, a 
szentmise szokott időben, fél 9-kor lesz.

Kegyelmekben gazdag szeretetteljes kará-
csonyi ünnepet, és Isten áldásával kísért békés 
újesztendőt kívánok!

Rozgonyi Mária
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Karácsonyi 
szeretethimnusz
(Az 1Kor 13 karácsonyi változata)

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyák-
kal, égőkkel és csilingelő harangocskák-
kal díszítem fel, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint 
díszlettervező.

Ha a konyhában fáradozom, karácso-
nyi süteményeket sütök kilószámra, íz-
letes ételeket főzök, és az evéshez cso-
dálatosan megterített asztalt készítek 
elő, de a családom felé nincs bennem 
szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza-
kácsnő.

Ha a szegénykonyhában segédkezem, 
az öregek otthonában karácsonyi énekeket 
zengek, és minden vagyonomat segélyként 
elajándékozom, de a családom felé nincs 
bennem szeretet, mindez semmit nem 
használ nekem.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal 
és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezer-
nyi ünnepen veszek részt, a templomi kó-
rusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a 
szívemben, akkor nem értettem meg, mi-
ről is szól a karácsony.

A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a 
gyermekét megölelje.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 
megcsókolja a házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke elle-
nére is.

A szeretet nem irigyel másokat házu-
kért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és odaillő asztalterítő van.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem hálás 
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.

A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől 
kap is valamit, hanem örömmel ajándé-
kozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják 
viszonozni.

A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 
elavulnak.

De a szeretet ajándéka megmarad.

Ismeretlen szerző

Baksa Lívia: 
A hófalvi gyertyák konferenciája

Kedves, csendes este volt Hófalván. Az 
ezüst holdacska kíváncsian kukucskált be 
a kicsiny városka művelődési házának ab-
lakán. Vele tartottak a ragyogó csillagok 
is, akik örömükben táncot jártak az égbol-
ton.

Bent nagy volt a sürgés-forgás, a kará-
csonyi ünnepekre készülődtek.

Az aulában díszes fenyő üdvözölte a 
vendégeket. Ágain csilingelő csengety-
tyűk, színes gömbök, világító égők s íz-
letes szaloncukrok roskadoztak. Csúcsán 
pedig egy arany csillagocska díszelgett, s 
nyújtogatta karjait, hogy neki is kijusson a 
csodálkozó tekintetekből.

A színházteremben pedig rengeteg 
gyertya gyűlt össze arra a konferenciá-
ra, amelyet Hit, Remény és Szeretet nevű 
gyertyák rendeztek. Hármójuk fénye be-
világította az egész termet. Sokkal ragyo-
góbb és vakítóbb volt a lángjuk, mint bár-
melyik gyertyácskának a teremben.

A sok-sok gyertya csak ámult, s kíván-
csian várta, hogy elkezdődjön a karácso-
nyi konferencia.

Elsőként a Szeretet gyertyája kapott 
szót. Szeretettel üdvözölte társait, majd 
mesélni kezdett.

- „Tudjátok, rég történt, amit most elme-
sélek. Réges-régen, több mint kétezer éve 
élt valaki, akiről ma is sokat beszélnek, s 

beszélni is kell. Őt Jézusnak hívták. Jézus 
bemutatta életével, hogy hogyan kell élnie 
az embereknek a földön. Legfontosabbnak 
azt tartotta, hogy az emberek szeressék 
egymást. Isten, az ő apukája küldte el Őt 
erre a bűnös világra, hogy meghaljon min-
den emberért. Annyira szerette az embe-
reket, hogy Jézust, a fiát feláldozta értük, 
hogy ők megmenekülhessenek. Én pedig 
azt a feladatot kaptam, hogy égjek a sze-
retetért, s lángom soha se aludjon ki! Azt 
szeretném, hogy ti is égjetek velem együtt 
a szeretetért, s remélem minél több ember 
szívében lángra lobban ennek a szeretet-
nek lángocskája. Ez az a szeretet, amire 
mindenkinek szüksége van. Nem számít 
kicsoda az ember, s honnan jött, mit tett, 
mert szüksége van erre a lángra. Ez a sze-
retet az egyetlen eszköze annak, hogy a 
világban a jó kibontakoztathassa törékeny 
szárnyait.”

A kicsi gyertyácskák meghatottan hall-
gattak, majd azt vették észre, hogy láng-
jukat körbefonja a szeretet, s egyre jobban 
ragyognak, utat törvén a magasba.

Majd a Hit gyertyája következett.
- „Tudjátok, nekem is az a feladatom, 

hogy a szeretettel együtt égjek. Kell, hogy 
az emberi szívekben ott legyen az a hit, 
amelyért égnem kell. Nem aludhat ki a 
hit lángja, mert ez az egyetlen, ami meg-



11. oldal2019. december

Képek a 12. oldalon

mentheti az embereket, s örök életet, bol-
dogságot adhat nekik. De tudjátok, sokak 
szívében még szunnyad ez a láng, alszik. 
Ám a legfontosabb dolog, hogy feléledjen 
álmából bennük a hit. Ez az a hit, amelyet 
Jézusba kell helyezni. Aki hisz abban, 
hogy Ő meghalt a bűnökért, de fel is tá-
madt s ma is él, s elfogadja Jézust Úrnak, 
Megváltónak, az örök életet kap ezért a 
hitért. Ez Isten legtökéletesebb ajándéka 
az embereknek. Annyira csodálatos, hogy 
nem kell érte semmit tenni, csak egyszerű-
en el kell fogadni, s lángra kell lobbantani 
a hitet a szívekben, s hagyni, hogy mindig 
égjen, tündököljön.”

A remény gyertyája beszélt utoljára.
- „Nekem pedig az a feladatom, hogy 

a reményért égjek, a hittel, szeretettel 
együtt. Mi együtt, így hárman nagyon 
erősek vagyunk, s ez az erő, ami miatt 
mindennél fényesebb lánggal ragyogha-
tunk. Tehát kell, hogy az én lángom is ott 
ragyogjon a szívekben, hogy soha senki se 
szégyenülhessen meg.

Hit és szeretet már mesélt nektek Jézus-
ról. De azért én is szólnék róla pár szót. 
Ő adja azt a reménységet, melyért érdemes 
égni. Azok, akik benne reménykednek, 
nem szégyenülnek meg. Mert akik hisznek 
és remélnek, és szeretettel vannak, minden 
szükségük betöltetik, s egész életüket ál-
dás kíséri. Azok, akiknek szívében e há-
rom láng ott lobog, Isten gyermekeinek 
neveztetnek, s mint gyermekek, bátran 
kérhetnek, mert Szerető Mennyei Édes-
atyjuk gondoskodik róluk.

Kedves gyertyák! Gyertek és kövessetek 
minket! Égjetek velünk a hitért, a szere-
tetért és a reményért! Mi nem akarunk 
többek lenni, mint Ti, nem akarjuk, hogy a 
mi lángunk fényesebb legyen a Tiéteknél, 
mert mi veletek együtt akarunk ragyogni!”

A gyertyák felálltak, s hangosan kiáltot-
ták „égni fogunk, égni fogunk veletek!”

Az aulában lévő fenyő beszaladt a han-
gos kiáltozásra, s olyan látvány tárult elé, 
amelynél szebbet sohasem látott. Elszé-
gyellte magát, hogy mindig a középpont-
ban akart lenni, s azt szerette volna, hogy 
minél többen megcsodálják, majd kiállt a 
gyertyák elé és szót kért.

Megköszönte a gyertyáknak, hogy rávi-
lágítottak, mi a lényeg, majd így szólt: 

- „Tudjátok, én már sok karácsonyt töl-
töttem el az emberekkel. Mindig tetszeni 

jába, amikor még tisztes jólétben éltek. 
Az udvarról át lehetett menni a kul-
turális központba, ahol a szabadtéren 
azoknak a külföldi íróknak, költőknek 
mellszobrai álltak, akik Petőfi verse-
it átültették saját nyelvükre és kiadták 
azokat.

Tovább utazva hamarosan megérkez-
tünk a Duna menti városba Kalocsára. 
Először az érseki rezidencia könyvtá-
rában vártak minket, hogy elámuljunk 
az építészet és írott kultúra összhang-
ján. Értékes fóliánsok, óriási és minia-
tűr könyvek, mesterművű polcrendszer 
padlótól a mennyezetig. Sok érdekes 
dolgot megtudtunk a könyvgyűjtő püs-
pökökről, nemes szenvedélyükről. Az 
épülethez toldott modern kiállító terem-
ben öltözékeik, egyházi kincsek káp-
ráztattak el bennünket. Végül, de nem 
utolsó sorban a téren áthaladva bejutot-
tunk a székesegyházba, amely nemré-
gen újult meg. Szinte szavak sincsenek 
a barokk pompa leírására, amely a je-
lenlegi érsek akarata szerint az eredeti 
állapotot tükrözi a harmadik átépítés 
utáni időből. Alap a rózsaszín, nemcsak 
a falakon, hanem a márványoszlopok és 
az oltár is ilyenek. Csodás az akusztiká-
ja, elénekeltük a Boldogasszony anyánk 
című régi himnuszunkat, jól hangzott.

Szerény ebédünk után a régi kalocsai 
tájépítészet megmentett, magaslatra 
épült házában ízelítőt kaptunk a falra 
pingálás csodáiból, a kiállított kézi-
munkák pedig ékesen hirdették a kalo-
csai hímzés, a riseliőzés egyedüliségét 
széles e hazában, de még a világban is.

Volt még egy utunk a jobb sorsra 
érdemes vasútállomásra, amely már 
„csak” múzeumként funkcionál, és ahol 
a pingáló asszonyok dolgos keze falra 
festette álmaikat. Gyönyörű álmok vol-
tak.

Ezután már nem maradt más hátra, 
mint ismét átszelni Petőfi szerelmetes 
pusztáját, és a rengeteg szép emlékkel 
hazatérni az esti órákban. Nem sokan 
mondhatják el, hogy jártak már hazánk-
nak ezen a déli szegletén. Mi igen.

Orvosné Jaksa Mária

szerettem volna nekik, s szépségemmel 
akartam boldoggá tenni őket. Akkor voltam 
boldog, ha fényképeztek, s alattam minél 
több ajándék roskadozott. Amikor nem rak-
tak alám semmit, akkor szomorú voltam. 
De most értettem meg, miről kell szólnia 
a karácsonynak. Az ünnepnek valóban a 
szeretetről kell szólnia, s arról a Jézusról, 
aki meghalt az emberekért, szenvedett ér-
tük, hogy nekik ne kelljen! Megmutattátok 
nekem, hogy a szeretetet nem ajándékok-
ban mérik, s a karácsonynak nem az aján-
dékozásról kell szólnia, hanem egymásról, 
a szeretetről, s a Megváltóról. Innentől 
kezdve azt szeretném, ha nemcsak bennem 
gyönyörködnének majd az emberek, hanem 
egymásban és az Úr Jézusban, aki megmu-
tatta, mi az igazi, tiszta szeretet!”

A gyertyák meghatódottan ennyit szól-
tak: Így legyen, így legyen, s hadd vegyék 
észre ezt az emberek is, s jussanak hitre, 
szeretetre, reménységre egymásban, de 
legfőképpen Benne!

„Az üres tenyérből nehéz adni. Igen ám, 
de az üres tenyér is képes megsimogatni.”

Kirándulni jó!
A díszítőművész szakkör eddig csak 

Csongrád megyén belül tett szakmai lá-
togatásokat, most azonban egy merészet 
gondolva Bács-Kiskunt választottuk úti 
célként, néhány rövidpálcás érdeklődő-
vel együtt.

2019. október 25-én gyönyörű nap 
virradt ránk, és ½ 8-kor elindultunk 
nyugat felé, hogy megnézzük Kiskőröst 
és Kalocsát.

Kiskőrös nincs a szomszédban, és Pe-
tőfi szülőházához megérkezve nagyon 
örültünk, hogy szépet és értékeset lát-
tunk az egyszerű, de gyönyörűen hely-
reállított parasztházban. Sajnos eredeti 
bútor nagyon kevés volt benne, de ha-
sonlókkal pótolva megismerhettük azt 
a miliőt, amiben világhírű költőnk 1,5 
éves koráig eszmélt. A tárgyi emlékek 
és az idegenvezető érdekes történetei 
visszavittek minket a XIX. századi hen-
tes és mészáros Petrovics István család-
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Kirándulni jó!
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A FIDESZ szegvári csoportja nevé-
ben gratulálunk Szabó Tibor György-
nek, a polgármesteri megválasztása 
alkalmából. Gratulálunk a szegvári ön-
kormányzat képviselőinek, akiket bevá-
lasztottak a testületbe. Kijár a köszönet 
minden szegvári választópolgárnak, aki 
élt demokratikus választási jogával, és 
elment választani. Köszönet a szegvári 
választási bizottságnak és a szavazókö-
ri tagoknak. Ők azok, akik szakszerűen 
felkészültek a választás akadálymentes, 
sikeres lebonyolítására. 

A választás lebonyolításában részt 
vettek a szavazókörök munkájában a 
FIDESZ delegált képviselői és más de-
legáltak is. Ők segítették a szavazókö-
rök munkáját. Delegáltjaink jó munkát 
végeztek. Külön köszönet a szegvári 
választási bizottságnak, hogy részünkre 
biztosította az egész napos ellátást. 

Nagy tisztelettel köszönjük Lukács Ist-
vánné (Emike) részvételét. Elindult füg-
getlen polgármesterjelöltként. A szeg-
vári FIDESZ csoport mikor megtudta, 
hogy Lukács Istvánné indul független-
ként polgármester jelöltnek úgy dön-
töttünk, hogy részünkről nem indítunk 
ellenjelöltet. Ezzel a gesztussal ismertük 
el az elmúlt évtizedekben végzett kima-
gasló munkáját, amit tett Szegvárért. Ezt 
a döntésünket a mai napig nem bántuk 
meg, már csak azért sem, mert Lukács 
Istvánné azt a sok csúnya megjegyzést, 
amit érdemtelenül kapott nagy türelem-
mel és felemelt fejjel viselte, nem hagyta 
magát provokálni.

Emberségből Lukács Istvánné kivá-
lóra vizsgázott. Azt a sok-sok mindent, 
amit Szegvárért tett Lukács Istvánné, a 
FIDESZ szegvári csoportja nagy tiszte-
lettel köszöni. Köszöni azt, hogy élete 
során mindig függetlenként tette a dol-
gát. Tanítóként munkájában sok sikert 
kívánunk. A magánéletében meg jó uno-
kázást, pihenést, kikapcsolódást kívá-
nunk. Köszönjük Emike!!

Két FIDESZ jelöltünk volt, Vajda Gab-
riella és Gajda Péter István, nekik nem 
sikerült a választáson bejutni a képvise-
lő-testületbe. A választási kampányban 

derekasan helytálltak, mindent megtet-
tek a sikerért, de sajnos nem sikerült. 
Köszönjük, hogy felvállalták FIDESZ 
tagságukat is, így indultak. Sokat tettek 
a többi jelölttel együtt, akik nem jutot-
tak be, hogy ilyen jó csapat állt össze: 
Ők voltak: Bánfiné Sajtos Lolita, Tóthné 
Szín Mici, Csatordai Endre, Tóth József. 
Köszönet a munkájukért.

Az önkormányzati választási kampá-
nyunkban nagyon sok pártonkívüli ön-
kéntes segített. Igazi jó csapat állt össze. 
Minden megmozdulásunk jó hangulat-
ban zajlódott. Köszönjük az önkéntesek 
munkáját, és továbbra is számítunk rá-
juk.

A végére hagytam, de lehet, hogy 
ezzel kellett volna kezdeni. Gratulá-
lunk Gémes Lászlónak, hogy FIDESZ 
jelöltként bekerült a Csongrád Megyei 
Közgyűlésbe. Nagyon nagy dolog az, 
hogy megválasztották a Csongrád Me-
gyei Közgyűlés elnökének. Szegvár 
történetében, – amióta demokratikus 
választások vannak – ilyen magas po-
zícióba még nem került szegvári ember. 
Ez a cím elismerése is annak, hogy Gé-
mes László Szegvárt 13 éven keresztül, 
mint polgármester sikeresen irányítot-
ta. (Magasra is tette a lécet az új pol-
gármesternek.) Természetesen ahhoz, 
hogy bekerüljön a Csongrád Megyei 
Közgyűlésbe FIDESZ jelöltként kellet-
tek a szegvári szavazók is. A helyi vá-
lasztáson a pártokra leadott szavazatok 
közül a FIDESZ 1136 szavazatot kapott. 
ami toronymagas a többi párthoz ké-
pest. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
a FIDESZ-KDNP a legsikeresebb párt 
Szegváron. Ezúton hálásan köszönjük a 
szegvári választóknak, akik a FIDESZ-
KDNP listájára szavaztak.

Gémes László úrnak sok sikert kívá-
nunk e nem könnyű munka ellátásához. 
Külön köszönjük, amit az elmúlt 13 év-
ben tett polgármesterként Szegvár tele-
pülésünkért.

Bucsányi László
a FIDESZ szegvári csoportjának elnöke

Szabó T. Anna: 
Az ünnep azé aki várja

Aki magot szór ablakába
és gyertya vár az asztalán.
A várók nem várnak hiába.
Egy angyal kopogott talán?

Szárnysuhogás az ablakon túl –
vigyázz! Kinézni nem szabad!

Künn az angyalhad térül-fordul,
egy pillanatra látszanak.

A karácsonyfát hozzák – hallod?
– egy koppanás, és leteszik.
Fényben úszik az üvegajtód,
s megint suhogás. Mi ez itt?

Zöld angyaltoll: egy kis fenyőág,
karácsonyszagú és meleg.

„Gyújtsd meg a legutolsó gyertyát!”
Ez az angyali üzenet.

És be is mehetsz – vár az ünnep,
és minden zárt ajtót kitár.

A fa alatt angyalok ülnek –
az ünnep azé, aki vár.

Önkormányzati választások, 2019
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Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó tekecsapatunk eredményei, 

mérkőzései
10. forduló
Szegvár (3145) – Cegléd (3200) 3 – 5
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Zsibók Zoltán, Rácz József

Ifjúságiak:
Szegvár (897) – Cegléd (869) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

11. forduló
BKV Előre (3248) – Szegvár (3233) 6 – 2 
Pontszerzők: Fuvó Milán, Vigh Ferenc

Ifjúságiak:
BKV Előre (1063) – Szegvár (940) 3 – 1 
Pontszerző: Bereczki Zsolt

Új helyre költöztünk!
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület Mindszenti 

Kyokushin Karate Klubja közel nyolc év után ismét költözésre 
kényszerült. Az új edzőterem a volt gimnázium felső szintjén lett 
kialakítva. A közel két hónapos átalakítás eredménye egy tiszta, 
meleg és hangulatos sportotthon létrejötte. Teljesen még nincs 
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Magyar Bajnokságon 
jártunk!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesület versenyzői Gémes Gergő 
(Mindszent), Zalatnai Viktória (Csong-
rád), Szabó Hédi és Erdei Daniella (Szeg-
vár) megmérettették magukat a legna-
gyobb létszámot megmozgató knock down 
karate versenyen. 

A 11 szervezetből, 53 egyesületből ér-
kező 320 versenyző jelenléte azt sejtette, 
hogy végre mindenki a saját kor- és súly-
csoportjának megfelelő harcosokkal kerül 
össze. Tanítványaim szereplését csak egy 
dolog árnyékolta be, még pedig az, hogy 
a mindszenti edzőterem építése sok időt 
vett el a felkészülésből. Ezt érezve nem 
támasztottam nyomasztó elvárásokat felé-
jük. Fontos volt azonban, hogy riválisaik 
ebből az állapotból minél kevesebbet érez-
zenek meg. Ez jól sikerült. 

Volt egy pár hibás bírói döntés, amely-
ből mi is kaptunk és ennek következtében 
Héditől elvették a biztos Magyar bajnoki 
címet és Gémes Gergőnek sem adták meg 
így a javítási lehetőséget. Összességében 
elégedett vagyok. Nincs nagy lemaradá-
sunk. A következő másfél hét elég lesz, 
hogy a tervezett spanyolországi versenyen 
jól szerepeljenek tanítványaim.

Bízom benne, hogy minden jól alakul az 
utazásunkkal kapcsolatban.

Gratulálok az eredményekhez!
Erdei Sándor

Vendégeink voltak 
Szlovákiából!

Október 18-án a szlovákiai Bősből ér-
keztek hozzánk karatékák, hogy egy közös 
edzéssel készüljenek fel a másnapi szente-
si versenyre.

Szabó Tibor, Szegvár nagyközség pol-
gármestere fogadta a 15 fős csapatot, 
melynek vezetőjével Darnay Barnabással 
kilátásba helyezték egy kölcsönös együtt-
működésre alapuló nyári edzőtábor lehető-
ségét itthon és Szlovákiában egyaránt. 

Mint azt később megtudtuk a szlovák 
csapat egy első, egy második és egy kü-
lön díjjal zárta a versenyt, melyhez szívből 
gratulálunk!

Erdei Sándor

Spanyolországba is 
eljutottunk!

Örömmel számolhatok be arról, hogy a 
Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület és a Mindszenti Kyokushin 
Karate Klub versenyzői az idén eljutot-
tak a spanyolországi Barcelonába a XI. 
NEMZETKÖZI OYAMA FUJI MAE 
KUPÁRA, ahol 15 ország 200-nál is több 
versenyzője vett részt. A versenyre a kor-
csoport megkötés miatt csak a 12 évnél 
idősebb harcosokat lehetett nevezni. 

Ez az utazás csak úgy valósulhatott 
meg, hogy ha forrást találunk az anyagi 
kiadások támogatására. Ezt a támogatást 
a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által 
közösen kiírt pályázatára benyújtott pro-
jekttel sikerült elnyerni. Így valósulhatott 
meg ez a kalandos utazás hat tanítványom 
számára, melyet egyrészt köszönetnyilvá-
nításként szántam azok felé, akik évek óta 
kitartanak mellettem jóban-rosszban. A 
kiránduláshoz több szülő is csatlakozott. 
A körülményes szervezés gondjait, problé-
máit feledtette a látvány, amit Barcelona és 
környéke nyújtott. 

A verseny számunkra kicsit furcsa volt. 
Megszoktuk, hogy Magyarországon már 
a délelőtti órákban megkezdődnek a küz-
delmek. Itt kint a 11 órási regisztrációt kö-
vetően közölték, hogy délután fél háromig 
nem fog történni semmi sem. Ezt oly mér-
tékben be is tartották, hogy csak 16 órakor 
került sor a megnyitó ceremóniára. Ennek 
ellenére a verseny gyors volt és szervezett. 
Nem volt üres járat. Odafigyeltek arra, 
hogy a tatamikon mindig legyen látnivaló. 
Így történhetett meg, hogy este 9-kor már 
az eredményhirdetésre készülődtünk.

Versenyzőinknek nem volt könnyű dol-
ga a grúz, kazah versenyzőket is felsora-
koztató mezőnyben. Ennek tükrében még 
kiemelkedőbb az elért eredményük és 
helytállásuk. A dobogó legmagasabb foká-
ra állhatott fel Gémes Gergő és Győri Dá-
vid, míg bronzérmet szerzett Szabó Hédi 
és Erdei Daniella. Sajnos Zalatnai Vikinek 
és Gémes Dénesnek nem sikerült a bravúr, 
mely a legjobb négy közé jutást jelentette 
volna. Az utazás és a verseny feledhetetlen 
emlékeket és a jövőt tekintve pedig hasz-
nos tapasztalatokat nyújtott.
Köszönjük a
Nemzeti Együttműködési Alapnak és a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek,
Szegvár Nagyközségi Önkormányzatának,
Mindszent Város Önkormányzatának,
Mindszenti Civil Alapnak,
Csongrád Megyei Önkormányzatának,
Szegvári Falufejlesztő Non-profit Kft-nek 
és
Bajomi Gyulának a segítséget és támoga-
tást!

Erdei Sándor

kész, sőt további ötletek születtek még az 
épület kihasználatlan részeinek hasznosí-
tására. Így a hivatalos megnyitó még egy 
kicsit várat magára.

Köszönjük a támogatást:
Mindszent Város vezetésének,
Zsótér Károly polgármester úrnak,
a Képviselő-testületnek,
az ügy érdekében közbenjáró támogató-

inknak,
a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő 
Zrt-nek

 
és természete-

sen a munkákat 
elvégző gyere-
keknek és szüle-
iknek!

Erdei Sándor
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