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Advent 2014

Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben. 
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Megemlékezés
„Valaki hiányzik, elment, 

csendben távozott,
nem búcsúzott, de emléke 

örökre szívünkbe záródott.”

Fájó szívvel emlékezünk

Márton János
elvesztésének 1. évfordulójára.

Szerető 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 6. évfordulóján.

Rácz Pál, Rácz Éva
Dr. Rácz Oszkár, Varga Csilla

Megemlékezés

„Ne fájjon Nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen Nektek ragyogok!

Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.

Ha Rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok!
Ha telihold van, az értetek ragyog.
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
hogy boldog lehessen szívetek.

Ha Rám gondoltok soha ne sírjatok,
Hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.”

Szomorú szívvel emlékezünk

Rácz Adrienn
halálának 6. évfordulójára

Szerető családja, 
kik felejteni sosem fogják

Szegvár a sajtóban
Anna a fiúkat is lebirkózza / D. J. – Szentesi 

Élet. – 2014. november 7., 6. o. – A szegvári 
Balogh-Szabó Anna egyedüli lány a szentesi 
Dr. Papp László Birkózó Egyesületben. A fiúk 
között versenyezve kiváló eredményeket ér el.

Katonai ösztöndíjat kapott Csik Gergő. – 
Délmagyarország. – 2014. november 19., 4. o. 
– A szegvári fiatalember jó tanulmányi ered-
ményének köszönhetően anyagi segítséget kap 
az érettségi évében.

Mit szól hozzá Rostás Viktória. – Szente-
si Élet. – 2014. november 21., 2. o. – Szentes 
várost érintő kérdésekre válaszol a Kurca TV 
szerkesztő riportere.

Egy régi családi fénykép. – Szentesi Élet. – 
2014. november 21., 2. o. – Dr. Mészáros Imre 
műgyűjtő fűz kiegészítést a családi fotóhoz.

Tisztelt Szegvári  
Lakosok!

2015. januártól lehetőség adódik, hogy a 
Művelődési Házban a képviselők fogadóórát 
tartsanak. Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy 
januártól kísérjék figyelemmel a Szegvári Nap-
lóban megjelent időpontokat, valamint a Kurca 
Televízió képújságját. 

Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívá-
nunk!

A szegvári képviselő-testület tagjai

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai szemé-

lyesen elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, 
csütörtökön 16-18 óra között a művelő-
dési házban. Írásait, javaslatait bedobhat-
ja ugyanitt az épület hátsó ajtaja melletti 
postaládába is.

Családi események
2014. november

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Varga Márknak és Lakatos 
Csillának (Nefelejcs u. 4.) KÁRMEN 
ZSELYKE

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Vigh László Szegvár, Deák 
F. u. 16. (62 éves), Mészáros Ferencné Piti 
Julianna Szegvár, József A. u. 30. (84 éves), 
Ferenczi Istvánné Katona Cecília Erzsébet 
Szegvár, Jókai u. 13. (63 éves), Karsai Já-
nos Szegvár, Bem J. u. 7. (60 éves), Puskás 
Sándor János Szegvár, Kontra u. 67. (78 
év), Lakos Imréné Kelenczés Mária Irma 
Szegvár, József A. u. 22. (66 év)

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is kap: 
az előfizetés 2015-re csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul 
házhoz szállítják az újságot a meg-
jelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk 
postára adását. Ez esetben az elő-
fizetési díj 3000 Ft, amely a posta-
költséget is tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet 
minden hétfőn 15-17 óra között, 
valamint minden csütörtökön 16-18 
óra között.

LAPZÁRTA
2014. december 29. (hétfő) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640
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Folytatás a 6. oldalon

Gémes László polgármester szeretettel és tiszte-
lettel köszöntötte az alakuló ülésen megjelenteket. 
Elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 43. § (2) bekezdése ér-
telmében az alakuló ülés vezetése a polgármester fel-
adata, ezen törvény előírásainak megfelelően vezeti 
az alakuló ülést. Köszöntötte az újonnan megválasz-
tott képviselő-testület tagjait. Gratulált és jó munkát 
kívánt az elkövetkezendő választási ciklusra. 

A polgármester programjának ismertetése
Gémes László polgármester elmondta, a választá-

si kiadványa tartalmazta a teljes programot, így csak 
néhány fő gondolatot emel ki. Elmondta, az előző 
ciklusban elkezdett pályázatokat, beruházásokat le 
kell zárni. Ezek közül is a legnagyobb a szennyvíz-
beruházás, ivóvízjavító program, a szeméttelep re-
kultivációja szinte teljesen lezárult. Minimális te-
reprendezési munkák vannak még hátra, melyet még 
idén be fognak fejezni. A jövőre nézve nagyon fontos 
szorgalmazni az intézmények felújításának befejezé-
sét. Elsődlegesen az orvosi rendelő felújítása, a köz-
ponti iskola épületének korszerűsítése, ezen belül is 
a sportcsarnok öltözőinek a felújítása. Nagyon fontos 
az óvoda épület felújításának a folytatása, a bölcsődei 
férőhelyek növelése. Régóta szeretnének egy központi 
konyhát létesíteni, bízik abban, hogy ez a célkitűzés is 
teljesülni fog. A konyhát a központi óvoda épületében 
szeretnék megvalósítani, így az óvoda vizesblokkja 
is teljes felújításra vár. Nagyon fontos a szennyvízbe-
ruházást követően az utak helyreállítása, padkázása. 
Szintén nagyon fontos a járdaépítési program folytatá-
sa, a belvízelvezető árkok helyreállítása, a közterüle-
tek, parkok rendbetartása. Szegvár kulturális és civil 
életének támogatása, hangsúlyt kell fektetni a sportra, 
elsősorban a gyermekek sportolási lehetőségére, de a 
felnőtt sportolásra is. Fontos feladat az idősekkel való 
foglalkozás. Az épület már felújításra került, de na-
gyon fontos az idősek és a rászorulók tovább segítése 
is. Szükséges a tanyagondnoki szolgálat további fenn-
tartása, valamint egy új busz beszerzése. Továbbra is 
hangsúlyt kell fektetni az emberek napi problémáinak 
a megoldására. Bízik a kitűzött célok megvalósításá-
ban. Az önkormányzat intézményei jól működnek, 
az önkormányzatnál felkészült emberek dolgoznak, 
továbbra is segíteni fogják a képviselő-testület mun-
káját. Nagyon fontos, hogy jelenleg folyik a Csongrád 
megyei fejlesztési koncepció elkészítése, mely vélhe-
tően október 30-án elfogadásra kerül. Megkérdezte, 
van-e valakinek kérdése?

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a polgármester programját – a szóbeli előter-
jesztés alapján elfogadta. 

A polgármester illetménye
Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, Magyar-

ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény - önkormányzati választás nap-
ján hatályba lépő - rendelkezései szerint a képviselő-
testületnek a polgármester juttatásait illetően nincs 
döntési jogköre. Mind az illetmény, mind a költségté-
rítés törvényben rögzített fix összeg.

A polgármester illetménye közérdekű adatnak mi-
nősül. A megválasztott polgármester közszereplést 
vállaló személy, aki a helyi közélet formálója. Így a 
választópolgároknak a közérdekű adatok megismeré-
séhez fűződő joga elsőbbséget élvez a polgármester 
személyes adatainak védelméhez képest. Ezért e té-
mát nem lehet zárt ülésen tárgyalni, azonban előzetes 
egyeztetés során a polgármester úr jelezte személyes 
érintettségét. Elsőként majd arról kell dönteni, hogy a 
polgármester urat kizárják-e a döntéshozatalból.

Nagyközségünk esetében Gémes László polgár-

mester úr főállásban látja el tisztségét. A polgármes-
ter illetményének megállapítására vonatkozó szabá-
lyokat az Mötv. 71. §-a törvény tartalmazza. 

A polgármester illetményének megállapítása során 
a bázis a megyei jogú város polgármesterének az illet-
ménye, amely 747.878 Ft.

Ezen alapösszeg 60%-a illeti meg az 1501-10.000 
fő lakosságszámú település polgármesterét, amely 
448.726 Ft. A költségtérítés ezen összeg 15%-a, 
63.310 Ft.

A képviselő-testületnek határozatban kell rögzíte-
nie az illetmény és a költségtérítés összegét.

Gémes László polgármester személyes érintettséget 
jelentett be illetményéről történő szavazás kapcsán. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
189. tv. 49. § (1) bekezdése értelmében „A képviselő-
testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy aki-
nek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. 
Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a sze-
mélyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkor-
mányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testü-
let dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozat-
képesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.”

A kizárásról a képviselő-testület minősített több-
séggel dönt.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete Gémes László polgármestert a polgármes-
ter illetményének meghatározása tárgyában a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 49. § (1) bekezdése alapján nem zárta 
ki a döntéshozatalból.

Gémes László polgármester: megállapította, hogy 
a képviselő testület nem zárta ki a döntéshozatalból. A 
polgármester illetményét egyszerű többséggel hozott 
határozatban összegszerűen kell megállapítani. Kérte, 
aki egyetért azzal, hogy Gémes László polgármester 
illetménye 448.726 Ft legyen, kézfeltartással jelezze.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal meghozta alábbi határoza-
tát. A határozathozatalban 7 fő vett részt. 

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete Gémes László polgármester illetményét Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján 
448.726 Ft-ban állapítja meg 2014. október 12. napjától. 

A polgármestert az Mötv. 71. § (6) bekezdése alap-
ján 67.310 Ft költségtérítés illeti meg.

2. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a 
polgármester foglalkoztatásával kapcsolatos ügyvi-
teli feladatokat – a jogszabályban meghatározottak 
szerint – lássa el.

Az alpolgármester megválasztása
Gémes László polgármester elmondta, a meghívó 

szerinti 5. napirendi pont tárgyalásához érkeztünk. 
Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-tes-
tület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, 
több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület 
legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül vá-
laszt meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei 
a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás meg-
szűnésével szűnnek meg.

Az érvényben lévő Szervezeti és Működési Sza-
bályzat alapján a Képviselő-testületnek 1 fő társadal-
mi megbízatású alpolgármestert kell választania.

Természetesen mód van arra, hogy az SZMSZ-t 
módosítsa a képviselő-testület és akár több alpolgár-
mestert válasszon.

Véleménye szerint elegendő 1 fő társadalmi megbí-
zatású alpolgármester. 

Az alpolgármester személyére a hatályos jogsza-
bályok szerint kizárólag a polgármester tehet javas-
latot. 

A személyes érintettségre, a nyilvánosságra vonat-
kozóan a polgármesterre vonatkozó - korábban alkal-
mazott - eljárásmódot kell alkalmazni. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 
az alpolgármester feladata a polgármester helyettesí-
tésén túl segíteni a Képviselő-testület bizottságainak 
tevékenységét, mely bizottságok ülésein tanácskozási 
joggal kell részt vennie. 

Ezek a feladatok érdemi munkát igényelnek a 
megválasztott alpolgármester részéről, ami egyfajta 
munkamegosztást jelent a polgármester és az alpol-
gármester között. 

Mindezek előrebocsátása után megkérdezte a T. 
Képviselő-testületet, mi a véleménye arról, hogy hány 
alpolgármestert válasszanak? 

Ha 1 fő és társadalmi megbízatású az alpolgár-
mester, nem kell az SZMSZ-t módosítani, ellenkező 
esetben igen. 

Az SZMSZ módosításához minősített többségű 
szavazat szükséges.

Kérdés, más javaslat az alpolgármester számára 
vonatkozóan a képviselő-testület részéről nem hang-
zott el.

A polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy to-
vábbra is egy alpolgármestert válasszanak, aki társa-
dalmi megbízatásban lássa el feladatát, kézfeltartás-
sal jelezze.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 7 igen szavazattal meghozta alábbi határoza-
tát. A határozathozatalban 7 fő vett részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester 
megválasztása mellett döntött.

Megállapította, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ 
is ezt a rendelkezést tartalmazza, így nem szükséges 
annak módosítása.

Gémes László polgármester javaslatot tett tár-
sadalmi megbízatású alpolgármesterre, Lukács 
Istvánné személyében.

Lukács Istvánné képviselő, (alpolgármester jelölt) 
bejelentette személyes érintettségét.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért 
azzal, hogy a személyes érintettség miatt Lukács 
Istvánné települési képviselőt, alpolgármester jelöltet 
kizárjuk a döntéshozatalból, szavazzon.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 1 igen, 6 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. A határozathozatalban 7 fő vett részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete – a Mötv. 49. § /1/ bekezdésére figyelemmel 
úgy határozott, hogy Lukács Istvánné képviselőt az 
alpolgármester választása során nem zárja ki a dön-
téshozatalból.

Gémes László polgármester elmondta, az alpol-
gármestert titkos szavazással kell megválasztani. A 
képviselő-testület feladata 3 fős szavazatszámláló 
bizottság megválasztása, melyre nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel kerülhet sor. 

Szavazatszámláló bizottság elnökének Puskásné 
Halál Ágnes képviselőt javasolta, tagjainak 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona és Határné Bottyán Erika 
képviselőket.

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. október 27-én tartott alakuló üléséről
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti 
rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni 
az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívó-
szám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
december 8-12.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig
december 15-19.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
december 22-23.
hétfő-kedd 7.30-11 óráig
December 24-től január 4-ig a rendelés szünetel. 
Sürgős esetben hívják a doktornő telefonszámát.

Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
december 8-12.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig
december 15-19.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig
A fogászati ellátás ünnepek körüli helyettesítéséről 
a rendelőnél tájékozódhatunk!

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

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

Állatorvosi ügyelet
dec. 06-07. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
dec. 14. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
dec. 20-21. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
dec. 24. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
dec. 25-26. dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
dec. 27-28. dr. Lehoczky János (30/945-3764)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő    8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda   –
Csütörtök       8-12, 13-16 óráig
Péntek     8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő    8-12 13-14 óráig
Csütörtök      8-12 13-14 óráig

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

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő  8-12 12.30-16 óráig
kedd  8-12 12.30-16 óráig 
szerda  7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök  8-12 12.30-16 óráig
péntek  8-12 12.30-15 óráig 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
kedd 8-12, 12.30-15.30-ig
péntek 8-12
Bányainé Tihanyi Mónika
Telefon: 06-30/339-0042

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatvezető

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőreinek 
telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató 
Zrt. a szegvári víziközmű üzemeltetőjének tele-
fonszáma:
Helyi tarifával hívható telefonszám: 06-40/922-334
Ingyenesen hívható hibabejelentő szám: 
06-80/922-333
A vízóra állás bejelentése:
- telefonon a helyi tarifával hívható 
06-40/922-334-es számon
- online: www.alfoldviz.hu

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény
Telefonszám: 06-30/417-4425

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődési 
ház földszintjén
Nyitva tartás
hétfő   8-12 13-17
kedd  8-12 13-17
szerda   13-17
csütörtök   13-17
péntek   13-17
szombat  8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefonszá-
mán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap  5.30-13.00 óráig

Hasznos tudnivalók!
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Tisztelt Felhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szegvár Ivó-

vízminőség-javító projekt részeként, 2014. 
november 13-án Szegvár nagyközség ivóvíz-
hálózatának tisztítási munkáit megkezdtük. 
A hálózat tisztítás várható időtartama kb. két 
hónap.

A tisztítási munkák naponta - hétfőtől pén-
tekig - 8.00 és 15.00 óra között zajlanak, eb-
ben az időszakban az ivóvíz zavarossá válhat, 
illetve átmeneti nyomáscsökkenés és vízhiány 
fordulhat elő.

Kérjük a Lakosságot, valamint az intézmé-
nyi és közületi felhasználókat, hogy a jelzett 
időszakban vízfelhasználással üzemelő háztar-
tási gépeik, műszaki eszközeik üzemeltetésére 
fokozott figyelmet fordítsanak!

Javasoljuk, hogy az érintett időszak előtt 
mindenki vételezzen a szükségleteiknek meg-
felelő mennyiségű ivóvizet.

A munkálatok befejezése után a szolgáltatás 
színvonala a korábbinak megfelelően helyreáll.

Felhasználóink szíves megértését és türele-
mét kérjük!

ALFÖLDVÍZ ZRT
3. Számú Területi Divízió
5900 Orosháza, Táncsics M. u. 32.
E-mail: divizio3@alfoldviz.hu
Telefon: 68/411-199

Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Szegvári Lakosok!
Decembert írunk, a karácsony közeleg. Az 

adventi időszak elkezdődött. Négy hét, mely a 
készülődés és a várakozás jegyében telik. Vá-
rakozunk valakire, Jézus születésére. 

A karácsonyi ünnepkör az év legszebb, leg-
csodálatosabb ünnepe. Egyaránt megérinti a 
kisgyermeket, a felnőtteket, a nagyszülőket 
is. A szeretet, a családok ünnepe. Szeretet, 
amire mindenki titkoltan vagy kimondva is, 
de vágyik. Karácsonykor ez valahogy, mindig 

NEMZETKÖZI TÖLTÖTT 
KÁPOSZTA FESZTIVÁL 

PARAJDON
Parajd nem csak a sóbányájáról, valamint az 

újonnan megnyílt sóstrandjáról híres, hanem 
arról is, hogy évente itt szervezik meg, a most 
már hagyományőrzőnek számító Nemzetközi 
Töltött Káposzta Fesztivált. Gyönyörű termé-
szeti környezetben a híres székely vendéglátás 
csúcspontjaként Parajd ad otthont minden év 
szeptemberében az Európa-hírű töltöttkáposz-
ta-főző versenynek és fesztiválnak. A Töltött 
Káposzta Fesztivál során Parajdra sereglenek 
azok a csapatok, akiknek legfőbb vágyuk, 
hogy bemutassák főzőtudományukat a nagy-
közönségnek. Készül itt pici, kicsi, nagy és 
óriás töltelék, titkos és kevésbé titkos receptek 
alapján. Aztán díjakat is osztanak minden el-
képzelhető kategóriában. De nem is ez a fon-

tos, hanem a részvétel. Mi pedig Szegvárról, 
részt szerettünk volna venni ezen a különleges 
gasztronómiai fesztiválon. 

Hosszú az út Erdélyországba, testvér tele-
pülésünk majd 500 kilométerre van, még ki-
mondani is sok, nem hogy végig ülni a buszon. 
Mert nemcsak a sofőr fáradt el, de az utasok 
is ácsingózva nézték a felbukkanó hegyeket, 
amin legalább kinyújtogathatták volna elgém-
beredett lábukat. Felsősófalván volt a szállá-
sunk, ahol a kedves vendégszeretet nem csak 
a megfizethető szállásban, de a finomabbnál 
finomabb étkekben, és hát volt ott sör, bor, pá-
linka, alkoholmentes sör, alkoholmentes bor, 
és alkoholmentes pálinka… - no az nem volt. 
De volt jó hangulat, és Parajdon a főzőversenyt 
is ez a szabad gondtalan játékosság szőtte át.

Addig, amíg az ember nem maga tapasz-
talja, nem is hinné mennyire igaz Széchenyi 
gondolata: „nyelvében él a nemzet”. Mert bár 
500 kilométer választja el a két települést, és 
94 éve már, hogy kicsiny országunk önmagá-
val határos, de ezek az emberek a nehézségek 
ellenére is megmaradtak székely magyarnak. 
„Münk székelyek tisztelünk mindenkit, de 
ugyanezt elvárjuk másoktól is. Jelszavunk, ha 
tük nem bántotok münköt, akkor münk se bán-
tunk tüktököt” No ezt jól meg is jegyeztük, de 
nem is volt ott hiba, mert enni is, no meg inni 
is adtak eleget. A mi töltött káposztánk is jól si-
került, úgy beharangoztuk, hogy enni is akart 
abból mindenki. De mi is belekóstolhattunk a 
különlegességekbe. Szólt ott a nóta is, ahogy 
nagyapáink, dédapáink, meg azoknak az apja-
ik elénekelték. Ha valakinek volt hangszere be 
is állhatott a bandába. Ha tartósít a füst, már 
pedig azt mondják, tartósít, akkor mi is elál-
lunk a jövő évi fesztiválig, mert hát füst is volt 
elég, de ez adta meg azt különleges ízt, ami 
miatt annyira egyedi a székely töltött káposzta.

Szűcs Zoltán

jobban sikerül, adunk is és kapunk is, ezért 
szeretjük és várjuk az ünnepet. A felnőttek is 
készülődnek, kitakarítják otthonaikat, a nagy-
szülők ünnepi vacsorával kedveskednek. Kará-
csonykor a legfontosabb a család. Megváltozik 
valami, utcáinkon megjelennek a karácsonyi 
díszek, díszbe öltöztetjük otthonunkat. A kis-
gyermekek öröme a legszebb, akik csillogó 
szemmel nézik a gyertyalángot. Ilyenkor job-
ban figyelünk embertársainkra, környezetünk-
re. Az égő gyertyafények okot adnak a nyuga-
lomra, pihenésre, számvetésre. Egész évben 
mindenki rohan a boldogulása, a teendői után, 
melyek annyiszor szétszakítanak bennünket. 

De a karácsony az más. Karácsonykor, épp-
úgy ahogy a Szent Család, Mária és József, 
mi is együtt vagyunk rokonainkkal, barátaink 
szeretteinkkel. 

Azt kívánom mindenkinek, hogy a szeretet 
és a vele együtt járó békesség tegye széppé az 
ünnepet. Merítsen erőt belőle az elkövetkezen-
dő évre.

Ezen gondolatokkal kívánok minden szegvá-
ri lakosnak áldott, békés karácsonyi ünnepet, 
eredményekben gazdag boldog újesztendőt!

Gémes László polgármester
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A 3. oldal folytatása Az alpolgármestert az Mötv. 80. § (3) bekezdése 
alapján havi, bruttó 15.000 Ft költségtérítés illeti meg.

2./ A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az alpolgármester foglalkoztatásával kapcsola-
tos ügyviteli feladatokat – a jogszabályban meghatá-
rozottak szerint – lássa el.

Döntés a képviselő-testület bizottságairól, bi-
zottsági elnökök, elnökhelyettesek, tagok megvá-
lasztása

Gémes László polgármester elmondta, olyan rész-
hez érkezett a képviselő-testület a napirendi pontok 
tárgyalása során, amelyek személyesen közvetlen mó-
don érintenek valamennyi képviselőt.

Az önkormányzat legfontosabb szakmai szervei a 
képviselő-testület bizottságai. A Képviselő-testület 
bizottságaiban folyó munka minősége képezheti alap-
ját az önkormányzati tevékenységnek. A Képviselő-
testület határozatainak megalapozottságában igen 
fontos az, hogy a polgármester és a bizottságok tagjai 
(mind a települési képviselők, mind a külsős tagok), 
az információs csatornák kihasználásával kölcsö-
nösen tájékoztassák egymást a lehetséges döntéshez 
szükséges tényekről és elképzelésekről. A Képvise-
lő-testület munkáját csak így lehet megfelelően haté-
konnyá tenni.  

Javasolta - mely a települési képviselőkkel történt 
egyeztetés alapján támogatást nyert -, hogy a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 fős legyen, 
míg az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 5 
fős.

Javasolta, hogy a mai alakuló ülésen válasszák meg 
a bizottságok tagjait, melyhez előbb módosítani kell 
a hatályban lévő SZMSZ-t. A módosító rendelet ha-
tálybalépésének időpontját órában kell meghatározni, 
amely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. 

Az Önkormányzati rendelet 30.§-a rögzíti a bizott-
ságok létszámára vonatkozó rendelkezéseket, mely a 
következőkre módosul: 

(1) A Képviselő-testület a fontosabb önkormány-
zati feladatkörökkel, közszolgáltatásokkal kapcso-
latos feladatok ellátására a következő bizottságokat 
választja:

Tagjainak száma:
a. Pénzügyi és Gazdasági  Bizottság 3 fő
b. Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 5 fő.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megítélése 

szerint Ügyrendi Bizottságot is létre kellene hozni, 
hasznos lehet egy szakbizottság működése. 

Gémes László polgármester elmondta, ahhoz, 
hogy 3 bizottság tudjon működni, kettős tagságo-
kat kellene létrehozni. A napirendi pontokat kétszer 
kellene ugyanazon képviselőnek megtárgyalni. A 
jelenlegi képviselői létszámmal nem lehet 3 bizott-
ságban dolgozni. Ezért korábban sem volt célszerű 
3 bizottságot létrehozni. Ha valaki jogi ügyekben 
kíván állást foglalni, az adott bizottsági ülésen meg-
teheti. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő javasolta az 
Ügyrendi Bizottság felállítását.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az-
zal, hogy 3. bizottságként ügyrendi bizottság alakul-
jon, kézfeltartással jelezze.

Szavazás eredménye: 2 igen, 4 nem szavazat, 1 tar-
tózkodás.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy Ügyrendi Bizottságot 
nem választ.

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért 
azzal, hogy 2 bizottság alakuljon, Pénzügyi, Gaz-
dasági, valamint Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság, ennek értelmében módosuljon az SZMSZ 
a korábban ismertetettek szerint, kézfeltartással je-
lezze.

A képviselő-testület 5 igen, 2 tartózkodás mellett 
megalkotta 8/2014. (X.27.) Önkormányzati rendele-
tét, Szegvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

A Szavazatszámláló Bizottság feladata lesz a sza-
vazólapok elkészítése, a titkosság feltételeinek biz-
tosítása, a leadott szavazatok összeszámlálása és az 
eredmény kihirdetése.

A polgármester felkérte Puskásné Halál Ágnes 
képviselőt, a Szavazatszámláló Bizottság Elnökét, is-
mertesse a szavazás módját. 

Puskásné Halál Ágnes Szavazatszámláló Bizott-
sági Elnök ismertette a szavazás módját. Mindenki 
kap egy szavazólapot, melynek átvételét aláírásával 
igazol. A szavazólapon Lukács Istvánné neve szere-
pel. Az érvényes szavazatot a név melletti karikába 
helyezett egymást metsző két vonallal lehet leadni. 
Az a szavazat érvényes, melyet tollal töltöttek ki és 
az egymást metsző vonalat a körben elhelyezték. 
Érvénytelen szavazatnak számít, ha a karikába nem 
tesznek jelet. Szavazóhelyiségnek a kabinet irodáját 
jelölte ki. A szavazólapokat a tanácskozó teremben 
elhelyezett urnába kell bedobni. 

Gémes László polgármester a szavazás idejére 
szünetet rendelt el. 

A polgármester a szavazás megtörténte után fel-
kérte Puskásné Halál Ágnes képviselőt, ismertesse a 
szavazás eredményét. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő, az Ideiglenes 
Szavazatszámláló Bizottság elnöke megállapította, 
hogy Lukács Istvánné alpolgármester jelöltet a kép-
viselő-testület nem zárta ki, így 7 fő képviselő szava-
zott. 7 szavazatból 5 szavazat volt érvényes, és 2 sza-
vazat volt érvénytelen. Lukács Istvánnéra 5 képviselő 
adta le a voksát. 

Határozat
Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján Lukács 
Istvánné képviselőt választotta meg alpolgármester-
nek.

Gémes László polgármester gratulált a megválasz-
tott, bizalmat kapott alpolgármesternek a jó együtt-
működés reményében sok sikert kívánt. 

Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a 
megválasztott alpolgármesternek e minőségében es-
küt kell tennie a Képviselő-testület előtt. 

Az alpolgármestr tiszteletdíjának megállapítása 
Gémes László polgármester elmondta, a társa-

dalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 
mértéke a társadalmi megbízatású polgármester tisz-
teletdíjának 70-90%-a, ami összegszerűen 157.054-
201.927 Ft közötti összeget jelent.

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, írás-
ban nyilatkozott arról, hogy jogszabályokban foglal-
taknál kisebb összegű tiszteletdíj megállapítását kéri.

Gémes László polgármester javasolta, hogy Luk-
ács Istvánné alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 
100.000 Ft-ban határozza meg a képviselő-testület, a 
költségtérítése ezen összeg 15%-a.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte a tisz-
teletdíjra vonatkozó törvény ismertetését.

Gémes László polgármester ismertette az idevo-
natkozó törvényt.

Lukács Istvánné alpolgármester ismételten beje-
lentette személyes érintettségét. 

Gémes László polgármester kérte, aki egyetért az-
zal, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-
testület 100.000 Ft-ban, költségtérítését ennek 15%-
ában határozza meg, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen, 2 tartózkodás mellett 
meghozta alábbi határozatát. A határozathozatalban 7 
fő vett részt.

Határozat
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete Lukács Istvánné alpolgármester illetmé-
nyét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 
alapján havi bruttó 100.000 Ft-ban állapítja meg 2014. 
október 12. napjától.

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 24/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete mó-
dosítására.

A polgármester javaslatát a bizottsági elnökökre 
és a tagok személyére úgy teszi fel, hogy előzetesen 
valamennyi érintett személlyel egyeztetett. Minden 
települési képviselő köteles személyes érintettséget 
bejelenteni a választás során. Javasolta, ne zárjanak 
ki senkit a döntéshozatalból, ugyanis a személyes 
egyeztetések alkalmával valamennyi képviselő vál-
lalta a tisztséget, illetve a tagságot. 

Valamennyi települési képviselő bejelentette sze-
mélyes érintettségét.

Gémes László polgármester: Miután minden érin-
tett képviselő bejelentette személyes érintettségét, 
kérte a képviselő-testület határozathozatalát arra vo-
natkozóan, hogy ne zárjanak ki senkit a döntéshoza-
talból. 

A polgármester javasolta, először a Pénzügyi, Gaz-
dasági Bizottság összetételéről döntsön a tisztelt kép-
viselő-testület. A bizottság összetételére vonatkozóan 
az alábbi javaslatot tette: elnök: Puskásné Halál Ág-
nes képviselő, elnökhelyettes: Tóth Péter képviselő, 
külsős bizottsági tag: Piti János Szegvár, Kinizsi u. 
8. sz. alatti lakos.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságot az aláb-
biak szerint választotta meg:

elnök:   Puskásné Halál Ágnes
elnökhelyettes:  Tóth Péter
tag:   Piti János

Gémes László polgármester javasolta, térjenek rá 
az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság megvá-
lasztására.

Az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság ösz-
szetételére tett javaslatot az alábbiak szerint: elnök: 
dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, elnökhelyettes: 
Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő, tag: Határné 
Bottyán Erika képviselő, külsős bizottsági tag: Pitiné 
Szabó Éva védőnő és Papp János családgondozó. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsá-
got az alábbiak szerint választotta meg:

Elnök: dr.  Vigh-Molnár Henriett 
elnökhelyettes:  Döbrőssyné dr. Seres Ilona
tag:   Határné Bottyán Erika
  Pitiné Szabó Éva védőnő
  Pap János családgondozó 

A települési képviselők és a nem képviselő bi-
zottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

Gémes László polgármester elmondta, az Mötv. 
35. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület az 
önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, 
a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében 
meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 
állapíthat meg.

A polgármester elmondta, az önkormányzatnak 
van elfogadott önkormányzati rendelete e témában. 
Javasolta, hogy a korábbi rendeletet a képviselő-tes-
tület helyezze hatályon kívül. Javaslatot tett a tisz-
teletdíjak megállapítására, mely azonos mértékű 
az előző ciklusban alkalmazottakkal. Tanácsnokok 
megválasztására nem került sor, ezért a tiszteletdíj-
ra vonatkozó rendelkezéseket sem kell tartalmaznia 
rendeletünknek. 

A havi bruttó díj a Képviselő-testület tagjainak: 
30.000 Ft 

képviselő bizottsági tagok bruttó díja: 13.500 Ft 
Bizottsági elnökök bruttó díja 20.000 Ft
Bizottság nem képviselő tagjának bruttó díja: 

13.500 Ft
A megállapított tiszteletdíj 2014. október 12-től il-

leti meg az érintetteket. 
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Kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban 
nem merült fel a képviselő-testület részéről. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 
9/2014. (X.27.) Önkormányzati rendeletét a települési 
képviselők tiszteletdíjáról. 

Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Gémes László polgármester elmondta, az Mötv. 

43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az 
alakuló vagy az azt követő ülésen az Mötv. szabályai 
szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy adjon meg-
bízást a polgármesternek az SZMSZ felülvizsgálat-
ára, melyet a soron következő ülésen megtárgyalhat 
a testület. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján megbíz-
ta a polgármester Szegvár Nagyközség Önkormány-
zata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2013. (XI. 29.) önkormányza-
ti rendelte felülvizsgálatával.

A képviselő-testület kérte az anyag előterjesztését 
a soron következő ülésre. 

Egyebek – 2014. év hátralévő részére munkaterv 
elfogadása

Gémes László polgármester javaslatot tett a 2014. 
év hátralévő részére munkaterv elfogadására.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete 2014. hátralévő részére munkatervét az aláb-
biak szerint fogadta el:

2014 november 27. /csütörtök/ du. 14.00 óra. 
Napirendi pontok: 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadása

2./ Egyéb előterjesztések

2014. december 11. /csütörtök/du. 16.00 óra. 
Napirend: 
1./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete 2015. évi munkatervének elfogadása 
2./ Egyéb előterjesztések

Dr. Tóth Flórián Szentes Járási Hivatal vezetője 
tisztelettel köszöntötte Gémes László megválasztott 
polgármestert, Gyömbér Ferencné jegyző asszonyt 
és a megalakult képviselő-testületet. Gratulált a 2014. 
évi önkormányzati választás sikeres lebonyolításá-
hoz. Valamennyi tisztségviselőnek gratulált a megvá-
lasztásához, munkájukhoz sok sikert kívánt. Egyben 
tolmácsolta dr. Juhász Tünde kormánymegbízott asz-
szony üdvözletét és azt az ígéretét, hogy a kormány-
hivatal a rendelkezésére álló eszközökkel Szegvár 
nagyközség Önkormányzatának továbbra is segítsé-
gére kíván lenni a kitűzött feladatok végrehajtásában. 

Gémes László polgármester megköszönte dr. Tóth 
Flórián hozzászólását. Elmondta, az előző ciklusban 
is nagyon jó kapcsolat alakult ki a Szentesi Járási Hi-
vatallal, valamint a Kormányhivatallal. Köszönetet 
mondott az eddigi és a jövőbeni segítségekért. Hoz-
zátette, továbbra is folytatni kívánja a jó együttmű-
ködést.

Lukács Istvánné képviselő elmondta, megtisz-
teltetés számára, hogy a polgármester úr őt javasolta 
az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Köszönetét 
fejezte ki valamennyi képviselőnek, aki szavazatával 
megerősítette alpolgármesterré választását. Elmond-
ta, tisztségéből eredő feladatait Szegvár nagyközség 
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismerete-
sen fogja teljesíteni. A képviselő-testület valamennyi 
tagjával közös együttműködést kívánt.

Gémes László polgármester megköszönte Lukács 
Istvánné hozzászólását.

„Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden 
évben arra szólít fel bennünket, hogy ne csak 
ünnepeljük és csodáljuk benne a szolgáló sze-
retet példáját, hanem kövessük jótékonykodó 
útmutatását is. A mindössze 24 évet élt magyar 
királylány felismerte és radikálisan megvaló-
sította az evangéliumi felebaráti szeretetpa-
rancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó 
szentek sorából, mert a saját történelmi korá-
ban az uralkodók között nem volt példa arra, 
ahogyan ő a rászorulókat minden téren segí-
tette.

Számunkra a példája útmutatás és személye 
égi közbenjárást is jelent, hiszen a Katolikus 
Karitásznak, a Katolikus Egyház hivatalos se-
gélyszervezetének a védőszentjeként tekintünk 
rá. Amikor közbenjárását kérve emlékezünk 
rá, tettekre sarkallnak Erzsébet szavai: „Tegyé-
tek boldoggá az embereket!” (Idézet a Püspöki 
Kar körleveléből)

Szent Erzsébet ünnepén Egyházunk kenye-
ret szentel, és ezt osztja szét a hívek között, 
figyelmeztetve arra, hogy a karitász, vagyis a 
szeretetből fakadó cselekedet mindannyiunk 
kötelessége, hiszen az önzetlen, segítő szeretet 
nyelvét mindenki megérti. Karitász Csopor-
tunk segítségével templomunkban ezen a na-
pon – illetve hétfőn a Gondozási Központban 
– 250 db Erzsébet-kenyérkét osztottunk ki. 

Szent Erzsébet példája

A kenyér megáldásának imája:
Légy áldott, Atyánk, ég és föld teremtője: aki 

a mindennapi kenyérben jóságod jelét és a csa-
ládi asztal eledelét adod nekünk.

Terjeszd kezedet fölénk és e kenyerek fölé!
Add, hogy emlékeztessenek a Te szereteted-

re, és arra a szeretetre, amellyel Szent Erzsé-
bet kenyeret osztott a szegényeknek!

Segíts, hogy ma mi is nyújthassunk legalább 
egy kenyeret - vagy a szeretet egy tettét ember-
társainknak.

Add meg a földön élő valamennyi gyerme-
kednek az élelmet, mely testük táplálásához 
szükséges, és igédet, mely az örök életre elve-
zet.

Szabó Judit

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász
Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében 
és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket 
és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú 
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
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100 ÉVVEL EZELŐTT

Mi is történt akkor? Nagyszüleinktől sokat 
hallhattunk a nagy háború veszteségeiről, fáj-
dalmas eseményeiről. Itt a mi községünkben is 
áll egy emlékmű az I. világháborúban elesett 
szegváriak névsorával. Néha-néha lehet látni 
egy-egy új koszorút, pár szál virágot az em-
lékmű talapzatán. Bizonyára többen is vannak, 
még akik a családjukban hordozzák ennek a 
háborúnak szörnyűséges fájdalmát, családtag-
jának elvesztését, nagyszülő hiányát.

Ebben az évben többször is lehet hallani er-
ről az eseményről, hiszen 100 éves évfordulója 
van.

November 10-én este az egyik tv műsor vé-
gén úgy köszönt el a műsorvezető, hogy egy 
felhívást adott közre, miszerint: Böjte Csa-
ba atya kéri, hogy aki teheti november 11-én 
11 óra 11 perckor lakóhelyük emlékművénél, 
vagy a temetőben gyújtson gyertyát az I. világ-
háborúban elesettekért megemlékezésül.

Szíven ragadott ez a kérés, és pár telefon ide, 
pár telefon oda, és megbeszéltük (4-5 fő) ott le-
szünk holnap az emlékműnél.

Igen nagy meglepetésemre, sokkal többen 
összejöttünk, mint gondoltam. Összesen 21-en 
voltunk jelen. A tudatos, és megbeszélteken kí-
vül éppen arra járó, de érintett 2-3 személy is 
velünk tartott.

Purgel Nóra történész, múzeum igazgatónő-
je köszöntésével kezdődött ünnepségünk. 

Ezután elimádkoztuk az elhunytakért 
az Egyház hivatalos imáit, majd ö. Bihari 
Mátyásné felolvasott egy igen megható törté-
netet, melyet az alábbiakban olvashatunk. Ez 
után könnyeinkkel küzdve elénekeltük a Bol-
dogasszony Anyánk kezdetű régi himnuszun-
kat Ternai József kántor úr vezetésével. Mind-
eközben égtek kis mécseseink, és új koszorú, 
szép virágcsokor került az elhunytak neve elé. 

A mécsesek egy része még este a sötétben is, 
lobogva jelezte, hogy vannak még érző szívű, 
emlékező, és imádkozó lelkek ebben a faluban is.

Köszönjük Istennek és mindazoknak, Akik 
eljöttek és együtt emlékezhettünk e fájó évfor-
dulón Azokra – a talán ismeretlenekre is – Akik 
az életüket adták hazájukért, szeretteikért.

„HITVESEK ÉS ANYÁK AZ ELSŐ VI-
LÁGHÁBORÚBAN

A fia sírján…
Visegrádnál az ütközetben a negyven-

nyolcadik gyalogezredből egyetlenegy magyar 
fiú esett el. Bajtársai sírt ástak neki, elföldelték, 
azután továbbvonultak. Hetek múlva, amikor 
ott újból keresztülhaladtak, a jeltelen sír mel-
lett zokogó öregasszonyt találtak. Élelmiszer-
rel megrakott kosarat szorongatott a kezében.

- Kit sirat, jó asszony? – kérdezték.
- Hogyne sírnék, fiaim, mikor látom, hogy 

egy szegény katona nyugszik itten. 
- Nekem is van egy derék katona fiam, éppen 

őt keresem. Már nagyon régen nem jött hír fe-
lőle. Ezt a kis élelmet is neki hoztam.

- Hogy hívják a fiát, néni?
Az öregasszony megmondta a fia nevét s a 

derék hősök elszorult szívvel néztek össze. A 
szeme egyiknek is másiknak is meg nedvesült, 
s a viharedzett, kemény arcokon könny csor-
dult végig. Az öregasszony fia volt a visegrádi 
ütközet egyetlen magyar hősi halottja.

Indulás után a fiúk sokszor visszanéztek az 
öregasszonyra s lehajtott fővel, némán bandu-
koltak az úton. Másnap már halkan, bánatosan 
fölcsendült a nóta a zalai gyerekek ajkán:  

„Visegrádi temetőben tegszélen ott alul,
Imádkozó öregasszony egy sírra ráborul…
Csöndes imádsága száll a mennyországba…
Tizennégyben Visegrádnál várt, várt, de hi-

ába. Az új sírnak néma hantján nincsen még 
fölírat,

De azért a tisztes öreg mégis zokog, sirat.
Nem tudja a szegény, kit temettek oda…
Tizennégyben Visegrádnál sírt egy édes-

anya.”
A szegváriak nevében mi 21-en szeretettel 

gondoltunk, és imádkoztunk a sokat szenve-
dett elődeinkre ezen a derűs novemberi dél-
előttön. Talán jövőre is eljövünk. 

 (Piti Magdolna)

AZ ÓSZÖVETSÉGI NÉP ADVENTJE

Isten csodálatos bölcsességgel, fokról fokra 
készítette elő népét a Messiás eljövetelére. El-
hangzott sok ígéret és jövendölés. Ezeket akkor 
sokkal nehezebb volt megérteni, mint ma, a 
beteljesedés után. De annyi már akkor nyilván-
való volt, hogy Isten az első emberek bűne után 
sem hagyta végleg, magára az embert, hanem 
törődött vele. Készítette a szabadulást rabságá-
ból. 

Az első isteni ígéret a proto-evangélium, 
közvetlenül a bűnbeesés után. Isten ezt mondta 
a bűnre csábító kígyónak: „Ellenségeskedést 
vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod 
és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te 
pedig a sarkát mardosod.” (Ter 3,15)

Mi tudjuk, hogy a jövendölés Máriában és 
Jézusban teljesedett be. 

Ezután következnek a pátriárkáknak adott 
ígéretek. Ezek közül is mindjárt az első; ame-
lyet Isten Ábrahámnak adott: „Megáldalak és 
megsokasítom ivadékodat, mint az ég csillaga-
it, és mint a tengerpart fövenyét… és a te utó-
dodban nyer áldást a föld minden népe.” (Ter 
22,17-18)

De hogy ki lesz az utód, aki áldást jelent 
minden nép számára, az már nem volt ilyen 
egyszerű.

A Messiás nemcsak 
Ábrahámnak, hanem 
Júdának is a családjából 
fog származni. A kicsiny 
választott nép évszázad-
okon át őrizte ezeket a 
jövendöléseket. Az egy 
Istenbe vetett hit megőr-
zése mellett az volt a fel-
adatuk, hogy ébren tartsák a messiási eszmét.  
Ha tovább olvassuk az ószövetségi Szentírást 
a zsoltárokban is találunk olyan részeket, ame-
lyek egyértelműen a Messiásra utalnak. 

„Neve áldott lesz mindörökre, neve fennma-
rad, ameddig csak világít a nap, Benne áldást 
nyer minden törzs a földön, boldognak hirdetik 
mind a népek” (72,17).

Ugye könnyű észrevenni a hasonlóságot az 
Ábrahámnak adott áldással? Vagy másutt: „Az 
Úr megesküdött Dávidnak igaz esküvel és attól 
nem áll el: Testedből utódot emelek trónodra.” 
(132,11)

Még egy zsoltár, amely a Dávidnak adott 
Ígéretről szól: „Így szólít majd engem, Atyám 
vagy; Istenem és üdvöm sziklája! Én pedig el-
sőszülöttemmé teszem, nagyobbá a föld min-
den uránál”. Itt sem kell sokat bizonyítani, 
hogy az Atya elsőszülötte Jézus, az emberré 
lett Istene Fia. 

Mária az, aki szűzen szülte Jézust. Jézus az 
Emmanuel, hiszen általa lépett be Isten a mi 
világunkba. A jövendölés csak őbenne teljese-
dett be. „Gyermek születik, fiú adatik nekünk, 
s az ő vállára kerül az uralom” (9,5). Megint 
csak Jézus az a gyermek, akinek születése oly 
nagy öröm mindenki számára. Akkor a prófé-
ta még csak várta; mi a beteljesedés birtokosai 
vagyunk. 
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Izáj Dávid apja, tehát a dávidi család őse. 
A Messiásnak a családból kellett születnie. 
Megint egy olyan jövendölés, amely pontosan 
beteljesedett. Jézus éppen a dávidi leszármazás 
miatt született Betlehemben, Dávid városában, 
a népszámlálás idején. Mi azért a karácsonyi 
készület közben sem feledkezünk el arról, 
hogy az aranyos betlehemi Gyermek nem akart 
mindig kisgyermek maradni. Ő azért vállalta 
az emberi sorsot, hogy minket megváltson. 

Szólnunk kell Keresztelő Szent Jánosról, aki 
az Ószövetség utolsó és az Újszövetség első 
nagy alakja. Vele ér véget a várakozás, ő mutat 
rá Jézusra: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi 
a világ bűnét!”

Keresztelő Jánostól sok mindent tanulha-
tunk. Jézus azt mondta róla, hogy az asszonyok 
szülöttei között nincs nagyobb nála. Tudta, 
hogy Jézusnak növekednie kell, neki magának 
pedig kisebbé válnia. Ma, amikor az egész élet 
sikerorientált, gyerekkortól kezdve mindenki 
arra törekszik, hogy első legyen, érdemes Já-
nos alázatára komolyan odafigyelni.

Tanulhatunk Jánostól igazsághoz való ra-
gaszkodást. Merte viperák fajzatának nevezni 
a buzgó farizeusokat. Mert szót emelni Heró-
des király bűne miatt is. 

Tanulhatunk Jánostól önmegtagadást. Na-
gyon nehéz életformát választott a pusztában 
élt. Lemondott mindenről, ami kényelem vagy 
élvezet. Neki csak az fontos, hogy saját példá-
jával bizonyítsa a metanoia, a teljes belső átala-
kulás szükségességét.

Összefoglalva: Sokan hangoztatják, hogy 
az Ószövetség nagyon messze áll tőlünk, mo-
dern emberektől, ez tény. Ugyanakkor meg-
próbáltam megmutatni, hogy a megváltás titka 
nem érthető az ószövetségi Szentírás szövegei 
nélkül. Ezeknek a szövegeknek átelmélkedé-
se számunkra is nélkülözhetetlen, ha méltó-
képpen akarunk felkészülni karácsonyra, Jé-
zus születésének nagy ünnepére.

A MI ADVENTÜNK

Szeretnénk, ha a mi adventünk is szép és 
hasznos lenne. Ennek első és legfontosabb 
mozzanata az, hogy készületünk legyen lelki 
jellegű. 

Ahhoz, hogy lelkileg jól felkészüljünk a ka-
rácsonyra, feltétlenül szükséges a jó gyónás. 
Anélkül nincs igazi megtérés, nem lehet ráhan-
golódni karácsonyra. Istennek adjuk oda bűne-
inket a gyónásban. Igaz, hogy máról holnapra 
nem lehet tökéletesen megjavulni, de minden 
gyónás egy lépés előre az Isten felé vezető 
úton. Gyónásra tehát szükségünk van. 

A gyónás az isteni irgalommal való találko-
zás szentsége. Örülnünk kell, hogy Isten újra és 
újra megbocsátja minden bűnünket. Mindig jó 
visszakerülni Isten szeretetébe. Akinek súlyos 
bűnei vannak, azért kell gyónnia, hogy erőt 
kapjon a bűn elleni, naponta folytatandó harc-
hoz. Igazán jó érzés tisztának lenni. Ne fosszuk 
meg magunkat ettől az örömtől!

A gyónás után következik a szentáldozás. 
Ha valaki már régen áldozott, óriási öröm újra 
egyesülni Jézussal a szeretet szentségében. Ka-
tolikus karácsony nehezen képzelhető el szent-

gyónás és szentáldozás nélkül. Adventben ez a 
legfőbb feladat; a legszentebb, de egyben leg-
örvendetesebb kötelesség. De van más is, ami 
hozzátartozik az adventhez.

Ilyen például a hajnali mise, latin néven, a 
Roráté. Szinte elengedhetetlen ahhoz, hogy az 
adventi várakozás hangulatát átéljük. 

Hosszú idő után most lehetőség lesz hétfőtől 
csütörtökig, négy héten keresztül reggel 6 órá-
ra jönni a roráté misére. Mire véget ér a mise, 
kint is lassan kezd világosodni és átélhetjük 
Krisztus, az igazi világosság, legyőzi a bűn 
sötétjét. 

Jó lenne minden napunkat széppé tenni egy-
egy jócselekedettel, a megszokottnál több imá-
val, önként végzett munkával, másokon való 
segítéssel. Az igazi adventhez hozzátartozik, 
hogy minden nap tudatosan készülünk Jézus 
fogadására. Lelkünket az Ő számára díszítjük 
fel mindennel, ami jó és szép. 

Nagyon fontos időszak lehet az advent a 
család számára is. A mai rohanásban a család-
tagok szinte csak „futtában” látják egymást. 
Arra nincs idő, hogy leüljenek beszélgetni. 
Hány gyermek panaszolja, hogy a szülei nem 
érnek rá őt meghallgatni! Milyen szép lenne 
esténként tévézés helyett leülni és beszélgetni! 
Ilyenkor el lehetne olvasni egy-egy messiási 
jövendölést, el lehetne imádkozni egy tized 
rózsafűzért. Mindenkinek lenne ideje a másik 
meghallgatására. Mire eljönne a karácsony, 
a család újra igazi szeretetközösség lenne, 
amelyben mindenki törődik a másikkal, meg-
érti a másikat. Ezekből a beszélge tésekből még 
az is kiderülne, hogy ki milyen ajándéknak 
örülne karácsonykor. 

Az adventi szent idő alkalom arra, hogy fel-
keressük az olyan magányos embertár sainkat, 
akikre senki sem gondol. Számukra már az is 
öröm és óriási ajándék, ha valaki rájuk nyitja az 
ajtót. Ha egy plébániai közösség minden csa-
ládban élő tagja csak egyetlenegy magányos 
testvérét felkeresné, az egész hívő közösségnek 
szép lenne a karácsonya. 

Beszélhetnénk a hibáink elleni harcról. Ha 
adventben mindenki kiválasztaná a saját leg-
főbb, legtöbbször visszatérő hibáját és megpró-
bálna az ellen naponta küzdeni, karácsonyra 
egy kicsit jobb ember lenne.

Beszélhetnénk az önmegtagadások külön-
böző fajtáiról, amelyek szintén hozzátartoznak 
az adventhez. Lehet önmegtagadást végezni az 
étkezés terén, lehet lemondani italról, el lehet 
hagyni a tévénézést. Karácsonykor jóleső ér-
zéssel lehet a kis Jézusnak megmutatni, hogy 
komolyan készültünk az ő fogadására. 

Közben ne feledkezzünk el arról, hogy az 
advent nemcsak bűnbánati idő, hanem az öröm 
ideje is! Őszintén és komolyan törekszünk a 
megtérésre, hiszen Jézust csak tiszta lélekkel 
lehet fogadni. Ugyanakkor örülünk annak, 
hogy Ő eljön, hozzánk jön el, értünk jön el. Ez 
az igazi örömhír. Istennek annyira fontosak va-
gyunk, hogy Fiát küldte el a mi megváltásunk-
ra. Ennél nagyobb és igazibb örömhírt senki 
sem hozhat az emberiségnek. 

(Zsadányi József)

HÍREK-ESEMÉNYEK

Jótékonysági karitász vásár: december 14-
én vasárnap 9.30-12.00 óra között a katolikus 
körben. Lehet vásárolni karácsonyi asztali és 
egyéb díszeket, süteményeket, kalácsot. Szere-
tettel hívnak, és várnak mindenkit, látogasson 
el és használja fel a vásárlási lehetőséget. Az 
árusítás bevételét a rászorulók karácsonyi aján-
dékozására fordítja a helyi Karitász csoport. 

Idősek, magányosok karácsonya: decem-
ber 17-én szerda délelőtt 9.30-kor a temp-
lomban a Karitász csoport szervezésében. 
Pásztorjátékot a kicsik előadásában láthatnak 
a résztvevők. Mindenkit szeretettel hív és vár 
a karitász csoport.

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Adventi lelkigyakorlat: december 19 és 20-

án péntek, szombat este 18 órakor! A lelki-
gyakorlatot Fabisz Ákos magyarbánhegyesi 
plébános atya tartja. Gyóntatás mindkét nap 
17 órától. Használjuk fel a kínálkozó lehető-
séget a lelki nagytakarításra. 

Községi betlehemezés: december 21-én 
vasárnap délután. Szélmalomnál:14.45, Bem 
utcai játszótér: 15.20, a községi adventi ko-
szorúnál (szökőkút) 16.00 óra, az ünnepélyes 
gyertyagyújtás keretében.

Akinek családjában van idős, beteg, moz-
gásában korlátozott, és szeretne lelkileg is 
készülni az ünnepre, kérjük jelezze a hoz-
zátartozó a plébánián személyesen, vagy a 
364-810-es számon, (de szentmisék idején a 
sekrestyében is van rá lehetőség), hogy a Plé-
bános úr meglátogathassa.

Gyerekek közös karácsonya: december 24-
én (szerda) délután 14.30-kor, a kicsik pász-
torjátéka után közös éneklés, majd egy kis 
szerény meglepetés várja a gyerekeket. 

Éjjel 23.30-kor a felső tagozatos diákok, 
és fiatalok előadásában misztérium játékot 
láthatunk, majd a titokzatos éjféli szentmise.

December 25. Jézus születésének ünnepe, 
szentmise 8.30 és 18 órakor lesz. A délelőtti 
szentmise után a fiatalok megismétlik a misz-
tériumjátékot.

December 26. Karácsony másodnapja 
Szent István első vértanú ünnepe, vasárnapi 
miserend lesz templomunkban.

December 31. a polgári év utolsó napja, az 
év végi hálaadó szentmise 18 órakor kezdő-
dik. Közösen adjunk hálát Istennek az évben 
kapott kegyelmekért.

Adventben hétvégén a szentmisék után 
könyv, kegytárgyárusítás van a templomban. 
Ajándékozzunk szeretteinknek vallásos té-
májú tárgyakat.

Január 1. Újév napja, Szűz Mária Isten 
anyaságának ünnepe, a béke világnapja, va-
sárnapi miserend lesz templomunkban. 

Január 6. Vízkereszt ünnepe, parancsolt 
ünnep. Vízszentelés e napon lesz!

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünne-
pet, és békés újesztendőt kívánok minden 
kedves Szegvári Napló olvasónak!

(Rozgonyi Mária) 
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Segítsünk együtt a szegvári 
rászoruló családokon!

Ha már unod az ünnepi rohanást, 
keresed karácsony valódi üzenetét,

szeretnél valami jót cselekedni, 
vagy lelkileg készülnél az ünnepre,

gyere el a szegvári 
katolikus templomba

2014. december 13-án délután 
16.30-kor

a Zsoltár23 közösség 

evangelizációval egybekötött jóté-
konysági zenés alkalmára.

Az alkalom címe  
„Örömhírt hoztunk”

Adományként tartós élelmiszereket 
várunk, melyeket a Karitász szegvá-
ri csoportja juttat el a családoknak.

Minden segítséget hálás szívvel 
köszönünk!

MEGHÍVÓ
2015. JANUÁR 12-ÉN hétfőn 18 órakor

A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
SZENTMISE LESZ 

A II. VILÁGHÁBORÚBAN,
A DON-KANYARNÁL 
HŐSI HALÁLT HALT

MAGYAR KATONÁKÉRT.
UTÁNA 

A II. VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK 
EMLÉKMŰVÉNÉL

KÖZÖS EMLÉKEZÉS, 
MÉCSESGYÚJTÁS.

MINDENKIT TISZTELETTEL HÍVNAK

A Szervezők

- Három hónapja dolgozik Szegváron. 
Milyennek látja Szegvárt, a szegvári em-
bereket?

- Az eddigi tapasztalataim többnyire 
pozitívak, rengeteg segítőkész emberrel 
találkoztam, akik nagyon megkönnyítet-
ték számomra a beilleszkedést, és miután 
a neveiket is bevéstem az agyamba (mely-
nek mérete már-már megközelíti egy jól 
megtermett mákszemét), még jobban fel-
bátorodtam. Természetesen volt már ré-
szem egy-két kellemetlenségben is, de ez 
olyan, mint jégen biciklizőnek a fejre esés: 
elkerülhetetlen.   

- Mondjon néhány jellemző pontot eddi-
gi életéről?

- 1978. szeptember másodika alapvető 
változást hozott életemben, ugyanis meg-
születtem. 5-6 évvel később végignéztem 
az első focimeccset, azonnal egymásba 
szerettünk ezzel a sporttal és azóta sem 
szakítottunk csakúgy, mint az olvasással. 
És ha már szerelemről van szó, tavaly egy-
másra találtunk a szegvári Tóth Brigittá-
val, akit azóta orvul feleségül is kértem 
egy kora őszi reggelen, és mivel nem ivott 
még aznap kávét, véletlenül igent mondott.

- Miért pályázta meg a szegvári intéz-
mény vezetői állását?

- Az előző válaszomban említett galád 
szívrabló nőszemélyt követve jutottam el 
Szegvárra, könyvtárosi állást keresve, és 
végül ez lett belőle(m).

- Sokrétű feladatot lát el. Sikerült már az 
új ritmust felvenni?

- Az első napokban/hetekben még olykor 
igencsak össze voltam zavarodva egy-egy 

Interjú Pöszmet Zsolttal, 
az Egyesített Közművelődési és Muzeális  

Intézmény vezetőjével
nekem szegezett kérdés, vagy előttem álló 
feladat hallatán, de a Művelődési Házban 
dolgozókkal megütöttem a főnyereményt, 
mindig kihúznak a problémák mocsarából, 
melybe időnként akár nyakig is hajlamos 
vagyok belemerülni. 

- Önnek a könyvtári munkában van több 
éves gyakorlata. Mások-e a szegvári olva-
sói szokások, mint régi munkahelyén?

- Több mint 11 éve dolgozom könyvtá-
rosként, az olvasói szokások alapvetően 
nem különböznek itt sem az előzőekben 
általam megismertektől, a könyvtár köl-
tözése jelenthet apró átmeneti problémát, 
kicsit jellemző (volt) itt is az új helytől és 
új személytől való kezdeti idegenkedés, de 
ezen remélem gyorsan átlendülünk, vagy 
talán már túl is vagyunk rajta.

- Bővült-e valamilyen lehetőséggel a 
könyvtár szolgáltatása?

- Szerencsére a könyvtár jól fel van sze-
relve és elődeim is kiváló munkát végez-
tek, így a szolgáltatások bővítésére nem 
volt szükség, a könyvtárközi kölcsönzést 
szeretném minél inkább elterjeszteni, ez 
ugyanis egyszerű és többnyire ingyenes 
módja annak, hogy olyan könyvekhez is 
hozzájussanak az olvasóink, melyek itt a 
könyvtárban nincsenek meg.

- A jelenlegi olvasók mellé kiket vár még 
a könyvtárba?

- Ez az eddigi legkönnyebb keresztkér-
dés: mindenkit és bárkit. Kortól, nemtől 
függetlenül szeretettel várunk mindenkit, 
hiszem, hogy itt bárki megtalálhatja az őt 
érdeklő könyveket, folyóiratokat. 

- A közeljövőben milyen programokat, 
együttléteket kínál az intézmény a szegvári 
embereknek?

- A december nálunk is az ünnepek 
jegyében telik, a szokásos hétköznapi 
programok (angol tanfolyam, előadások, 
író-olvasó találkozó, kézimunka, gitárok-
tatás stb.) mellett advent vasárnapjain is 
szeretettel várunk mindenkit, aki a gyer-
tyagyújtás után egy kis forralt bor, tea, és 
sütemény mellett jól szeretné érezni ma-
gát, illetve megemlíteném a szilveszteri 
bulinkat is, melyre szeretettel várjuk az 
érdeklődők jelentkezését, néhány kiadó 
hely még éppen akad.
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Abonyi Kitti országos 
mesemondó verseny  

3. helyezettje
VII. Országos Egyetemi és Főiskolai 

Mesemondó versenyt hirdetett az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Tanító- és 
Óvóképző Kara Népek meséi címmel a 
felsőoktatási intézményekben tanuló hall-
gatók részére.

A versenyzőknek egy szabadon válasz-
tott népmesét kellett elmondaniuk kívül-
ről. A választott mese időtartama nem ha-
ladhatta meg a 10 percet.

3 féle díjazás volt.
1. A zsűri rangosabb képviselői által 

felállított sorrend, itt 3 helyezés volt, vala-
mint különdíjak. 

2. A könyvtárosok (az ELTE könyvtá-
rában dolgozók) által felállított sorrend, 3 
helyezettet díjaztak, s 1 különdíjast. 

3. A gyerek zsűri 2 legjobban tetsző me-
semondót választott magának.

Összesen 18-an vettünk részt a verse-
nyen – meséli Abonyi Kitti. Határon túl-
ról is érkeztek nagyon sokan pedagógus-
hallgatók. A verseny díjazottjai, kiemeltjei 
javarészt ők voltak, mert gyönyörű ízes 
beszédük van. Nagyon nehéz velük felven-
ni a versenyt, hiszen oda születni kell, az 
adott tájegységre. Nagyon színvonalas is 
volt a rendezvény, a versenyzés és a fogad-
tatás szempontjából is.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagóguskép-
ző Karát képviseltem egy óvodapedagógus 
társammal ezen az országos versenyen. Én 
tanítószakos vagyok. A felkészítő taná-
runk H. Molnár Emese főiskolai tanárnő 
volt, akinek köszönöm a segítségét.

Szívből gratulálunk a szép sikerhez. To-
vábbi jó tanulást kívánunk.

A Szerkesztőség

Világ- és emléknapok 
a következő  
időszakban

December 10. Emberi jogok napja, A Nobel-díj 
átadásának napja

December 14. A hűség napja

December 18. Emigránson nemzetközi napja

Kedves Olvasók!
Ismét eltelt egy hónap. A novemberi esemé-

nyekről szeretnék Önöknek beszámolni.
Iskolai mesemondó versenyt szerveztünk az 

alsó tagozatosok számára. A Községi Könyvtár-
ban került megrendezésre ez a rendezvény. Ösz-
szesen 18 kisiskolás mondott mesét. A következő 
eredmények születtek:

1-2. osztály
I. Magyar Tibor - Felkészítő: Bereczkiné Buza 

Anett
II. Bölcskei- Molnár Zita - Felkészítő: Papné 

Benkő Mónika
III. Szabó Levente - Felkészítő: Hegedűsné 

Ternai Ágnes
3-4. osztály
I. Szabó Dániel - Felkészítő: Lukács Istvánné
II. Csillagkuti Ervin - Felkészítő: Dr. 

Lehoczkyné Kehrer Anikó
III. Baráth Dorina - Felkészítő: Dr. Lehoczkyné 

Kehrer Anikó
Iskolánkat Magyar Tibor és Szabó Dániel kép-

viselte Szentesen a városi versenyen. Nagyon szé-
pen szerepeltek a mesemondók.

Gratulálunk mindenkinek!

„Duó dallam nélkül” szavalóversenyt szervez-
tek a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskolában. 

Az 5-6. évfolyamon 4. helyezett lett Csillagkuti 
Jácint és Bacsa Gábor 5. b osztályos tanulók. Fel-
készítőjük: Rozgonyiné Szabó Mária

A csongrádi Batsányi János Gimnázium törté-
nelem versenyén iskolánkat két csapat képviselte. 
Téma az I. Világháború és Trianon volt.

Eredmények:
1. helyezett a 8.b csapata lett. Tagjai: Fejős Gá-

bor, Kukovecz Arnold, Kútvölgyi Csanád
Felkészítőjük Gila Györgyné
5. helyezett a 8.a csapata. Tagjai: Gojdár Csa-

nád, Halasi Zalán, Kupcsik Bence, Vígh Gergő
Felkészítőjük Papné Mészáros Réka
Gratulálunk!

A szentesi Koszta József Általános Iskolában 
Animációs versenyt rendeztek.

III. korcsoportban II. helyezett lett a következő 
tanulókból álló csapat: Bottyán Klaudia, Szabó 
Boróka, Fuvó Milán

II. korcsoportban I. helyezett lett Kanalas Ivett, 
Forray Napsugár, Takács Kata csapata. 

Felkészítő nevelők: Jeneiné Lucz Mária, Tóth 
Péterné

Gratulálunk!

Vidám szüreti mulatságot szervezett a szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola a Furioso Alapítvánnyal közösen 
november 7-én a Művelődési Házban. Először 
a Furioso Alapítvány elnöke ajándékcsomagot 
adott át a hulladékgyűjtésben részt vevő 1-3. he-
lyezett osztálynak. A többiek cukrot vehettek át.

Ezen a rendezvényen sok szülő és gyermek vett 
részt. Délután 17.00 órakor műsort adtak iskolánk 
diákjai. Néptáncot, csősztáncot láthattunk, szerepelt 
iskolánk kórusa, volt Break-bemutató és hallhattunk 
Bordalt. Ezután egy vetélkedőre került sor, melyet 
az alsó tagozatos kollégák szerveztek. Valamennyi 
évfolyam csapatot alakított 4 felnőtt és 4 iskolás 
korú gyermekkel. A játékos feladatok között szere-
pelt: képkirakó, kobaktörő, diótörő, lufifújás, villám 
kérdés, Activity, csatakiáltás írás. A kocsiszekér 
játékot nagyon élvezte a közönség. Kézműves fog-
lalkozás keretében az alsó tagozatos kisiskolások 
kipróbálhatták kreatív ügyességüket. Nagyon sokat 
nevettünk, jól éreztük magunkat. Este 19.00 órától a 
Gazsó-Szűcs duó húzta a talpalávalót. 

Köszönjük mindazok munkáját, akik segítettek 
a szervező és lebonyolító munkában. Jövőre is 
szeretnénk megrendezni ezt a mulatságot.

Nyílt tanítási órákat tartottunk az alsó és a fel-
ső tagozatban. Sok szülő vett részt az órákon.

Mit kínálunk december hónapban?
- Író-olvasó találkozó lesz a Művelődési Ház-

ban december 3-án 14 órakor
- Mikulás ünnepséget szervezünk osztályon-

ként
- 13-án, szombaton munkanap lesz
- Igény esetén részt veszünk Szentesen a Fővá-

rosi Cirkusz Varieté műsorán
- Szegeden a megyei Gyermekkarácsonyi ren-

dezvényen veszünk részt
- 14-én 16 órakor a helyi Szökőkútnál Bernáth 

Ildikó intézményvezető asszony meggyújtja a 3. 
adventi gyertyát, közreműködnek az iskola tanu-
lói

- 19-én 17 órakor Karácsonyváró ünnepi mű-
sor lesz a Művelődési Házban. Fellépnek iskolánk 
tanulói. Mindenkit szeretettel várunk!

- December 22-től január 4-ig téli szünet. Ja-
nuár 5-e a szünet utáni első tanítási nap. 

KELLEMES KARÁ-
CSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG  BOLDOG ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 
A KEDVES OLVASÓK-
NAK!

A Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola dolgozói nevében, a 
vezetőség megbízásából:

Lukács Istvánné, tanítónő

Diákvilág
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Múzeumi események
November hónapban Márton napjára, 

mint jeles napra és a tél közeledtével hó-
ember-készítésre vártam a gyerekeket és 
felnőtteket a múzeumi kézműves foglalko-
zásokon.

November 8-án, szombaton liba-lámpást 
készítettünk papírgurigából, színes papír-
ból és drótból. A közepébe teamécsest tet-
tünk, melynek fénye játékosan világított a 
sötétben. A liba simogatás évek óta kedvelt 
része a programnak, így most is elkértem 
egy libát, melyet az udvaron lehetett meg-
simogatni, megetetni. Végül libafuttatásra 
került sor, melyen többen meglepődtek: ez 
egy játék, nem a libát kell az udvaron terel-
getni. Ceruzára hosszú zsinórt tekerünk, 

melynek végére egy kitömött liba figura 
van rákötve. Aki gyorsabban feltekeri, az 
lesz a legügyesebb libahajtó.

A gyöngyfűzés sokak kedves időtöltése, 
így november 22-én délelőtt ki mikulást, 
ki hóembert fűzhetett Kosztolányiné Vera 
néni segítségével. Az ügyesebb gyöngy-
fűzők állatokat is elkezdhettek, melyet a 
megállapodásunk szerint január hónap-
ban folytathatnak. Tehát január hónapban 
az egyik foglalkozás gyöngyfűzés, míg a 
másik farsangi girland készítés lesz. Az 
időpontokat januárban a Szegvári Napló 
hasábjain lehet olvasni.

Purgel Nóra

Polgárőr és rendőr 
hírek

Beköszöntött a tél, bár a csapadék még 
csak eső, a hőmérséklet egyre hidegebb, az 
utak deresek, csúszósak. Aki még nem tet-
te meg, gépjárművén cserélje le az abron-
csokat. A felelőtlen gépkocsivezetők nem-
csak magukat, másokat is veszélyeztetnek. 

A kerékpárosok figyelmét felhívnám a 
világítás és a láthatósági mellény haszná-
latára. A télnek is, mint minden más év-
szaknak megvannak a bűnözői. Most a fa 
tolvajoké, a tanyafosztogatóké és a besur-
ranóké a főszerep. Folyamatos a házalás 
problémája is. Kérem a lakosságot, ha bár-
mit észlelnek, értesítsék a rendőrséget vagy 
a polgárőrt. 

Az év vége közeledtével hajlamos az 
ember számba venni a dolgait. Mit tett és 
mit nem tett. Hasznos vagy haszontalan 
volt-e az éve. A polgárőrségnél ugyan min-
dig március végén szoktuk a zárszámadást 
végezni, de annyit elöljáróban leírhatok, 
hogy ebben az évben eddig 165 alkalom-
mal 3446 óra szolgálatot teljesítettünk a 
falu lakosságának érdekében, mialatt több 
mint 8000 km-t tettünk meg. Ezek az 
adatok semmi másért nem fontosak, csak 
ezekkel a számokkal tudom kifejezni azt 
az erőfeszítést, amit kollégáim tesznek 
a lakóközösségükért. Ezért elsősorban 
nekik szeretném megköszönni az egész 
éves munkát. Másodsorban azokat illeti a 
köszönet, akik anyagi támogatásukkal já-
rultak hozzá a falu biztonságának növelé-
séhez. A teljesség igénye nélkül: Szegvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Szegvári 
Horgászegyesület, Magyar Posta Szegvá-
ri fiókja, Gyenes KFT, Puskin tej KFT és 
sokan mások, vállalkozók és magánszemé-
lyek egyaránt. Köszönöm támogatóinknak 
a magam és a vezetőség nevében, hogy a 
2014. évben is hozzásegítettek bennünket 
feladatunk végzéséhez. Remélem elégedet-
tek munkánkkal és jövőre is számíthatunk 
támogatásukra. 

Minden kedves ismerősömnek és olva-
sómnak kívánok boldog, békés, áldott ka-
rácsonyt és boldog újévet ezzel a vers idé-
zettel: 

„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

Tisztelettel: B. S.
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Fekete István: Karácsonyi hangulat

Síremlék készítése 
kedvezményesen

Márvány Építőkő Kft
6760 Kistelek, Temető sor 1.

Gránitból, márványból, műkőből és mészkőből igényes, egyedi tervezésű, 
minőségi kivitelezéssel készítünk:

• Síremléket 
• Burkolatokat
• Lépcsőket
• Konyha-fürdőszoba pultok

Elérhetőségünk: info@marvanyepko.hu
Telefon: 06/30/967-6215

06/30/940-2181

Karácsony előtt az enyhülés megállt, s a régi 
megroskadt hóra új pelyhek kezdtek szállingóz-
ni. A szél megint északira fordult, s a fagyos 
ágak közt hideg zengéssel muzsikált a télnek, 
akiről mindenki azt gondolta: elmenőben van.

Az előestén a házak kéményei s a szabad tűz-
helyek ünnepi füstöt leheltek az alkonyatba, s a 
kutyák csillogó szemmel ültek a konyhák előtt.

A faluban betlehemesek jártak, láncos bot-
jukat vidáman zörgették a kis szobák frissen 
tapasztott földjén. Az ünnepi vacsora alá fehér 
abrosz került, a kalács szaga puhán lengett a 
kamra felől, s amikor besötétedett, pisztolyok 
durrantak az alvégen is és a felvégen is, mintha 
egymásnak válaszolgattak volna.

Ajtók csattantak, néha pislogó fények ugrat-
tak ki a hóra és valahol nevetés hallatszott, las-
san húnyt el a levegőben, mintha maga a békes-
ség tartotta volna tenyerén.

Az erdő még halkan suhogott egy darabig az 
estében, de aztán ellustult a szél, felszállt a köd, 
s a csillagok fénye ott villogott a fák koronájá-
ban.

A víz zúgása alig suttogott, az erdő mélységes 
csendje felett a csillagok őrködtek és az ég ezüs-
tös ragyogásán érezni lehetett, hogy nemsokára 
felkel a hold.

A hold már magasan járt az égen. Az erdőn 
alig volt árnyék és valahol messze, akkor haran-
goztak éjjeli misére. Hogy a harangszó honnan 
indult el, nem lehetett tudni. Nem látszott a to-
rony, ahol meglendült a harang és az égtájat se 
lehetett megmondani, hogy merről jött. Néha 
mintha keletről szállt volna, néha mintha dél-
ről, de úgy is hallatszott olykor, mintha felülről 
szállna le és széthullámzana az egész világon. 
Nem kiáltott élesen: nem halt el zengő kongás-
sal, de ott volt mindenütt később már senki se 
tudta volna megmondani: mikor kezdődött.

Talán az Idő születésével egyszerre kondult 
meg, talán mindig volt és csak most hallották 
meg az emberek?

Tiszta volt az ég, mint a gyémántra cseppent 
keresztelővíz, néma volt az erdő, mint az ár-
nyék várakozása imádságos alkonyattal, csak a 
harang szólt vidám melegséggel és bársonyos, 
zengő karjaiba fogta az egész világot.

A fenyvesszélen a szarvasok lehajtották koro-
nás fejüket, öreg fák oduszájában csillogó sze-
mű mókusok ültek és apró lábukat összetették 
mellükön. A nagy fákon éjszakázó varjak sze-
me szelíd, nagyra nyílt, a vadkacsák megálltak 
a vízben és nem leskelődtek, hogy honnét jöhet 
a veszedelem.

És a bagoly se kiáltott ezen az éjszakán sem-
mi rosszat, csak szárnyalt az erdő felett, aztán 
lekanyarodott a vén Kőrisre, de vigyázott, hogy 
meg ne karmolja az öreg fa puha ágát.

- Te se alszol, öreg Kőris? Ide szállok, ha 
megengeded… - s a Kőris csak bólintott, mint 
amikor templomban helyet kérnek az embertől.

S a harang szólt egyre.
Megmozdultak a csírák a földben, álmodó 

rügyek sóhajtottak, alvó tüzek fellobbantak s a 
temető kapujában odatámasztotta rozsdás ka-
száját egy szegény, öreg szolga: a Halál.

Ekkor elhallgatott a harang, a végtelen csend 
szétvillant, s a nagy fényesség mérhetetlen fel-
lángolásában Valaki csendesen azt mondta:

- Béke!
És a hegyek, az erdők, a templomok és em-

berek, a vadak és minden élet lehajtotta fejét a 
földre.

Aztán újra csak a harangot lehetett hallani, de 
az is mintha lassan távolodott volna.

(Részlet: Fekete István: Hajnal Badányban 
című regényéből)

Szegvár az  
elektronikus sajtóban

Katonai ösztöndíjat kapott Csík Gergő
Szentes - Az országban mindössze harminc 

középiskolás kapta meg idén a Honvédelmi 
Minisztérium által kiírt Béri Balogh Ádám 
katonai ösztöndíjat. A szentesi Zsoldos-
középiskola rendészeti osztályában tanuló Csík 
Gergő is a díjazottak között volt.

Ahhoz, hogy elnyerhesse, pályáznia kellett, 
az egyik alapfeltétel a 4,5 fölötti tanulmányi 
átlag volt. Gergő ezt magabiztosan teljesítette: 
az elmúlt tanévet közel kitűnővel zárta.

A szegvári fiatalember a 12. R osztályban 
tanul, katona édesapja példáját követve már 
fiatalon eldöntötte, hogy később ő is egyenruhát 
ölt. – Az, hogy a hazámat szolgálhatom, a 
legszebb szakma, amit csak el tudok képzelni 
– érvelt a választása mellett. Nagyon készül 
az érettségire, később nyelvvizsgát tesz, a jó 
teljesítmény nem csak az érdemjegyek miatt 
fontos számára. Jövőre már a nemzetvédelmi 
egyetem hadtudományi karán szeretne tanulni, 
ahová általában 16-szoros a túljelentkezés. 
Nagy álma, hogy Szolnokon a különleges 
erőknél lövészként szolgálhasson. A most 
elnyert ösztöndíjjal havonta 15 ezer forintot 
kap, ami nagy segítség az érettségi évében.

Forrás: delmagyar.hu

Szerelemféltés és egy fenyegető SMS 
vezetett késelésig

Szegvár - A rendőrség az előzetes 
letartóztatásban lévő szegvári B. László 
és a szabadlábon védekező G. József ellen 
vádemelést javasolnak a Csongrád Megyei 
Főügyészségnek.

A nyomozás adatai szerint 2014. március 
29-én 23 óra körüli időben az egyik szegvári 
söröző előtt keveredett szóváltásba egymással 
B. László és G. József. A vita előzménye 
szerelemféltés, valamint egy B. László részéről 
küldött fenyegető tartalmú SMS volt. A kiabálás 
hevében G. József fellökte vitapartnerét, aki 
erre elővette a nála lévő bicskát és három 
alkalommal megszúrta vele haragosát. A 
mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba a 
megkéselt férfit.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
Vizsgálati Osztálya életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette kísérletének megalapozott 
gyanúja miatt indított büntetőeljárást a 39 
éves szegvári férfi ellen, aki részben beismerő 
vallomást tett. A nyomozás során G. Józsefet is 
gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök súlyos 
testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja 
miatt, ugyanis B. László keze eltört az esés 
következtében.

A rendőrök az ügyben folytatott nyomozást 
befejezték. Az előzetes letartóztatásban lévő B. 
László és a szabadlábon védekező G. József 
ellen vádemelést javasolnak a Csongrád Megyei 
Főügyészségnek.

police.hu. 
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Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó Szegvári Takarék TSE  
tekecsapatának eredményei

VI. forduló
Szegvári Takarék TSE - Tiszakécske VSE 
6:2 (3114-2956)
Pontszerzők: Rácz József 552 fa, Szabó 
Gábor 537 fa, Gila Sándor 490 fa, Márkus 
László 512 fa.
Ifjúságiak
Szegvári Takarék TSE - Tiszakécske VSE 
1:3 (959-961)
Pontszerző: Puskás Bence 491 fa

VII. forduló
Ceglédi Vasutas SE - Szegvári Takarék 
TSE 6:2 (3090-3001)
Pontszerzők: Staberecz Mihály 489 fa, 
Szabics Krisztián 525 fa
Ifjúságiak
Ceglédi Vasutas SE - Szegvári Takarék 
TSE 0:4 (970-1041)
Pontszerzők: Puskás Bence 519 fa, Rácz 
Róbert 522 fa

VIII. forduló
Szegvári Takarék TSE - Budapesti Erőmű 
SE 2:6 (3158-3250)
Pontszerzők: Rácz Róbert 560 fa, Szabics 
Krisztián 544 fa
Ifjúságiak
Szegvári Takarék TSE - Budapesti Erőmű 
SE 1:3 (955-1025)
Pontszerző: Puskás Bence 516 fa

IX. forduló
Szolnoki MÁV SE - Szegvári Takarék TSE 
7:1 (3432-3250)
Pontszerző: Rácz József 586 fa
Ifjúságiak
Szolnoki MÁV SE - Szegvári Takarék TSE 
4:0 (1012-917)

X. forduló
Szegvári Takarék TSE - KÖFÉM SC 5:3 
(3111-3092)
Pontszerzők: Szabó Gábor 538 fa, Márkus 
László 514 fa, Ács Tamás 549 fa
Ifjúságiak
Szegvári Takarék TSE - KÖFÉM SC  

Hinomoto Kupa
Vácon

2014. november 8-án Vácra utazott a 
Honkyokushin Karate Szövetség, szegvári 
és mindszenti klubjának nyolc verseny-
zője. Tudomásom szerint először rendez-
tek ebben a városban Kyokushin karate 
versenyt. Elmondhatom, hogy a verseny 
szervezése, megrendezése és lebonyolítása 
profi munka volt. Látszott az átgondoltság 
és a szervezők maximális támogatottsága 
mind a város és a szponzorok, mind a segí-
tők részéről. Nem akarom hosszasan tag-
lalni, hogy miért éreztem magam jól ezen 
a versenyen, de mivel nem voltam egyedül 
ezzel az érzéssel tartozom a szervezők felé 
ezekkel a gondolatokkal, hogy legyen ere-
jük jövőre is megrendezni a II. Hinomoto 
Kupát. Akivel csak beszéltem versenyzők, 
szülők, bírók mindenki csak pozitív jelzőt 
használt a versennyel kapcsolatban. Ez 
már a megérkezésünkkor elkezdődött, mi-
vel könnyű megközelíthetősége és jó par-
kolási lehetősége miatt kényelmes utunk 
volt. A tágas Városi Sportcsarnok kulturált 
kiszolgáló egységekkel (wc, öltőzők, orvo-
si és bírói szoba stb.) és a nagy létszámot 
befogadó osztott nézőterével megalapozta 
a kényelmünket. A küzdőtér tatamis volt 
minden korosztálynak.

Csupa nagybetűvel SEGÍTŐKÉSZ, 
mosolygós rendező hölgyek és határozott 

Nyolcból nyolcan a 
dobogón

Nyolc versenyzővel érkeztünk Vácra az 
első Hinomoto Kupára, ahol a Kyokushin 
karatét gyakorló harcosok találkoztak. Az 
ország minden részéből közel 45 egyesü-
let, mintegy 250 versenyzője vett részt 
ezen az eseményen.  

Szegvár nagyközséget és Mindszent 
várost két-két fiú és lány képviselte. A 
kimondottan erős mezőnyben örömteli 
eredmények születtek. A szegvári csapat 
három ezüstérmet szerzett Senpai Bődi 
Sándor, Csillagkuti Jácint és Suti Georgi-
na jóvoltából. Szabó Hédi, aki harmadik 
lett, csak egy hajszállal maradt le az ezüst-
érmesek táborából. A mindszenti klub 
majdnem 100%-os teljesítményt nyújtott. 
Kulcsár Enikő és Gémes Gergő első lett 
a csoportjában és már Német Enikőt is 
győztesként ünnepeltük, vagyis visszafo-
gottan örültünk, de egy nem ismertetett 
szabály szerint versenyzőmnek volt egy 
döntő küzdelme, amire már nem tudtuk 
újra felpörgetni, így Ő is és Kulcsár Gergő 
is második lett, ami nem kis teljesítmény 
egy ilyen komoly megmérettetésen. 

Gratulálok és további szép sikereket kí-
vánok!

Erdei Sándor

rendező urak segítettek tájékozódni, hogy 
mit merre találunk. Megfelelő létszámú 
orvosi és mentős szolgálat, akik kiváló 
színvonalú munkát végezve biztonságér-
zetet sugároztak a versenyzők és szüleik 
felé. Kiemelkedően intelligens bemondó 
hölgy, aki minden helyzetben a kellő ha-
tározottsággal és kedvességgel közölte a 
tudnivalókat, ill. kérte vagy utasította a 
közönséget a tenni valókról. A hangosítás 
is tökéletes volt. A díjazás is fölül múlta 
várakozásainkat. És az a rengeteg külön-
díj. Színvonal volt! 

Összefoglalva. Szeretnénk jövőre is 
részt venni a II. Hinomoto Kupán, Vácon. 

Erdei Sándor

4:0 (999-779)
Pontszerzők: Puskás Bence 525 fa, Vigh 
Márk 474 fa.

XI. forduló
Oroszlányi SZE - Szegvári Takarék TSE 
2:6 (3163-3170)
Pontszerzők: Rácz József 573 fa, Ács Ta-
más 542 fa, Szabó Gábor 535 fa, Puskás 
Bence 507 fa
Ifjúságiak
Oroszlányi SZE - Szegvári Takarék TSE 
1:3 (1019-1027)
Pontszerzők: Rácz Róbert 539 fa, Vigh 
Márk 488 fa
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Fésűs Éva: Neszepisze szánkózni megy
Neszepisze, a csíkos malacka segített az 

ősszel Kucu nagyanyónak feltúrni a kertjét, 
és ezért kapott tőle egy szép kis szánkót. 
Attól kezdve egyre csak a hófelhőket leste. 
Amikor aztán havazni kezdett, boldogan 
dugta ki az orrát az ablakon, és azt sem 
bánta, hogy a nedves pihék megcsiklan-
dozták. Nagyokat nevezetett és nagyokat 
tüsszögött.

Szemközt egy cinege ült a kopasz ágon.
- Mit nevetsz? Mit nevetsz? – kérdezte.
- Örvendek! Örvendek! – röfögte malac-

ka.
- Minek? Minek? 
- A hónak, a jónak, a puha takarónak, 

mert azon úgy fog szaladni a szánkóm, 
hogy még a téli szél sem ér utol!

- Hideg lesz! Hideg lesz!
- Felhúzom a hacukát, fűzfakéreg kis-

csizmát, úgy megyek szánkózni az Ürge-
dombra!

- Kit viszel magaddal?
- Orromat, fülemet, mind a négy csülkö-

met! – kacagott malacka, azután kiszaladt 
a fáskamrába megnézni, hogy megvan-e a 
szánkó, mert jobban féltette, mint a vacso-
ráját.

A hó hullott, hullott, egészen másnap 
reggelig. Akkor kisütött a nap, kristály-
tisztán ragyogott a téli ég, de olyan hideg 
lett, hogy még a patak is befagyott. Meg-
csúsztak rajta a sete-suta őzek, kemény 
patájú szarvasok.

Malacka éppen fejébe nyomta a meleg 
mohasapkát, hogy végre nagy büszkén vé-
gigvonuljon az erdőn szép kis szánkójával, 
amikor ijedt lármára lett figyelmes. Elő-
ször Őzem Böske panaszos hangja ütötte 
meg a fülét, azután meg Harkály doktor 
bácsié.

- Szerencsére csak bokarándulás – mond-
ta a doktor. – De három napig nem szabad 
ráállnod, különben bicegő maradsz!

- Három napig meg is halok éhen ebben 
a hideg télben – siránkozott Őzem Böske. 
– Nem tudok elmenni az etetőhöz. Ha leg-
alább valami szánkófélém volna…

- Neszepisze malackának van szánkója! – 
kiáltott fel ezüstös hangon a cinege. – Kér-
jétek kölcsön tőle!

- Nagyszerű! Kérjük! – lelkendeztek az 
őzek, nyulak, szarvasok, akik a pórul járt 
Őzem Böske körül összesereglettek. – Rá-
ültetünk és elhúzunk az etetőig!

Már indult is az egész társaság malacka 
háza felé.

Malacka ott állt útra készen a fáskamrá-
ban, és most földbe gyökerezett a lába. Ezt 
a vadonatúj, gyönyörű szánkót akarják? 

… Hallotta, amint megrángatják az ajtaján 
a csengőt, egyszer, kétszer, háromszor és 
egyre türelmetlenebbül.

- Nincs itthon – mondta végül lekonyult 
füllel egy nyúl.

- Nézzétek meg a fáskamrában! – java-
solta a cinege.

Malacka villámgyorsan magára reteszel-
te a kamraajtót, és úgy meglapult, hogy a 
kunkori farkincája se rezzent.

- Neszepisze, gyere ki! – hallatszott oda-
kintről. – Őzem Böske bajban van, nagyon 
nagy szüksége volna egy szánkóra. Vi-
gyázni fogunk rá, és délre visszahozzuk!

Malacka még a lélegzetét is visszafojtot-
ta odabent. Csak állt, moccanatlan, görcsö-
sen szorongatva kis csülkében a szánkó- 
madzagot, mert amíg ezek az ostobák el 
nem mennek az udvaráról, addig most már 
ő sem mozdulhat. Fázik a lába, és még csak 
topognia sem lehet. Az orrát is ki kéne fúj-
nia…

- Itt sincs, ott sincs, sehol sincs! – csette-
gett odakint a cinke. – Úgy látszik, korán 
reggel kiment az Ürgedombra!

- Akkor nincs más hátra, magunknak kell 
egy szánkót összeeszkábálnunk - mondta 
a nyúl. – Szerencsére akad itt néhány léc-
darab. Szedjetek hozzá gyorsan gallyakat, 
hozzatok háncsot!

Malacka meglepődve látta egy résen át, 
hogy ott, az ő udvarának a kellős köze-
pén látnak munkához. Sürögtek-forogtak, 
igyekeztek, mégis jó sok időbe telt, mire 
úgy-ahogy elkészült valami szánkóféle. 
Ráültették Őzem Böskét, aztán a szarvasok 
húzták, a nyulak tolták, a madarak meg az 
utat mutatták, és végre eltűntek nagy zsi-
vajjal egy behavazott galagonyabokor mö-
gött a kanyarban.

- Na végre! – sóhajtott malacka, akinek 
addigra már a foga is vacogott a hidegtől, 
és elgémberedett a lába. De sebaj, majd a 
szánkózástól kimelegszik.

A büszke séta persze elmaradt. Kerülő 
úton ment, osonva, ahol a havat még senki 
sem taposta. Alaposan elfáradt, mire felért 
az Ürgedombra.

- Itt vagyok, ragyogok, végre szánkózni 
fogok! – húzta ki magát, és körülnézett, de 
csak egy karón gubbasztó varjat látott.

- Gyere téli szél, versenyezzünk! – rik-
kantotta, de a téli szél aludt valahol.

- Így is jó! – rántotta meg a vállát malac-
ka, és hetykén ráült a szánkóra. Vidáman 
visított is egyet, amint lefelé siklott, de vá-
lasz nem jött sehonnan. Mindent elnyelt a 
hideg, puha csend. Mint az előbb, a fáskam-
rában, odabent…

A szánkó zökkenve megállt. Malacka 
majdnem elharapta a nyelvét. Szuszogva 
kaptatott fel újra a dombtetőre. De milyen 
unalmas volt így, egyedül!...

- Ugye, szép szánkóm van, varjú néne? – 
próbálkozott ismét odafent.

- Kár! – mondta a rekedt varjú és elrepült.
- Így is jó! – mormogott magában mor-

cosan malacka, és azértis leszánkózott újra 
meg újra. De visítani már egyáltalán nem 
volt kedve, s ráadásul korogni kezdett a 
gyomra is.

Elhatározta, hogy benéz Kucu nagyanyó-
hoz, hátha akad nála néhány jó falat.

Kucu nagyanyó csodálkozva csóválta a 
fejét:

- Jaj, aranyom, mindent belepett a hó. 
Csak az erdei etetőkben találsz eleséget.

- Még az hiányzik! – gondolta malacka 
– hogy összetalálkozzam azzal a díszes tár-
sasággal!

Fogta magát és inkább hazabaktatott. 
Keresgélni kezdett a lerágott kukoricacsut-
kák között, hogy hátha akad egy-két szem 
valamelyiken. De bizony nem akadt, és az 
éhes, irigy malacka egyszer csak keserves 
sírásra fakadt. Éppen a legnagyobbik köny-
nyét törölte le, amikor csöngettek.

- Ki az?
- Nyisd ki malacka, mi vagyunk itt, a paj-

tásaid!
- Mit akartok?
- Majd meglátod!
Malacka kinyitotta az ajtót, s hát ott áll-

tak mind az őzek, nyulak, szarvasok, ott ült 
Őzem Böske is a hevenyészett szánkón, és 
egy csodálatos, nagy, édes répát nyújtott 
malacka felé.

- Elvittünk az udvarodról néhány szál lé-
cet és gallyat, amikor nem voltál itthon. Ezt 
hoztuk helyette!

Malacka csak állt, bámult, és akkorákat 
kellett nyelnie, hogy szólni sem bírt.

- Na, vedd már el! – lökte meg a nyúl. 
– Ha megkaphattuk volna a szánkódat, töb-
bet is hoztunk volna.

- Én ennek is nagyon, de nagyon örven-
dek… - dadogta malacka. Őzem Böske 
kedvesen rácsodálkozott:

- Nini, Neszepisze, hiszen te sírtál! … 
Miért sírtál?

Malackánál újra eltörött a mécses.
- Nem volt jó egyedül szánkózni – szi-

pogta.
- Csitt-csitt! – röppent oda a cinege. – 

Holnap majd velünk tartasz, és akkor visz-
szatér a jókedved. Igaz-e?

- Hát persze! – bólintott malacka, és ha-
talmasat harapott a répából.
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
A KÖNYVTÁRBAN

Lackfi János író, költő, műfordító volt a 
vendége a községi könyvtárnak. Vidám, 
gyerekekhez közelálló nyelven írt verse-
in keresztül mutatta be a költő műveit. A 
kitűnően előadott versek nagy derültséget 
váltottak ki a közönségből. Érdemes elol-
vasni egyéni humorú írásait.

MEGHÍVÓ
2014. december 31-én 19 órától szilveszteri buli a Művelődési Házban!

Szeretettel (és emelkedett hangulatban) várjuk a szórakozni vágyókat!
Ételről (és egy pohár pezsgőről) mi gondoskodunk, italról a vendégek  

(a helyszínen büfé üzemel majd), a zenéről a Sztojka zenekar!
Vacsora: vaddisznópörkölt, rétes, éjfélkor virsli

Jegyárak: felnőtt  3500 Ft
 gyermek (14 éves korig) 1500 Ft

Jelentkezni lehet a művelődési házban, december 15-ig!


