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Kedves Olvasó!
Az év végéhez közeledve legtöbbször kettős érzéseink vannak. „Milyen hirtelen 
eltelt ez az év is”- mondjuk rendre, miközben jólesően gondolunk vissza a ma-
gunk mögött hagyott hónapok számtalan élményére, a megoldott feladatokra, az 
új tapasztalatokra. 

A teljes testi-lelki feltöltődésre segít az Adventi időszak. Lehetőséget ad a fel-
készülésre a Kis Jézus fogadására. Minden vasárnap kigyullad egy gyertya az 
adventi koszorún. Növekvő fénye arra ösztönöz bennünket, hogy szívünkben is 
növekedjen a hit, a remény, a szeretet és az öröm. Így készüljünk legszebb ünne-
pünkre, a Karácsonyra. 

Legyünk őszinték magunkhoz, és gondoljuk végig, miként viszonyulunk em-
bertársainkhoz. Van-e bennünk önzés, sértettség, irigység, ami meggátolja, hogy 
tiszta szívvel forduljunk másokhoz. 

A Karácsony titka a szeretet. A szeretet, amely értelmet ad életünknek, abból a 
felismerésből táplálkozik, hogy valakinek szüksége van ránk. Mikor megszólal a 
karácsonyi csengő, melynek hangja az otthon melegét juttatja eszünkbe, gondol-
junk szeretteinkre, barátainkra. 

Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatokból morzsákat az eljövendő év hét-
köznapjaira, azért hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a hétköz-
napitól eltérőt varázsoljunk. 

Kellemes téli időtöltést, békés ünnepeket kívánok!

Gémes László, polgármester
Szabadi Lívia:

A várakozás ideje
Várom a havat, hófehéret,
a száncsengőt, a nevetésed,
piros sapkának fehér bojtját…
Kandallótűz meleget ont ránk.

Várom a téli nagy csodákat,
feldíszített karácsonyfákat,
narancs-fahéj illatú estet…
békességet, nyugalmat, csendet.

Várom a családok mosolyát,
a búcsút intő gondok sorát,
a szívekbe költöző imát…
Mikor jön végre egy jobb világ?

Várom karácsony ígéretét,
lelkekbe lopott szeretetét…
Várom, hogy ne csak egy nap legyen,
várom: Ne kelljen várni sosem!

Fotó: Muzsik Sándor
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Köszönetnyilvánítás
„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…”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, ismerősöknek, 

akik drága szerettünk

Bélteki Sándorné
Bárány Ilona

temetésén megjelentek, koszorúikkal, 
csokraikkal, együttérzésükkel fájdal-

munkat enyhíteni próbálták.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Bugyi Mihályné
Piti Julianna

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély gyászunkban 

velünk együtt éreztek.

Gyászoló család

Megemlékezés
„Virágerdő sűrűjében, pihen két szív csendesen,

Rég nem dobbant családjáért
messze vitted, Istenem.

Álmainkban találkozunk,
lelketek vár ránk odafent.”

Soha el nem múló fájdalommal emlé-
kezünk

Tóth Ferenc
és

Tóth Ferencné
Nóbik Erzsébet

haláluk évfordulóján.

Szerető menye és családja

Családi események
2015. november

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Tóth Józsefnek és Kaczúr Melindának (VI. 
külterület 24.) BOGLÁRKA, Misák Józsefnek és 
Magyar Juditnak (VI. külterület 19/a) CSONGOR, 
Sztojka Jánosnak és Bereczki Máriának (Bem u. 26.) 
AMIRA
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Bélteki Sándorné Bárány Ilona, Mind-
szenti u. 46/a (89 év), Csenki Ignácné Majzik Er-
zsébet, III. külterület tanya 7. (90 év), Katona-Kis 
Dezső Antalné Gila Veronika, Rozmaring u. 16. (88 
év), Dorogi Frigyesné Buza Rozália, Dr. Bartucz L. 
u. 7. (70 év), Kehrer Béla, Kórógy u. 79/c (76 év), 
Kiss Jánosné Jószai Eszter, Ady E. u. 29. (85 év), 
Bugyi Mihályné Piti Julianna, Kórógyszentgyörgy 
u. 13. (83 év).

Képviselő-testületi tagok az alábbi 
időpontokban fogadóórán várják a 
lakosságot a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Január 5-én kedden 17-18 óráig, majd minden hó-
nap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Január 6-án szerdán 17-18 óráig, majd minden hó-
nap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Január 7-én csütörtökön 17-18 óráig, majd minden 
hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
December 9-én és január 13-án szerdán 17-18 óra, 
majd minden hónap második szerdáján 17-18 órá-
ig
Tóth Péter
December 16-án szerdán 17-18 óráig, majd min-
den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig

LAPZÁRTA
2015. december 30. (szerda) 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

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők minden hétfőn 15-17 óra, csütörtökön 
16-18 óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üzenetet, cik-
ket, személyes megemlékezést, stb. a művelő-
dési ház munkatársai is fogadnak. 

Írásait, javaslatait bedobhatja ugyanitt az 
épület hátsó ajtaja melletti postaládába is.

Megemlékezés

„Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit igazán szeretnek.

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem,

hanem, amit egy életen át
hordozunk csendesen … „

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányunkra

Rácz Adriennre
halálának hetedik évfordulóján.

Rácz Pál, Rácz Éva 
Dr. Rácz Oszkár, Varga Csilla
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zat lehívhatja az un. bankgaranciát. Nyomatékosan 
felhívta a figyelmet arra, hogy a határidőkkel ne 
csússzanak tovább. Hozzátette, életveszélyes hibák 
nincsenek, de vannak problémák.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a javításokat kifogástalanul kell elvégezni, hogy ne 
kelljen még háromszor újra elvégezni ugyanazt a 
munkát. Megkérdezte, készült-e jegyzőkönyv a ga-
ranciális munkák elvégzéséről, átvett-e valaki, kint 
volt-e a műszaki ellenőr? 

Gémes László polgármester elmondta, nincs ad-
dig műszaki átadás-átvétel, amíg a műszaki ellenőr 
át nem veszi a munkálatokat. Tehát ez megtörtént, 
az önkormányzat azt megtekintette. A garanciális 
javítások elvégzéséről a kivitelező jelentést küldött 
az önkormányzathoz. Előfordult, hogy többször is el 
kellett végezni ugyanazt a javítást. 

Gyapjas Sándor elmondta, augusztus 4-én volt a 
garanciális bejárás a településen, melyen részt vett a 
Közútkezelő Kht., az üzemeltető, kivitelező, akkor 
összeállítottak egy hibalistát, megbeszélték a felve-
téseket, a javításokat határidőre elvégezték. Az ön-
kormányzat kérésére a mérnök garanciális bejárást 
hívott össze a vállalkozókkal karöltve. Az ALFÖLD-
VÍZ Zrt. üzemeltetési problémát nem jelzett. A kft. 
minimális problémát jelzett, a hibalistát mindenki 
megkapta. A javításokat elkészítették, lejelentették 
az önkormányzatnál. Azóta ismét keletkeztek hibák, 
ezért javasolja az újbóli bejárást. Kérte a képviselők 
jelenlétét is. 

Tóth Tibor elmondta, az éves felülvizsgálatot a 
beruházóval együttműködve végzik el, melyen a ki-
vitelezők is részt vesznek. Vannak olyan pontok, ahol 
újra süllyedések keletkeztek, ezeket újra javítani kell. 
A lokális problémákat kijavítják és a következő évi 
felülvizsgálatnál fogják dokumentálni.

Gémes László polgármester hozzátette, valószí-
nű, hogy a süllyedéseket és kátyúkat az agyagos talaj 
okozza. 

Koszó Ferencné elmondta, vannak olyan utcák, 
ahol az útalap nem bírja el a teherforgalmat. Azokon 
a szakaszokon ezzel a talajszerkezettel egy idő után 
újra jelentkeznek a süllyedések. Ezzel szembesülni 
kell. Ezért fontos, hogy megfelelő útalapok készül-
jenek el. 

Lukács Istvánné alpolgármester egyetért azzal, 
hogy az útalapot egyszer kell jól megcsinálni. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, lako-
sok jelezték, hogy vannak olyan utcák, melyek keske-
nyebbek lettek (pl. Kis u.). 

Koszó Ferencné elmondta, a Kis utcát most fogják 
kijavítani. 

Sándor Tivadar rákérdezett a bejárás időpontjára.
Gémes László polgármester javasolta, hogy a be-

járás november 15-20. között legyen. 
Több kérdés a képviselő-testület részéről nem 

hangzott el.
Gémes László polgármester megköszönte a meg-

hívott vendégek részvételét, a kérdésekre adott vála-
szokat, a bejárással kapcsolatban egyeztetni fognak. 

A polgármester tájékoztatója a két ülés között tör-
tént eseményekről, a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester ismertette a két ülés 
között történt eseményekről, fontosabb intézkedé-
sekről (2. sz. melléklet) szóló tájékoztatót. A tájékoz-
tatót kiegészítette azzal, hogy levették az első víz-
mintát, annak az eredménye jó, reméli, hogy a többi 
is jó lesz. Ha megvan a három vízminta eredménye, 
utána zárható a projekt. Várhatóan a jövő héten meg-
történik a műszaki átadás. 

Gémes László polgármester tisztelettel köszöntöt-
te a testületi ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte 
az Euro Aszfalt Kft, a PROBART Kft képviselőit, va-
lamint Koszó Ferencné DAMI képviselőt. 

Napirend előtt tárgyalandó ügyek
Gémes László polgármester elmondta, a képvi-

selő-testületi tagok kérésére megjelentek az ülésen 
a szennyvízberuházás kivitelezői. Kérte a képviselő-
ket, tegyék fel kérdéseiket a szennyvízberuházással 
kapcsolatban. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, mikor történik 
meg az utak helyreállítása? Hozzátette, ígéretet tettek 
már több időpontra is. Közeledik a tél, az utak állapo-
ta nagyon rossz, közlekedésre alkalmatlan, a lakosok 
folyamatosan panaszkodnak. Elmondta, a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elvégezte a falubejárást, felmér-
ték az utak, utcák állapotát, azóta sem történt semmi. 
Nem látja szándékát az utak helyreállításának. 

Gémes László polgármester átadta a szót Sándor 
Tivadarnak, az Euro Aszfalt képviselőjének. 

Sándor Tivadar, az Euro Aszfalt képviselője el-
mondta, a konzorciumon belül a kivitelezési terü-
letükhöz az 5-6-7-es öblözet tartozik. Ismertette az 
öblözethez tartozó területeket. Ezeken a helyen két 
vállalkozóval dolgoztak. Az 5-ös és 7-es öblözetben 
lévő vállalkozó által bejelentett hibák 90%-át kijavítot-
ták. A 6-os öblözetben, vagyis a Kinizsi utca, Szentesi 
utca két oldalát az alvállalkozó közlése szerint az asz-
faltozási, illetve burkolat helyreállítási munkálatokat 
november 2-ával fogja megkezdeni. A burkolat helyre-
állításokkal kapcsolatban elmondta, a kivitelezés meg-
kezdése előtt készültek állapotfelvételek. Amennyiben 
a képviselők közül valaki szeretné megnézni, megtehe-
ti. A vállalkozási szerződésben foglaltak szerint az ere-
deti állapot helyreállítása a cél. Tudják, hogy vannak 
nyomvonal-süllyedések, ezeket igyekeznek javítani. 
Úgy véli, a területükön a hibák száma nem sok, ennek 
ellenére törekedni fognak a hibák kijavítására. Kér-
te a polgármester úrtól, illetve a képviselőktől, hogy 
egyeztessék le a konkrét hibákat. Hozzátette, partner 
abban, hogy kimenjenek a helyszínre és készítsenek 
állapotfelvételt. Kérte, hogy a korrekt együttműködés 
érdekében a lakossági hibabejelentéseket írásban jut-
tassa el az önkormányzat hozzájuk. 

Gémes László polgármester elmondta, a mérnök 
úrral korábban már kezdeményezte a közös bejárást. 
Hozzátette, a polgármesteri kabinet munkatársaihoz 
beérkezett bejelentéseket minden esetben továbbítot-
ták elektronikus úton. Javasolja, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottsággal együtt végezzék el a bejárást 
öblözetenként, vállalkozónként. Úgy véli, a közös be-
járás eredményhez fog vezetni. 

Gyapjas Sándor a PROBAT Kft. képviselője 
elmondta, a Mindszenti utca felújítása 1-2 fedlap 
kivételével jól sikerült. Garanciális bejárást végez-
tek augusztusban, a Közútkezelő Kft. végig nézte a 
munkaterületet, hibát nem jelentett. 

Gémes László polgármester elmondta, a Mind-
szenti utcán található két helyen fedlap süllyedés, 
kérte, hogy ezt nézzék meg helyszínen.  

Gyapjas Sándor elmondta, az útellenőrök folya-
matosan ellenőrzik az utakat, természetesen elvégzik 
a javításokat. Augusztus 5-én kaptak egy hibalistát, 
mely alapján a javításokat elvégezték, azóta ismét ke-
letkeztek süllyedések. Munkatársai 2 nappal ezelőtt 
ismét felmérést végeztek, a meglévő hibákat újra ki-
javították. A nagyobb volumenű javításokra polgár-
mester úrtól a mai napon e-mailben kértek 15 napos 
határidőt. Azokra az útjavításokra komolyabban fel 
kell készülni. A nyomvonal-süllyedéseket egyértel-
műen helyre kell hozni. Úgy véli, néhány kivétellel 

jól sikerültek az eddigi helyreállítások. Hozzátette, 
vannak olyan utcák, amelyek jobb állapotba kerültek, 
mint voltak. Töltőanyagok kerültek az utcára, sár-
mentesítést végeztek. Egyetért azzal, hogy közösen 
végezzenek falubejárást. 

Gémes László polgármester elmondta, a földes 
utcák helyreállítása valóban a legjobban sikerültek. 
Kritikus pl. az Arany J. utca, Köztársaság utca, dr. 
Bartucz L. utca, Szabadságharcos utca. Véleménye 
szerint a bejárást egy nap alatt el tudják végezni. 

Gyapjas Sándor elmondta, vannak olyan hibák, 
melyeket 15 napon belül ki tudnak javítani, lesznek 
olyan hibák, melyeket majd csak tavasszal lesz érde-
mes helyrehozni. 

Gémes László polgármester elmondta, a bejárás 
azért lesz jó, mert rögzíteni lehet a konkrét hibákat, 
fel lehet tárni, hogy a hiba régi eredetű, vagy a csa-
tornázáskor keletkezett. A hibalista alapján mindenki 
tudja, hogy mi a feladata. A bejáráshoz a képviselők 
is csatlakozhatnak. 

Tóth Tibor PROBART Kft. képviselője kiegészí-
tésként elmondta, hogy érvényben lévő garanciális 
időszakban vannak, ők mindig elérhetők. Szeretné, 
ha a javításokat problémamentesen végezhetnék. 
Érdekük, hogy a településen balesetmentes legyen 
a közlekedés. A konszolidációs süllyedésekkel nem 
tudnak mit kezdeni. A szegváriak is tisztában vannak 
azzal, hogy esős időben milyen a talaj. Elmondta, a 
bejárások alkalmával meg fogják határozni a tenni-
valókat. 

Koszó Ferencné DAMI képviselője elmondta, 
polgármester úrral bejárták a települést. Akkor ki 
lettek jelölve azok a területek, ahol javításokat kell 
végezni. Annak javítását úgy kezdték el, hogy aszfalt 
kivételével az alapot újra építették, tömörítették. 

Azt tapasztalták, hogy a problémás szakaszokon 
altalaj-mozgás következtében újra és újra előjönnek 
a problémák, ezért nem került sor az aszfaltozásra. 
Pl. Köztársaság utca és Tiszai utca. A kivitelezési 
szakvélemény azt írja elő, hogy az eredeti állapotú 
szerkezettel kell helyreállítani az utakat. Azok a sza-
kaszok, melyek ki vannak bontva, november 4-étől 
leaszfaltozzák. Az enyhébb süllyedéseket nem bont-
ják ki, a javítást azokon a szakaszokon tavasszal vég-
zik majd el. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, a Malom-zug 
mikor kerül kijavításra? Az út kb. fél méterrel le van 
süllyedve, balesetveszélyes. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, a 
Puskin utcában megnövekedett a forgalom. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő elmondta, a 
Puskin utcában egyéb felbontások miatt növekedett 
meg a forgalom. 

Tóth Péter képviselő elmondta, kétségei vannak 
a közös bejárással kapcsolatban. Fel kell hívni a la-
kosság figyelmét, hogy problémáikkal jöjjenek be a 
hivatalba, jelezzék a kabinet munkatársainak. 

Sándor Tivadar elmondta, a bejárást egy nap alatt 
el tudják végezni. Elmondta, tudomása szerint a Ma-
lom utcában csőtörés volt, amit ki is javítottak. Meg 
kell vizsgálni, hogy mi okozta a burkolat süllyedését. 

Gémes László polgármester elmondta, a lakossági 
bejelentéseket a kabinet munkatársai minden esetben 
továbbították.

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, 
milyen határidő lett megjelölve az utak leaszfaltozá-
sára? 

Gémes László polgármester elmondta az aszfalto-
zás a műszaki átadásra megtörtént. Azon belül a ga-
ranciális javításokra szeptemberi határidőt jelöltünk 
meg, majd tolódott október 30-ára. Amennyiben a 
javítások nem történnek meg, akkor az önkormány-

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös  
Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. október 29-én tartott nyílt üléséről

Folytatás a 6. oldalon
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre áll-
nak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 15 
óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hívhatók 
háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.15-14.15-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház emele-
tén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállomá-
son
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 segélyhívószám 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 további teendő, tanácsot 
ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felkeres-
hető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. 
alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak felnőtt bete-
geket 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 segítséget kérni. Sze-
mélyesen 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
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
december 7-11. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
december 14-18. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 óráig
december 21-23. szabadság miatt nincs rendelés. He-
lyettesítő a nagymágocsi doktornő.
december 28-30. hétfőtől szerdáig 14-18 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. 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 hozzanak. 

Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a rende-
lőbe.

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

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

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

Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének ügy-
félfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hivatalban 
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 óráig, 
pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

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

Gazdálkodói Információs Szolgálat
Ügyfélszolgálati Iroda
hétfő  8-16-ig
kedd  8-16-ig
péntek 8-13.30-ig
Mucsi Krisztina
Telefon: 06-20/915-4575

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

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc 06-30/903-8505
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Vighné Somodi Rita 06-30/368-2772

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

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Cso-
portjának fogadóórája szeptembertől a következők 
szerin változik: minden csütörtök délután 14 órától 17 
óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtökén 8-12 
és 13-17 óra között.

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

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

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

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

Figyelem!!!
Zöldhulladék gyűjtés!

A Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. 2015. 
december 07-11-ig Szegvár Nagyközség 
területén zöldhulladék gyűjtést tart!

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a bezsákolt 
és kötegelt növényi részeket 2015. december 
07-én (hétfő) reggel helyezzék ki az ingatlanok 
elé.
Csak az eszerint kihelyezett zöldhulladék kerül 
elszállításra!

Köszönettel:
Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft.
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„Nyugi Ovi Program” a Kurca-parti Óvodában
A Türr István Képző és Kutató Intézet 

biztosított lehetőséget számunkra egy pilot 
(kísérleti) programban való részvételre. Az 
ország területén 15 óvoda vett részt a „Kora-
gyermekkori program a megfélemlítés meg-
előzésére” elnevezésű programban. A szak-
emberek külföldi minták tapasztalatai alapján 
dolgozták ki kísérleti rendszerüket, felismerve, 
hogy az óvodai csúfolódások, az iskolában már 
agresszív megnyilvánulásokká, sőt a későb-
biek során egyre komolyabb bántalmazássá 
fokozódhatnak a gyerekközösségekben. Óvo-
dánkból Ágostonné Szécsényi Erika, Kondacs 
Mihályné, Vigh Mária és Kiss Renáta koordi-
nálta a folyamatot. Több alkalommal vettünk 
részt felkészítő képzéseken Budapesten és le-
hetőségünk volt az egész kollektívával is meg-
ismerni a programot, ami közösségünk erősíté-
sét is szolgálta. Valamint Békéscsabán konkrét 
módszereket is megismertünk, melyek segítik 
munkánkat, helyzetfelismerő és megoldó ké-
pességünk jó kiegészítői.

A szülők egy családi napon, gyermekeikkel 
együtt tevékenykedve ismerkedhettek meg a 
programmal, a kerettörténettel. Kérdőívek ki-
töltésével is hozzájárultak a kutatómunkához.

A gyermekek 1 hetes intenzív tevékenység 
sorozattal ismerkedtek meg „Szepi” az űrlény, 
valamint Zille, a szívtündér, és Timó, a védel-
mező kalandos történetein keresztül a csoport-
szabályokkal. Ezek lényege, hogy nem az az 
erős, aki bántja a másikat, hanem az, aki meg-
védi a gyengébbeket, segíti társait.  Az erőnk 
az összefogásban rejlik.

Csoportjaink lelkesen vettek részt a megva-
lósításban, a gyerekek életkori szintjének meg-
felelően tették magukévá a program tartalmát. 
Tapasztalatainkról folyamatosan tájékoztattuk 
a programmal foglalkozó kutatókat, akik ösz-

szegezték az eredményeket, és tanulmányt ké-
szítettek a kialakult vélemények alapján. Ez ké-
sőbb iránymutatás lehet a program adaptációja, 
más óvodákban való bevezetése során.

Tevékenységünkhöz a TKKI minden esz-
közt a rendelkezésünkre bocsátott. Nagy érté-
kű fejlesztő játékokat, trambulint, terepasztalt, 
papír-írószer készletet, mesepárnákat, szőnye-
get kapott minden csoport. Intézményünk esz-
közkészlete egy interaktív táblával is bővült.

Munkatársunk Ágostonné Szécsényi Erika 
tallini tanulmányúton figyelhette meg, hogyan 
működik a program más körülmények, más in-
díttatás, más célok mentén. Tapasztalatai alap-
ján még inkább megerősítést nyertünk abban a 
meggyőződésünkben, hogy szükség van ezek-
re a módszerekre.

Az értékes eszközkészlet mellett nagyon jó 
elméleti anyagot tudhatunk magunkénak.

Köszönjük a szülők, családok érdeklődő tá-
mogatását, részt vevő segítségét. 

Érdeklődve várjuk és reméljük a program 
folytatását.

Vígh Mária 

Új autója lett a Szegvári 
Polgárőr Egyesületnek
A Szegvári Polgárőr Egyesület 2015 11. 06-án 

átvette az új szolgálati járművüket, egy Suzuki 
Vitara 1,6 benzines Allgrip prémium terepjárót, 
fehér színben, felmatricázva az előírásnak meg-
felelően.

 

Az ünnepségen megjelent Gémes László pol-
gármester és a szegvári képviselő testület tagjai, 
a szomszédos települések polgárőr vezetői és a 
Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövet-
ségének képviseletében Magyari Béla tiszteletbe-
li elnök és a szegvári polgárőrök.

„A járművet a miniszterelnökséget vezető mi-
niszter 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete, idén is 
lehetőséget adott a polgárőr egyesületek számára, 
hogy pályázatot nyújtsanak be a vidéki gazdaság 
és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére, ezen belül új polgárőr járőr gépko-
csik beszerzésére, melyet a pályázatára beadott 
sikeres jelentkezésünk segítségével sikerült meg-
szereznünk. Bízunk abban, hogy az új jármű se-
gítségével még hatékonyabban tudjuk szolgálni 
községünk közbiztonságát. Köszönet mindazok-
nak, akik a pályázás folyamatában segítséget 
nyújtottak! Egyesületünk alapszabályban megfo-
galmazott legfontosabb célja részvétel községünk 
közrendjének, közbiztonságának fenntartásában, 
a bűnmegelőzésben. Ennek érdekében fokozott 
szolgálatot látunk el” – mondta az átadási ünnep-
ségen Privóczki Zoltán az egyesület elnök helyet-
tese

„Nagy örömünkre az egyesület nyert a pályá-
zaton, így egy új megkülönböztető jelekkel fel-
szerelt Suzuki terepjáró autó került Szegvárra. 
Az új autót az egyesület szolgálati feladatai ellá-
tására használja” - hallhattuk az autó ünnepélyes 
átadásán Gémes László polgármestertől.

Ezután Gémes László polgármester adta át ün-
nepélyes keretek között az új autó kulcsát Bihari 
Ferenc elnöknek.

Ezután Gilinger István Szentesi polgárőr egye-
sület elnök helyettese egy ajándékkal lepte meg a 
szegvári egyesületet, melyet az elnöknek adott át.

Forrás: Magyari Béla - Promenad.hu

Megemlékezés
„December volt, mikor életed véget ért-
Bánatot ránk hagyva örökre elmentél.”

Fájó szívvel emlékezünk

id. Hegyi László
halálának 5. évfordulóján.

Felesége és családja
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A 3. oldal folytatása vonását. Sok esetben előfordul, hogy az adózók nem 
jelentik be a gépjármű tulajdonosának változását. 

Az anyagban utalt arra, hogy a Htv. módosítása 
2016. január 1. napjától lehetővé teszi, hogy az ön-
kormányzat rendeletében a háziorvos (házi gyermek-
orvos, fogorvosi alapellátás), védőnői tevékenységet 
folytató vállalkozó számára mentességet, kedvez-
ményt állapítson meg feltéve, ha annak vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió 
forintot nem haladja meg. Kérte a képviselő-testület 
állásfoglalását erre vonatkozóan. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta az 
adóztatásról szóló írásos beszámolót, azt elfogadásra 
javasolta.  A bizottság nem javasolta a helyi iparűzési 
adó mentesség, kedvezmény biztosítását a háziorvo-
sok részére.  

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta az adóztatásról szóló beszá-
molót, azt elfogadta.

Gémes László polgármester kérte, aki elfogadja 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatát, hogy a 
háziorvos (házi gyermekorvos, fogorvosi alapellá-
tás), védőnői tevékenységet folytató vállalkozók ne 
kapjanak iparűzési adó kedvezményt vagy mentessé-
get - 2016. január 1. napjától - kézfeltartással jelezze. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a háziorvosok (házi gyermek-
orvos, fogorvosi alapellátás), védőnői tevékenységet 
folytató vállalkozók iparűzési adó mentességre, 
kedvezményre vonatkozó előterjesztést, úgy döntött, 
hogy nem kíván élni a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvényben 2016. január 1. napjától biztosított le-
hetőséggel, a fenti adóalanyok számára nem kíván 
mentességet, kedvezményt biztosítani.

2./ Napirendi pont: Szociális szolgáltatástervezési 
koncepció

Gémes László polgármester előterjesztette a Szo-
ciális szolgáltatástervezési koncepciót (4. sz. mellék-
let). Megkérdezte Berkeczné Csák Andrea igazgatási 
osztályvezetőt, van-e szóbeli kiegészítése?

Berkeczné Csák Andrea igazgatási osztályve-
zető elmondta, az intézményvezetők és a Szegvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményezte az 
anyagot. A koncepcióban foglaltakkal egyetértettek, 
kiegészítésre, módosításra javaslat nem érkezett. A 
koncepciót a Szociális kerekasztal határozatképte-
lenség miatt nem tárgyalta. 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság a Szociális szolgáltatástervezési koncepciót meg-
tárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

Kérdés, hozzászólás a képviselő-testület részéről 
nem hangzott el.

Határozat
1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepci-
ójának felülvizsgálata céljából készült előterjesztést, 
az abban foglalt főbb célkitűzésekkel, feladatokkal 
egyetértett.

2.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. 
tv. 92. §-ában előírt kötelezettségének teljesítése ér-
dekében Szegvár Nagyközségi Önkormányzat szoci-
ális szolgáltatástervezési koncepcióját ezen határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.

3.) A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy a szociális szolgáltatástervezési koncepció tar-

Végéhez közeledik a Károlyi kastély közösségi 
központtá történő átalakítása. Várja a javaslatokat, 
ötleteket arra vonatkozóan, hogy milyen tartalommal 
töltsék meg a központot. Az orvosi rendelő előtt a 
parkoló nagyobb része elkészült, a térkövezést hama-
rosan befejezik. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kérte, hogy 
a pályázati elbírálások eredményéről kapjanak a 
képviselők tájékoztatást. Rákérdezett a tanyagond-
noki szolgálat új mikrobusz beszerzésére, valamint 
a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre 
benyújtott pályázati eredményére. 

Gémes László polgármester elmondta, a gyer-
mekétkeztetésre benyújtott pályázaton a térségben 
senki nem nyert. Nagyon kevés volt erre a forrás, 
néhány északi megyében volt sikeres ez a pályázat. 
A tanyagondnoki pályázatot első körben formai 
hibára való tekintettel próbálták elutasítani. Kifo-
gásolták, hogy a tanyagondnoki szolgálat működési 
engedélyét nem csatoltuk be, holott ez kivonat for-
májában be lett nyújtva. Ezért fellebbezést nyújtot-
tunk be. A Szegedi MVH szerint jó pályázatot nyúj-
tottunk be. A fellebbezést a Miniszterelnökséghez 
kellett benyújtani. Eredmény egyelőre nincs. Dön-
tés akkor születik, ha ismert lesz a pályázatra a for-
rás összege. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő rákérdezett a 
terepjáró megvásárlására és a Hunyadi J. u. felújítá-
sára.

Gémes László polgármester elmondta, a terepjá-
ró vásárlására a Ford már korábban ajánlatot tett. Az 
adásvételi szerződés megkötése után felemelték ezt 
az összeget. Az önkormányzat magasabb összegért 
nem fog vásárolni. Ezért ez a vásárlás meghiúsult. A 
Hunyadi J. utcát a Falufejlesztő Kft. fogja kátyúzni. 

Lukács Istvánné alpolgármester megkérdezte, 
mennyire volt sikeres a Start mezőgazdasági növény-
termesztési program? 

Gémes László polgármester elmondta, a prog-
ram sikeres volt. Terven felül teljesült a növények 
termesztése. A hatóságok pozitívan nyilatkoztak a 
programról.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, nagyon sok 
volt a zöldbab és zöldborsó, hűtőszekrényt kellett 
vásárolni az eltarthatóság miatt. Jövőre szükség lesz 
egy hűtőkamrára és egy helyiségre, ahol a terménye-
ket fel lehet dolgozni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a két ülés közötti időszak fontosabb esemé-
nyeiről szóló polgármesteri tájékoztatót a kiegészíté-
sekkel együtt tudomásul vette.

1./ Napirendi pont: Beszámoló az adóztatásról
Gémes László polgármester előterjesztette az 

adóztatásról szóló beszámolót (3. sz. melléklet). Meg-
kérdezte Gyömbér Ferencnét, van-e kiegészítése az 
anyaggal kapcsolatban? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, Szegváron 
és Derekegyházán is új dolgozó látja el az adóztatási 
feladatokat. Elmondható, hogy mindkét településen 
zökkenőmentesen végzi feladatát a két munkatárs.  

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
magas összegűek a hátralékok. Megszűnő vállalko-
zásoknál a kintlévőséget bizonyos esetekben be lehet 
hajtani. Megkérdezte, milyen intézkedéseket tervez a 
hivatal a hátralékok csökkenése érdekében? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a munka-
bérből való letiltások folyamatosak. Megnehezíti a 
behajtást, ha az adózónak megszűnik a munkahelye. 
A nagyobb adózókkal és hátralékosokkal megállapo-
dást kötünk a részletekben történő fizetésre. Élnek 
is ezzel az adózók. Gépjárműadóval kapcsolatban 
kezdeményeztük a gépjármű forgalomból való ki-

talmának kétévente történő felülvizsgálata és aktu-
alizálása érdekében a szükséges intézkedést tegye 
meg.

3./ Napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a Szo-

ciális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályozá-
sára vonatkozó írásos anyagot (5. sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a javításo-
kat elvégezte az anyagban, szíveskedjenek azt figye-
lembe venni. 

Gémes László polgármester tájékoztatta a képvi-
selő-testületet, hogy a mai nappal megkezdték a fa 
hordását a szolgáltatótól, ezt követően kerül kiosz-
tásra. 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Szociális 
célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályozására vo-
natkozó rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkotta 
a 11/2015. (X.29.) Önkormányzati rendeletét a Szoci-
ális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
gyermekjóléti és családsegítés feladatellátásának 
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot (6. sz. 
melléklet). Átadta a szót dr. Vigh-Molnár Henriett 
bizottsági elnöknek.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a gyermek-
jóléti szolgáltatás és családsegítés feladatellátásának 
felülvizsgálatára vonatkozó írásos anyagot. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a gyermekjóléti szolgáltatás 
és családsegítés feladatellátásnak felülvizsgálata tár-
gyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ A képviselő-testület a 2015. évi CXXXIII. 
törvénnyel módosított, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény kötelezése alapján a gyermekjóléti szolgáltatás 
és családsegítés feladatellátást 2016. január 1. napjá-
tól egy szolgáltató keretében működteti tovább. 

2./ E feladatok ellátást saját önkormányzati fenn-
tartásban, a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézményének 2016. január 1-jei hatállyal, 
önálló szervezeti egységeként létrehozandó Család- 
és gyermekjóléti szolgálat formájában szervezi meg.

3./ A 2. pontban nevesített szervezeti egység 2016. 
január 1. napjától kezdődően ellátja Szegvár nagyköz-
ség és Derekegyház község vonatkozásában a Gyvt. 
39. §, 40. § (2) bekezdése, valamint az Szt. 64. § (4) 
bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatait.

4./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
Derekegyház Község polgármesterével, a SZEESZI 
vezetőjével egyeztetve készítsen előterjesztést a 
2015. november 26-i ülésre a SZEESZI átszervezé-
séről. Az előterjesztésben térjen ki a strukturális és 
szakmai változtatásokra, a létszámnormára, a szol-
gáltatási tartalom biztosításának módjára.

5./ A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
készítse el a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett 
adatok módosításához szükséges dokumentumokat.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének megbízására vonatkozó írásos anya-
got (7. sz. melléklet).

Határné Bottyán Erika képviselő köszönetet 
mondott Gyömbér Ferenc ügyvezetőnek az eltelt 5 
évben végzett munkájáért. Elmondta, kérésére az 
ügyvezető maximális segítséget nyújtott. Támogatja 
ügyvezetői megbízatását. 
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
a mai nappal jár le az ügyvezető megbízatása. Miért 
most került a testület elé az anyag? Az előterjesztés-
ből az derül ki, hogy a vezetés elégedett az ügyvezető 
munkájával. Az biztos, hogy lelkiismeretesen látja el 
a feladatát, azt viszont erős kifejezésnek tartja, hogy 
az ügyvezető színvonalas munkát végez. A lakosság-
tól érkezett visszajelzések alapján nem ezt szűrte le. 
Hozzátette, a kátyúzás sok helyen nem jól sikerült. 

Gémes László polgármester megkérdezte a kép-
viselő asszonytól, gondolja, hogy ez az ügyvezető 
hibája? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
nyilvánvaló, hogy annak a hibája, aki végezte. Meg-
kérdezte, mikor lett bejelentve a cégbírósághoz a 
könyvvizsgáló személyének megváltozása? 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, be lett je-
lentve a könyvvizsgáló személyének megváltozása.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
30 nap áll rendelkezésre a bejelentéshez. 

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, ügyvéd 
úr készítette el a dokumentumokat, ő jelentette be 
a változást. Hiánypótlásra voltak felszólítva, 2 hete 
sikerült rendezni a bejelentést. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, pénzbírságot nem kaptak?

Gyömbér Ferenc ügyvezető elmondta, nem kap-
tak pénzbírságot. 

Gémes László polgármester elmondta, hiánypót-
lásért nem büntet a bíróság. Nem határidő mulasztá-
sáról van szó. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő azt kérte az 
ügyvezetőtől, nézzen utána a kft. cégbírósági bejegy-
zésének.

Puskásné Halál Ágnes képviselő köszönetet mon-
dott a kft. ügyvezetőjének az elvégzett munkákért. 

Gémes László polgármester elmondta, a kft-t és 
az ügyvezetőt is régebb óta ismerik. Úgy ítéli meg, 
hogy a lehetőségeikhez és anyagi körülményeikhez 
képest kitűnő munkát végeznek. A kátyúzást egy 
komoly útjavító cég javasolta, biztosítottak is hozzá 
technikai eszközöket. A kft. mindent megtett annak 
érdekében, hogy a kátyúzás sikerüljön. Példa értékű 
beruházásokat végeztek pályázati úton. A falu köz-
pontja új arculatot kapott, megújultak az intézmé-
nyeink, a polgármesteri hivatal. Felépült az ifjúsági 
szálláshely, megújultak a parkjaink, a sportpálya. 
Ügyvezető úrral napi kapcsolatban áll, egyeztetnek 
a feladatellátások kapcsán. Nem találkozott még 
olyan kirívó hibával, amit rájuk lehetne vetni. A kft-
nél kitűnő szakemberek dolgoznak, ezen túlmenően 
vannak olyan dolgozók, akik közmunkaprogram 
keretében látják el feladataikat. Kihangsúlyozta, 
a kritikák alaptalanok. Elismerés és dicséret illeti 
meg őket. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
tény, hogy nincsenek teljesítve azok a lakossági kéré-
sek, melyeket testületi ülésen tolmácsolnak. Lakos-
sági kérésre négy alkalommal kérte, hogy a péksa-
roknál a járdát ki kell javítani. Süllyedés miatt megáll 
a víz, télen ráfagy, balesetveszélyes.

Gémes László polgármester elmondta, erre anyagi 
forrást a kft. az önkormányzattól ez ideig nem kapott. 
Még nem fordult elő olyan, hogy amivel megbízták a 
kft-t, ne végezte volna el. Képviselő asszony felve-
tésére elmondta, a péksaroknál mindenképpen meg 
kellene állnia a kerékpárúton közlekedőnek, mert az 
egy kereszteződés. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, sok 
embernek fenntartása volt a kht. megalakulásával 
kapcsolatban. Ma már, mint Falufejlesztő és Üzemel-
tető Kft. végzi a feladatait a településen. A beruházá-
sokat a településen a kft. végezte. Hozzátette, vannak 
néhol elmaradások, ez biztosan sok embernek szemet 
szúr. Véleménye szerint a dolgozók lelkiismeretesen 
és jól végzik munkájukat. Megköszönte az ügyvezető 
és a kft. dolgozóinak eredményes munkáját. 

Gémes László polgármester elmondta, össze kell 
vetni, 2007. előtti és utáni éveket. A település nagyon 
sokat fejlődött, ez elsősorban a helyieknek és az ön-
kormányzati cégnek köszönhető. 

dr. Vigh-Molnár Henriett elmondta, a dicsérő 
szavak nem elfogultságból adódnak. A kft. felelős-
séggel végezte el az uniós pályázati beruházásokat, 
melyet komoly és szigorú ellenőrzés követett. 

Gémes László polgármester megjegyezte, kép-
viselő-társai egy része nem látja, hogy mivel jár a 
helyszíni ellenőrzés egy projekt kapcsán. Meg kell 
felelni a szerződéseknek, vizsgálják az építési naplót, 
munkanaplót, számlákkal történő elszámolást, ellen-
őrzik a beszerzett anyagokat, a szállítóleveleket, stb. 
A pályázati elszámolások során hiányosságot nem 
tártak fel. Hozzátette, az ezzel kapcsolatos szigorú 
adminisztrációs feladatokat egyszemélyben az ügy-
vezető látja el. 

Tóth Péter képviselő javasolta, ne térjenek el az 
előterjesztés témájától.

Gémes László polgármester elmondta, továbbra 
is a Falufejlesztő Kft. ügyvezetőjének megbízatása 
a tárgyalás témája, a felmerült kérdésekre válaszát 
megadta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (továbbiakban PTK.) 3:109. § (2) bekez-
désében biztosított hatáskörében Gyömbér Ferenc 
(szül: Szentes, 1983. június 22. an: Putnoki Éva) 
Szegvár, Kinizsi u. 9. szám alatti lakost (figyelemmel 
a PTK 3:112 § (1) bekezdésére és 3:114. §-ára) 2015. 
október 30. napjától 2020. október 30. napjáig meg-
bízza a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetőjének.

Munkaviszonya: határozott idejű munkaviszony, 
teljes foglalkoztatásban. 

Díjazását a képviselő-testület havi, bruttó 350.000 
Ft-ban határozza meg.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, mint egye-
düli tag felhatalmazza, és egyidejűleg kötelezi az 
ügyvezetőt, hogy a jelen módosítással érintetten az 
egységes szerkezetű alapító okiratot elkészíttesse.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a határozatban foglaltak képviseletére és végre-
hajtására. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Használati szerződés a 259 és 339/2 hrsz-ú ingatla-
nokra vonatkozóan (8. sz. melléklet). 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, be volt-e jegyezve a vagyonkezelői jog? 

Gémes László polgármester elmondta, a bejegy-
zés megtörtént. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, két helyrajzi szám van megadva. A sportcsarnok 
hova tartozik? Megjegyezte, a szerződésben nincs 
meghatározva az ingatlan nyilvántartásba való be-
jegyzés ideje. Megkérdezte, a 4./ pontban mit takar 
a raktározási jog? 

Gémes László polgármester elmondta, a csarnok 
is egy helyrajzi szám alá tartozik. Raktározhatnak pl. 
közös sportszert, tanszereket, könyveket. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a használati szerződés a szeg-
vári 259, és 339/2. hrsz-ú ingatlanokra tárgyú előter-
jesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ A képviselő-testület a használati szerződést jó-
váhagyta.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a használati szerződés aláírásával.

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

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
az önkéntes tűzoltók megkeresték azzal, hogy az 
újfalusi iskola épületében szeretnének egy helyisé-
get igénybe venni, illetve a tűzoltó autónak garázst 
kialakítani az udvaron. Megkérdezte, van-e erre le-
hetőség? 

Gémes László polgármester elmondta, az újfalusi 
iskola épületét jelenleg raktárnak használják. Hoz-
zátette, korábban már felajánlották a tűzoltó egye-
sületnek a volt könyvtár épületét, tervek is készül-
tek a helyiségek kialakítására, ezért most értetlenül 
áll a kérdés előtt. A tűzoltók felszerelése is ott van 
a könyvtár épületében. A garázs építéséhez már az 
ajtókat is megvették. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, azt 
mondták a tűzoltók, hogy a helyiség birtokba vételére 
semmilyen írásos engedélyt nem kaptak.

Gémes László polgármester elmondta, valóban 
szóbeli megbeszélés folyt ebben a témában, kéri, 
hogy keressék meg őt a tűzoltók. 

Tóth Péter képviselő elmondta, több alkalommal 
kérte, hogy helyezzenek el konténert az állati tetemek 
elhelyezésére. Jelenleg egy konténer van a telepen, 
teljesen meg van telve. Kéri, hogy a hídon túl, a ke-
rékpárút csatlakozásánál alakítsanak ki egy betono-
zott részt, mert a kerékpárosok sárban állnak meg. 

Elmondta, emlékezete szerint a költségvetésben 
8,2 millió forint volt előirányozva kátyúzásra. Meg-
kérdezte, mennyibe került az eddigi kátyúzás a te-
lepülésen? 

Gémes László polgármester felkérte Gyömbér 
Ferenc ügyvezetőt, jegyezze fel Tóth Pétert képvise-
lő kéréseit. Elmondta, a 8,2 millió forint előirányzat 
nem a teljes aszfalt ára, az összeg az adott feladat el-
végzésére vonatkozik (pl. munkabér és járulékai). A 
gazdálkodási osztályvezető konkrét választ tud erre 
adni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Farkas utcáról a 
Kontra utca felé közeledve egy bejárónál hatalmasra 
nőtt bokrot ki kellene vágni. Elmondta, eső után fel 
vannak vágva a földutak, hatalmas a sár, nem lehet 
rajta közlekedni. Megoldást kell keresni, hogy az 
utak járhatók legyenek. 

Gémes László polgármester az utakkal kapcso-
latban elmondta, greeder rendelkezésre áll, az üzem-
anyag is biztosított, embert kell rá találni.

Tóth Péter képviselő elmondta, tudna valakit 
ajánlani. Folytatta a lakossági kérések tolmácsolását. 
A fa hídnál egy nagy gödör van, kérte betemetését. A 
Mindszenti utca végén a legutolsó sarki háznál lévő 
sövénytől kanyarodáskor nem lehet kilátni az útra. 
Kérte egy tükör kihelyezését. Megkérdezte, használ-
ta-e az önkormányzat a pályázati úton nyert beton-
gyártó gépet?

Gémes László polgármester elmondta, egyelőre 
nem, mivel nincs forrás anyagbeszerzésre. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta a gép 
Derekegyházán van. 

Tóth Péter képviselő elmondta, a Malom utcán 
nagyon nagy a sár. Többször kérte a helyrehozatalát, 
de eddig még nem történt semmi.

Gémes László polgármester elmondta, megoldás 
lehet az utca betontörmelékkel való behúzása. Meg 
kell nézni a helyszínen, hogy milyen megoldással le-
het az utat helyreállítani. (Időközben a Malom utca 
helyrehozatala megtörtént! A Főszerk. megjegyzése.)

Tóth Péter képviselő elmondta, vidékről érkező 
emberek nehezen találják meg a művelődési házat, 
illetve a polgármesteri hivatalt. Megkérdezte, ki le-
hetne-e helyezni táblát az épületre?   

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a hivatal 
épületén van tábla. 

Gémes László polgármester megköszönte a rész-
vételt és az ülést bezárta. 
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20 ÉVE A SZERETET EREJÉVEL

2015. november 19 csütörtök este van, Szent 
Erzsébet ünnepe, az esti szentmisére készülő-
dök. Ez a mise a két segítő szervezet, a Magyar 
Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat helyi csoportjaiért, támogatottaikért és 
jótevőikért szól. E két csoport 20 évvel ezelőtt 
alakult és azóta is tevékenyen működik közsé-
günkben.

Már a templomba érve megérintett a körülöt-
tem lévők szellemisége, hogy itt mindannyian 
Szent Erzsébet példáját követve, – lehetősége-
inkhez mérten – tevékenyen segítjük az arra 
rászorulókat. Sok erőt adott a közös éneklés, 

József atya biztató szavai, melyben kérte Isten 
áldását mindkét csoport tagjaira, munkájukra, 
és imádkoztunk az elhunyt tagokért is. Ezek ré-
szeseként egyre élesebben kirajzolódott előttem 
a közös munka múltja, jelene és jövője. A mise 

után egy kis agapéval zártuk az ünneplést, me-
lyen egy szép torta emelte a hangulatot. Jó volt 
fiatalabb tagként hallgatni az ott összegyűltek 

visszaemlékezéseit a 20 évvel ezelőtt történtek-
ről. Jókedvre derült a hallgatóság is, reményte-
lien néztünk a jövőbe. A két csoport közösen 
fogyasztotta el a tortát, mintegy jelképezve a 
közös fáradozást a szegvári hívekért, falubeli-
ekért.

Szeretném megköszönni mindenkinek ezt a 
közös estét, olyan élményekkel gazdagodtam, 

ami segített még mélyebben megérteni önkén-
tes munkánk fontosságát. Nagy megbecsüléssel 
nézek régi máltais tagjainkra, akik lelkesítenek 
minket, újoncokat, erre a fajta összefogásra 
nagy szüksége van egyházközségünknek.

Ennek a hétnek a végén a Máltai Csoport egy 
Jótékonysági vásárt tartott, melyre az általunk 
készített ajándéktárgyakkal, süteményekkel 
készültünk. Ezúton szeretnénk megköszönni 
minden adományozónak a támogatását, sok csa-
ládnak segíthetünk így karácsony előtt!

 Gajdáné Boda Ágnes, a MMSZ Szegvári Cso-
portja nevében

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBETRE 
EMLÉKEZTÜNK

II. András magyar király és meráni Gertrúd 
leányaként született 1207-ben. Még kislányként 
férjhez adták Lajos türingiai tartománygrófhoz, 
akit három gyermekkel ajándékozott meg. Fér-
je halála után a szegénységet választotta. Kór-
házat alapított, maga is szolgálta a betegeket. 

Marburgban halt meg 1231-ben. 
Szent Erzsébet tettekre váltotta a Szentírás 

szavait: Mint Istennek szent és kedves válasz-

tottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a 
jóságot, a szelídséget és a türelmet. (Kol 3,12)

Isten megadta Árpád-házi Szent Erzsébetnek, 
hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. 

Kérjük közbenjárását, hogy mi is lankadatlan 
szeretettel segítsük embertársainkat minden 
testi-lelki bajukban.

Az egész világon tisztelt magyar szent a 
Karitász védőszentje. Egyházközségünkben  is 
Szent Erzsébet példájára emlékezve kenyérkéket 
csomagoltunk az ifjúsági csoporttal és osztot-
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tunk ki a szentmisék  végén, ezzel is ráirányítva 
a figyelmet az önzetlen adakozás fontosságára. 
Az új egyházi év kezdetén legyen számunkra  is 
példa Szent Erzsébet élete, jócselekedetekkel 
várjuk Jézust! 

(Szabó Judit)

FELNŐTT KERESZTELÉS

Az egyházi év kezdetén, advent első vasár-
napján felnőtt keresztelés volt. Jó így kezdeni az 
évet, különösen annak, akit a keresztvíz átmos. 
A keresztségben megtisztul az ember és dön-
tésével Krisztust választja élete ideáljának. Jó 
tudni, Jézus védelme alatt van az életem, hozzá 
tartozom, az üdvösség várományosa vagyok. 
Testvérünk egy évig készült, hetente egy alka-

lommal jött,  hogy megismerje Krisztust. Az Ő 
keresztszülője volt az oktatója, aki fölkészítet-
te erre a szentségre, ez igen ritka. Dicsőség az 
Úrnak!

/Zs. J./

ÚJBÓL ALKOTTUNK!

Kovács Rita hitoktató szervezőmunkájának 
köszönhetően adventi koszorú készítésére hív-
tuk a gyermekeket. Szeretném megköszönni a 
szülőknek, nagyszülőknek és a gyermekeknek, 
készségét és szorgalmát, amellyel jó példát ad-
tak az adventi készületben. Az adventi koszo-
rú már meg van, most a várakozás idejét éljük. 
Csendes várakozásban állunk az Úr elé. Csend-

ben kérdezzük, meg a jó Istent, mit vár tőlünk, 
mit adjunk oda, mikről mondjunk le, mi legyen 
a mi önmegtagadásunk. Szerezzünk minél több 
örömet annak, akinek a születése napjára készü-
lünk. Jót tenni jó, minél több jót teszünk, azál-
tal mi jobbá leszünk mi magunk is. Minél több 
gyertya gyullad meg a koszorún annál közelebb 
leszünk, a nagy titokhoz. Az Isten Fia jön hoz-
zánk. Nagy, szinte fölfoghatatlan ez, de meg-
láthatjuk földi szemeinkkel, karácsony éjjelén 
mikor kisdedként közénk jön. Ő megérinti ben-
nünk mindazt, amire vágyunk: a SZERETE-
TET. A kérdés az, hogy te megnyitod-e a szíved 
ajtaját hogy ő betérjen hozzád. Ne mulaszt el a 
lehetőséget. Isten találkozni akar veled. Érted 
és értem jön, hogy nekünk ajándékozza magát. 
Boldog az az ember, aki találkozik vele. Áldott 
készületet kívánok mindenkinek.

/Zs. J./

ÁLDOTT KARÁCSONYT!

Hamarosan elközeleg 
a karácsony! Készü-
letünk közben ne fe-
ledkezzünk meg arról, 
hogy az igazi öröm, 
béke, az igazi ajándék 
Jézus Krisztus, akit az 
Isten ad nekünk. Aján-

dékot azért adnak, hogy örömet szerezzen ne-
künk.  Rajtunk múlik, hogy az ajándékkal mit 
kezdünk. Elfogadjuk vagy elutasítjuk! Ha el-
utasítjuk, nem fogjuk megtudni, mekkora öröm 
lehetett volna számunkra. De ha elfogadjuk, ak-
kor az öröm már bennünk van, és velünk együtt 
örül az ajándékozó is. Szerezzünk örömet azzal 
Istennek, hogy elfogadjuk az Ő ajándékát, Jé-
zust. Ezzel az ajándékkal ne úgy bánjunk, mint 
az összes többivel, /megunjuk, nem törődünk 
vele, eldobjuk, és másik után vágyakozunk/ 
ezzel az ajándékkal együtt lehet élni, aki szeret 
minket.

/Zs. J./

HÍREK-ESEMÉNYEK

Tartós élelmiszergyűjtés december 6-15 kö-
zött a templomban! A testvérek által adományo-
zott élelmiszereket a Karitász csoport önkénte-
sei a rászoruló családoknak karácsonyra osztják 
szét. Legyünk nagylelkűek az adakozásban, te-
gyük szebbé, boldogabbá minél több rászoruló 
életét az önzetlen adakozással! Isten fizesse meg 
mindenkinek százszorosan!

Jótékonysági karitász vásár december 13-án 
vasárnap 9.30-12 óra között a Katolikus Kör-
ben. Vásárolhatók karácsonyi díszek, ajándék-
tárgyak, kézimunkák stb. Szeretettel hívnak, és 
várnak mindenkit, látogasson el és éljen a vásár-
lási lehetőséggel. Az árusítás bevételét ez eset-
ben is a rászorulók karácsonyi ajándékozására 
fordítja a Karitász helyi csoportja. 

Idősek, magányosok karácsonyára hívja a 
Karitász csoport az érintetteket december 16-án 
szerda délelőtt 9.30-tól a templomba. A Pásztorjá-
tékot a kicsik előadásában láthatják a résztvevők. 
Mindenkit szeretettel hív és vár a Karitász Csoport.

Adventi lelkigyakorlat: december 11-12-13-
án! Mind három nap az esti szentmisében, mely 
18 órakor kezdődik! A lelkigyakorlatot Gyulay 
Endre egyházmegyénk nyugalmazott püspöke 
tartja. Gyónási lehetőség mind három nap már 
17 órától! Használjuk fel a kínálkozó lehetősé-
get a lelki nagytakarításra, hogy lélekben meg-
tisztulva, a szentbeszédeken elgondolkodva, 
készülhessünk karácsony ünnepére!

Községi Betlehem: december 20-án vasárnap 
délután 16 órakor csak a szökőkútnál kerül elő-
adásra, az ünnepélyes gyertyagyújtás keretében.

Akinek családjában van idős, beteg, mozgásá-
ban korlátozott, és szeretne lelkileg is készülni 
az ünnepre, kérjük, jelezze a hozzátartozó a plé-
bánián személyesen, vagy a 364-810-es számon, 
(de szentmisék idején a sekrestyében is van rá 
lehetőség), hogy a Plébános úr meglátogathassa.

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

Éjjel 23.30-kor misztérium játékot láthatunk 
a fiatalok előadásában, majd a titokzatos éjféli 
szentmise következik.

December 25. Jézus születésének ünnepe, va-
sárnapi miserend. A délelőtti szentmise után a 
fiatalok megismétlik a misztériumjátékot.

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

December 27-én Szent Család vasárnapja. Ez 
az ünnep kifejezi, hogy a világba lépő Isten Fia, 
mint minden más ember, egy kis családi közös-
ségbe akar beilleszkedni.

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

Adventben hétvégén a szentmisék után könyv, 
kegytárgyárusítás van a templomban. Ajándé-
kozzunk szeretteinknek vallásos témájú tárgya-
kat.

Január 1. Újév napja, Szűz Mária Isten anya-
ságának ünnepe, a béke világnapja, vasárnapi 
miserend lesz templomunkban.

Január 6. (kedd) Vízkereszt ünnepe, paran-
csolt ünnep, szentmisehallgatás kötelező! Va-
sárnapi miserend lesz templomunkban! Víz-
szentelés fél kilenc órai szentmise keretében 
történik.

A rovat szerkesztői: Istentől áldott, 
boldog karácsonyt és békés újesztendőt 
kívánunk mindenkinek.
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Ajándék
Volt nekem egy nagyon kedves sógorom, 

s annak volt egy kis notesze, amelyikbe apró 
megfigyeléseit feljegyezte. Amikor mi többiek 
ünnepek, születésnapok, évfordulók előtt tör-
tük a fejünket, hogy kinek mit is vegyünk, Laci 
előhúzta a kis noteszt és csodálatos ötletekkel 
segített tanácstalanságunkon.

Kérdésekkel ostromoltuk, hogy honnan tud-
ja olyan jól, hogy ki minek örülne. Egyszerű 
volt a válasza: Szeretlek benneteket és figye-
lek rátok. Ha egyik-másik elszólja magát és 
elmondja, mit szeretne, ha volna rá pénze, fel-
jegyzem a noteszbe, s alkalomadtán csak válo-
gatok, hogy mit is vegyek. 

De volt ennél még egy kedvesebb hobbyja. 
Az embernek vannak kedvenc szerszámai, 
melyeknek a romlása elszomorító. Nekem volt 
például egy kedves ollóm, amelyik kicsorbult. 
Egy Klára-napra egyenesre köszörülve talál-
tam a gépfiókban. Az uramnak a madáretetőit 
reparálgatta szorgalmasan. És hogy mennyivel 
kedvesebb ajándék a megjavított jószág, mint 
az új, azt mindenki érti, aki ragaszkodik a régi, 
megszokott holmijához. 

Szóval, ez a kis odafigyelés egymás életére, 
ami a szeretetből fakad, ez teszi ajándékká az 
értéktelen semmiségeket. Ezt nem lehet pén-
zen megvenni, igen sok pénzen sem. 

Van aztán az ilyen ajándéknak valami cso-
datévő ereje. Hálát fakaszt! A hála pedig az 
a balzsam, aminek a gyógyító ereje minden 
gyógyszernél többet ér. A világban az ember 
egyebet sem hall, mint hogy nem érdemes sen-
kivel szíveskedni, mert az emberek hálátlanok. 
Persze, aki követeli a hálát, mint valami jogos 
kamatot, az pórul jár! De aki nem háláért, ha-
nem egyszerűen szeretetből szolgál a másik-
nak, az kamatos kamatot kap minden kis szí-
vességért. Az igazi ajándékon Isten ajándékozó 
szeretetének valami visszfénye ragyog. És így 
megajándékozottnak lenni: valami nagyon 
szép ünnepi dolog. Az embernek pedig, aki ál-
landóan Isten ajándékaiból él, egy állandó ün-
nep lehetne az élete. Jó volna ezt tudatosítani 
magunkban és egymásban, mert hajlamosak 
vagyunk arra, hogy észre se vegyük azt, ahogy 
Isten ajándékaival elhalmoz. Szürkének érez-
zük a hétköznapjainkat, pedig, ha figyelmeseb-
ben belegondolunk egy-egy ilyen hétköznapba, 
kiderül, hogy mennyi, de mennyi ajándékát 
árasztja ránk a mi Atyánk. Gondoljátok csak 
meg, milyen ajándékkal teli ünnepi napok azok 
a szürke hétköznapok is! 

(Részlet Zs.Tüdős Klára „Ajándék” című 
írásából)

Rajki Miklós:

Karácsonyi pillanat
Mikor az angyalok
Mennyből földre szállnak,
Mikor a felhők
Hófehér havat szitálnak,
Mikor az emberek

Melegségre vágynak,
Akkor van ideje
Szeretet karácsonyának,
Názáreti Jézus
Születésnapjának.
Elcsendesül minden.
Fények gyúlnak kint s bent.
Arcok felragyognak,
Szemek megcsillannak,
Szívek ünneplőben járnak,
Lelkek áhitattal várnak.
Pillanat érkezik.
Talán ekkor
Az ember sem vétkezik.
Áthatja lelkét a mély áhitat.
Ritka, de milyen
Ritka pillanat.
Megsimogatja
Kicsinye buksiját.
Belülről hallja
A szeretet himnuszát.
Látja, mikor
Még ő is gyermek volt.
Őszinte, tiszta,
És mily boldog.
Szeretteivel
Állta körül a fát,
Örömtől remegve
Élte át a csodát.
Gyermeki lélek
Finom rezdülései
Felidézik mindannyiunk
Boldog emlékeit.
Amit aztán
Elhoztunk a mába,
Karácsonyeste
Szép pillanatába.
Adjuk át a
Boldogság érzését,
Az emlék
Megható szépségét.
A meghittség varázsát,
A szeretet csodáját.

Kapja meg mindenki,
Aki velünk együtt
A fenyőnkhöz odaáll.
Az ünnepre összegyűlt
Ki hozzánk közel áll.
Akkor is, ha itt van,
Akkor is, ha odaát.
Akkor is, ha nincsen már,
Mert a lélek átlépi
A mindenség határát.
Ilyenkor a szív ad és befogad.
Mert a szív adja ám
Az igazi ajándékokat.
És kapni is ő kap igazán,
Mert a szív az, ki
Karácsonykor a középre odaáll.
Az ember ilyenkor megbékél.
Ez adja az ünnep igazi örömét.
Ezért van csend karácsony éjszakán,
Mert a csend a jóval, a széppel,
A hittel, a szeretettel jó barát.
Kívánom ezt a csendet
Magadban vidd tovább.

Teremtsd meg bensődben
A lelki harmóniát.
Ne hagyd, hogy
A benső csend elmúljon,
A kinti zaj újra eluralkodjon.
Értsd meg Isten
Igazi szándékát.
Tartsd meg magadban
A szeretet örök
Karácsonyát.

Bruno Ferrero

Ferkó ajándéka 
- Van még valami teendőm? – kérdezte a tit-

kárnő. Az elfoglalt igazgató az órájára, majd a 
noteszébe nézett.

- Már rég végeznünk kellett volna. Nehogy 
kitaláljon még valamit nekem!

A titkárnő mosolygott:
- Igazából itt lenne még a kisfiának szánt ka-

rácsonyi ajándék listája. Ne feledje, még három 
nap, és itt a karácsony!

- Még szerencse, hogy maga gondolt rá! A 
munkával elhalmozott igazgató csak sóhajtott. 
Félek, a kisfiam egy kissé haragos lesz rám. 
És talán igaza is van, hiszen olyan kevés időt 
tudok a családomra szánni. Amikor este haza-
érek, a fiam már alszik. Szinte sosem beszélge-
tünk. Azt akarom, hogy legalább karácsonykor 
valami gyönyörű ajándékot kapjon! Csakhogy 
nincs rá időm… Tegyük azt, hogy maga meg-
veszi nekem az ajándékokat. Az árával ne tö-
rődjön. Olvassa el a levelet, és vegyen meg 
mindent, amit csak a fiam kíván!

A titkárnő kinyitotta a levelet, és mosolyog-
va megrázta a fejét:

- Mindig követtem az utasításait, de ezúttal 
lehetetlent kér.

- Miért? Lehetséges, hogy van valami, amit 
nem lehet manapság beszerezni egy nyolcéves 
számára? Mit kérhetett? Mutassa csak meg!

Egy szót sem szólva a titkárnő odanyújtotta 
az igazgatónak a levelet. A férfi olvasta:

„Kedves Papa! Azt szeretném karácsonyi 
ajándéknak, hogy jövőre mindennap (vagy 
majdnem mindennap) szánj rám félórát. Semmi 
mást nem kérek.

A te Ferkód”.

Köszönet és áldás
A Máltai Szeretet-

szolgálat helyi csoportja 
idén is köszönetet mond 
minden támogatójának, 
jótevőjének az egész év-
ben nyújtott segítségért, 
adományokért. 

A Jóisten áldását kér-
jük mindannyiukra!

Kegyelmekben Gazdag Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

MMSZ Szegvári Csoportja
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A Márvány Építőkő Kft.
Szeged, Kálvária tér 32.
info@marvanyepko.hu • Telefon: 06 62/548-870, 06 62/597-360
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síremlékek: már 120 000 Ft+áfá-tól
Brown Star gránitból 260 000 Ft+áfa

Érdeklődni:  06 (70) 940-2181 Irodáink: Balástya, Széchenyi u. 12.
 06 (70) 940-2179  Sándorfalva, Szabadság tér 3.
 06 (70) 947-4139  Kistelek, Temető sor 1.
Temetés ügyintézését vállaljuk ingyen
• Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes
• Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése

HALOTT SZÁLLÍTÁS 06 (30) 958-9667
ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN 

A Márvány Építőkő Kft.
Szeged, Kálvária tér 32.
info@marvanyepko.hu • Telefon: 06 62/548-870, 06 62/597-360

EGYEDI, MINŐSÉGI
munkákat készítünk

gránitból, márványból, műkőből, mészkőből

síremlékek: már 120 000 Ft+áfá-tól
Brown Star gránitból 260 000 Ft+áfa

Érdeklődni:  06 (70) 940-2181 Irodáink: Balástya, Széchenyi u. 12.
 06 (70) 940-2179  Sándorfalva, Szabadság tér 3.
 06 (70) 947-4139  Kistelek, Temető sor 1.
Temetés ügyintézését vállaljuk ingyen
• Járáson belül a szállítás és hűtés ingyenes
• Minőségi kegyeleti tárgyak értékesítése

HALOTT SZÁLLÍTÁS 06 (30) 958-9667
ÉJJEL-NAPPAL EGÉSZ ÉVBEN 

EZ A JÓ:

A megújított kút
A Fruzsina-kút felújítását a szegvári Va-

dásztársaság anyagi támogatással segítette, a 
Gyenes Kft. pedig járművét bocsátotta rendel-
kezésre a munkálatok elvégzéséhez.

(Kiegészítés múlt havi íráshoz.  
A Szerk. megjegyzése)

Kedves  
Szegvárról Elszármazott 

Barátaink!
 „Nem kívánok mást tőled Uram,
Csak engedd még látnom a lenyugvó napot,
Miközben markomba szorítva hant,
Szegvári rögök, miket felhőnek az égre lopok,
Hirdessék; otthonom lehet ezer,
De szülőfalum csak ez az egy.”
 (Szűcs Zoltán: Szegvári rögök)

A szülőfalunk, az otthonunk melege fel-
idéződik bennünk nap, mint nap. Az idő 
elteltével vágyunk haza szülőhelyünkre. 
Vagy vágyunk arra, hogy a községben 
munkával eltöltött évekre emlékezzünk, 
még ha nem is itt születtünk.

2016. április 9-én, szombaton 9 órától 
újra együtt lehetünk. Szeretnénk feleleve-
níteni a Szegvárról elszármazottak talál-
kozóját. Tervezzük egy fa elültetését, mely 
jelképezné, hogy ragaszkodunk Szegvár-
hoz, amelynek ily módon is emléket állí-
tunk.

Várjuk mindenki jelentkezését, aki ta-
lálkozni szeretne régen látott ismerőseivel, 
a szegvári emberekkel.

Szeretnénk egy címlistát összeállítani, 
ami alapján megszervezhetjük a találko-
zást. Jelentkezéskor a név, leánykori név, 
lakcím mellett kérjük azt is írja meg hány 
éves és merre lakott Szegváron.

Jelentkezési lehetőségek:
e-mail: szegvarielszarmazottak@gmail.

com
facebook: Drótosné Czene Katalin vagy 

Kosztolányi Sándorné oldalán
telefon: +36-30-278-5640
levélben: Kosztolányi Sándorné 6635 

Szegvár, Malom u. 3/b.

A találkozás reményében üdvözlettel: 
Drótosné Czene Katalin és 

Kosztolányi Sándorné Bárány Veronika
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Kedves Olvasó!
Szeretnék beszámolni Önöknek a novemberi ese-

ményekről.
November 10-én az alsó tagozatban mesemondó 

versenyt szerveztünk. A következő eredmények szü-
lettek:

1-2. osztály: 
1. Szabó Levente - Felk: Vassné Lucz Klára
2. Gajda Sára - Felk: Halász Ottóné
3. Antal Timea - Felk: Laskovicsné Ágoston Sarolta
4. Szlapák Nóra - Felk: Laskovicsné Ágoston Sarolta
5. Magyar Ágnes Krisztina - Felk: Halász Ottóné
Különdíj: Vígh-Molnár Rudolf - Felk: Laskovicsné 
Ágoston Sarolta

3-4. osztály:
1. Szlapák Dániel - Felk: Berczkiné Buza Anett
2. Kovacsik András - Felk: Papné Benkő Mónika
3. Édelkraut Ádám - Felk: Lukács Istvánné
4. Magyar Tibor - Felk: Bereczkiné Buza Anett
5. Fokk Inez - Felk: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
Különdíj: Csillagkuti Ervin - Felk: Dr. Lehoczkyné 
Kehrer Anikó
Gratulálunk!

November 17-én a szentesi Koszta József Általá-
nos Iskolában Animációs rajz- és számítástechnikai 
versenyre került sor. A versenyen három korcsoport-

ban és 2-3 fős csapatokban dolgoztak a gyerekek. A 
verseny előzetes feladataként megrajzolták a gyere-
kek az általuk választott mese, történet szereplőinek 
alakját. Ezekkel a rajzokkal lehetett nevezni. 

Majd a verseny során a történeteket rajzlapon fá-
zisonként rajzolták meg saját rajzi eszközükkel, és 
a számítógépen Imagine Logo program segítségével 
„rajzfilmmé” varázsolták. Az értékelésnél egyenlő-
en pontozták a rajzi megjelenítést és a számítógépes 
kivitelt.

Tanulóink a következő eredményt érték el:
3-4. évfolyam: 1. helyezés Baráth Dorina, Bihari 

Regina és Pap Marcell
5-6. évfolyam: 3-4 helyezés Borka Andrea, Hege-

dűs Dániel és Süli Viktória
7-8. évfolyam 1. helyezés Bottyán Klaudia, Fuvó 

Milán és Szabó Boróka
Felkészítő tanárok: Jeneiné Lucz Mária és Tóth 

Péterné
Gratulálunk!
A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyben 33 csapat 

versenyzett 5. évfolyamon a megyéből. Iskolánk 5. 
évfolyamos diákjai megyei 2. helyezést értek el. Csa-
pattagok: Gila Ferenc 5. b, Hegedűs Dániel 5. a, Süli 
Viktória 5. a és Szabó Maja 5. a. Felkészítő: Papné 
Mészáros Réka.

Gratulálunk! 
A Kossuth Szövetség pályázatára „Itt születtem én 

ezen a tájon” címmel 3 tanulónk készített munkát. 
Kovács Kamilla 5. a, Süli Viktória 5. a és Szatmári 
Kamilla 5. a. Jutalomban részesül Szatmári Kamilla. 
Felkészítő: Papné Mészáros Réka.

Gratulálunk!
November 13-án az alsó tagozatos munkaközös-

ség megszervezte a területi mesemondó versenyt. A 
környező településekről érkeztek hozzánk kisdiák-
ok. A versenyt a Művelődési Házban bonyolítottuk 
le. Nagy megelégedéssel távoztak tőlünk a mese-
mondó gyermekek, szüleik és tanítóik. 

Köszönet az alsós tanító néniknek a szervező 
munkáért!

A felső tagozatban 16-án és 17-én nyílt tanítási 
órák voltak. Több szülő eljött, hogy gyermekét lát-
hassa az órákon tevékenykedni.

Községünkben a 3. adventi gyertyát Bernáth Il-
dikó intézményvezető asszony fogja meggyújtani a 
szökőkúton felállított koszorún december 13-án.

Készülünk a Karácsonyváró rendezvényünkre, 
melyet a Művelődési Házban december 18-án este 
rendezünk meg 17.00 órakor.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a rendezvé-
nyeinkre.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredmények-
ben, sikerekben gazdag újévet kívánunk Önöknek.

A vezetőség megbízásából: Lukács Istvánné

Diákvilág
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Túrmezei Erzsébet:

Kérdez a gyermek
„Ott fenn lakott a csillagok felett, 
de amikor karácsony este lett, 
Lejött a földre, mint kicsiny gyerek. 
És ó, a hidegszívű emberek! 
Kis istállóban kellett hálnia. 
Szalmán feküdt Ő, az Isten Fia. 
Elhagyta érettünk az egeket. 
Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa nem szól. Olyan hallgatag.
De a kis kedvenc nem vár szavakat, 
Odaszorítja vállára meleg, 
kipirult arcát, s tovább csicsereg. 
„Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, 
és ott aludt az állatok helyén, 
szűk istállóban. Nem is érthetem. 
Milyen meleg ágyacskám van nekem,
pedig csak a te kis lányod vagyok. 
S Ő, Isten Fia, Ő, a legnagyobb, 
szalmán feküdt, amikor született. 
Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

Kint csillagfényes hideg este… tél… 
Bent apja ölén kis leány beszél. 
„Ott se nyughatott szalma-fekhelyén.
Futniuk kellett éjnek-éjjelén. 
Halálra keresték a katonák. 
Menekültek a pusztaságon át. 
Milyen keserves útjuk lehetett. 
Ugye, apukám, nagyon szereted?” 

Az apa leteszi a gyermeket. 
„Ugye, szereted? Ugye, szereted?” 
Nem bírja már, el kell rohannia. 
A jászolban fekvő Isten Fia 
karácsonyesti képe kergeti.
Feledte és most nem feledheti.
Most a szeméből könnyre-könny fakad. 
Most vádakat hall, kínzó vádakat. 
Elmenekülne még, de nem lehet. 
Most utolérte az a szeretet. 
S míg a szívébe égi béke tér, 
mintha körül a hólepett, fehér 
tetők, utak felett távol zene, 
angyalok tiszta hangja zengene 
szívet szólongató, szép éneke: 
„Szegény lett érted. Ugye, szereted?”

Születésnapot ünnepelt a Szép Öregkor Nyugdíjas Egyesület

25 évvel ezelőtt a főtéri lángossütőnél mindig vol-
tak többen is, akik megálltak és beszélgetésbe kezd-
tek a finom lángost készítő Erzsike nénivel. Majd 
egyszer csak jött egy ötlet, hogy miért nem alakítunk 
egy klubot és leülve, kényelmesen beszélgethetnénk 
egymással – meséli Bacsa Józsefné. 

Rögtön a tettek mezejére lépett, és felkereste a 
művelődési ház akkori igazgatóját, Kőrösi Lajost, 
hogy szeretnének egy nyugdíjas klubot alakítani. 
1990 novemberében egy szerdai napon szakadó eső-
ben ketten érkeztek a kultúrházba. Az igazgató úr 
vigasztalta őket, hogy a következő szerdán, ha jobb 
idő lesz, többen lesznek. Jöttek is folyamatosan, vé-
gül 40 fővel indult a klub. Kártyáztak, énekeltek, 
beszélgettek. Aki nem szerette ezt az elfoglaltságot, 
zavarta a hangos ének, lemorzsolódott. Így maradt 
aztán hosszú időn keresztül 30 körüli a létszám. 

Évekig nem mozdultak ki Szegvárról. 1996-ban 
kirándultak először. Bejárták Magyarország sok 
táját Balatonfüredtől Gödöllőig. Ha a TV-ben látja 
egy-egy országrész bemutatását, örömmel isme-
ri fel a jellegzetes épületet, várat, tájat, mert ott is 
voltak. Hazánk szinte minden barlangjában jártak, 
Mátraverebélyre évente elmentek. Fürödni is jártak 
sokfelé. Ópusztaszeren sok-sok alkalommal megfor-
dultak, úgy, hogy már a csoportvezetőnek és a sofőr-
nek ingyen belépőt adtak. Többször voltak 3 napos 
külföldi utakon: Velence, Ausztria, Horvátország, 
Lengyelország, Erdély, Szlovákia nevezetes helyeit 
keresték fel. Az utazások során mindig történt vala-
mi olyan humoros dolog, amit évekig emlegethettek 
a klubnapokon.

A klubnapokon említettük már, hogy sokat éne-
keltek is. Ebből következett, hogy a jóhangúak 
énekcsoportot alakítottak. Majd később jött a tánc 
is. Kánkánt jártak, magyar ruhás táncot, moldvai 
táncot tanultak. Szegváron léptek fel először, akár-
milyen rendezvény volt, ha megkérték őket, fellép-
tek. Ennek híre ment és a környező településekre is 
hívták őket, fesztiválokon mutatkoztak be. Vidéken 
Csongrádon léptek fel először. Ott egy csoport férfi 
nézte a kánkánt. Ahogy a színpadról jöttek le meg-
beszélték, hogy felkérik a férfiakat táncolni, közülük 
egy mondta is, hogy nem is gondolta, hogy még vala-
ha táncolni fog. Volt olyan, hogy délelőtt Csongrádra 
mentek, délután már egy másik helyen kellett tán-
colniuk. Szentesen állandó résztvevői voltak az Ollai 
Istvánné képviselőasszony által szervezett kará-
csony előtti jótékonysági esteknek. A fellépéseiken 
mindig kaptak valami emléket, jutalmat, tányért, 
vázát, oklevelet. Zajos volt az élet akkor a klubban. 
Hétközben tanulták a táncokat, szinte minden hét-
végén mentek valahová. Sok ismerőst szereztek az 
évek során.

Évekig 5000 Ft klubvezetői díjat is kapott Erzsi-
ke néni, amit a klubra tudott költeni. Volt olyan év 
is, hogy az önkormányzattól 100.000 Ft-ot is kaptak 
programjaik lebonyolításához. 

A helyi rendezvényeken aktívan vettek részt. 
Kalácsot, süteményt sütöttek, a falunapokon finom 
fánkjaikat kóstolhatták a résztvevők. Szentesre és 
Derekegyházra is elhívták a klub tagjait kalácsot 
sütni. 

A 25 év alatt szinte minden szerdán összejönnek. 
Farsangkor meglepetésként otthon sütött fánkkal 
lepte meg a tagokat néhány aktív társával együtt. 
Mikuláskor egy-egy csokitélapót kapnak, mind a 
22-en. 

Minden évben rendeznek egy zenés-táncos ta-
lálkozót a testvérklub nyugdíjasainak bevonásával. 
Az idén a szentesiek, a derekegyháziak, a szeged-
kecskés-telepiek, az algyőiek voltak a vendégek. 

Hosszú volt ez a 25 év – mondja Erzsike néni, be-
lenyugodtunk, hogy megöregedtünk, helyt adunk a 
fiatalabbaknak. Szeretjük egymást, ezért még min-
den szerdán összejövünk. Van, aki bottal, mopeddel 
jön, van, akit autóval hoznak családtagjai. De mégis 
eljön beszélgetni. Nekem is az összes bajomat a klub 
oldotta meg. Ha otthon ülök egyedül, akkor sem ol-
dom meg bánatomat, betegségemet, Közösségben 
jobb volt, könnyebben átvészeltem a nehéz időket. 

A klub vezetője Bacsa Józsefné 2003-ban Szeg-
várért Emlékérem kitüntetésben részesült. 2010-ben 
országos elismerést kapott a 20 éves klubvezetésért. 
Több plakettet, érmet kapott a nyugdíjasokért vég-
zett munkájáért. 

Köszönjük a szegvári Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjainak, hogy 25 éve színesítik Szegvár 
civil életét, megőrzik hagyományainkat, kulturális 
műsoraikkal szórakoztattak bennünket.

Tapasztalataikat őrizzük meg, fogadjuk meg ta-
nácsaikat, mert ők tudják mi a jó, amit tovább ad-
hatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a 
következő generációnak.

Nekünk, fiatalabbaknak az a feladatunk, hogy le-
hetővé tegyük számukra a szépkorhoz méltó életet, 
támaszt nyújtani nekik. Vigyázni kell rájuk segíte-
ni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után 
örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nem hagy-
juk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. 
Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása 
rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szerete-
tük felbecsülhetetlen kincs számunkra.

Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk a 
klub tagjainak és minden idős embertársunknak is. 

Fotó: Purgel Zoltán
Kosztolányi Sándorné
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PB-GÁZ ingyenes házhoz 
szállítás!

szerda 8-18 óráig
a hét többi hétköznapján

7-8-ig, 17-18-ig
szombaton 8-14-ig

Targoncagáz is rendelhető!
PB-Gáz a napi 

legkedvezőbb áron,
Mindig a piros 

autóról.

Telefon:  
06-20/252-6142

Múzeumi órák a Márton-nap jegyében
„Eljött Márton szürke lovon” – mondhattuk 

– idén november 11-én, hiszen nem volt deres, 
vagy havas az időjárás. E jeles naphoz kapcso-
lódó múzeumi foglalkozásokon ebben az évben 
öt óvodás csoport, egy alsó tagozatos osztály 
és szombat délelőtti szabadidős programként 
összesen közel száz fő vett részt.

Ternainé Ancika másodikosokat hozott el a 
múzeumi órára, ahol szatinált lámpást készítet-
tünk a gyerekekkel. Ezzel a technikával még 
nem találkoztak a kisdiákok, de bátran vették a 
kezükbe a festékes szivacsot, mellyel a kisüve-
geket kellett befesteniük.

November 11-én délelőtt az óvodás csopor-
tok vették birtokba a múzeumi foglalkoztató 
termet, ahol libatollat ragaszthattak libaalakra 
és virágokkal díszíthették a libalegelőt. A má-
sik csoport az ősz jegyében leveleket, makkot, 
gombát festhetett ki, melyeket gipszből készí-
tettem.

Másnap a két kiscsoport jött el ismerkedni a 
múzeummal: az udvaron a liba pehelytollát és 
a szárnytollát tapinthatták meg. A szemléltetés 
élethű méretű gipszlibán történt, melyet meg is 

lehetett simogatni. Természetesen megbeszél-
tük azt is hogyan „beszél” a liba, mit eszik és 
hol a helye az udvaron.

A szombati, november 14-i program a Múze-
umok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat zá-
rásaként valósult meg, melyre élő libát kértem 
kölcsön, hogy valóban megismerjék a gyerekek 
az állatot. Bátran simogatták, etették a gyere-
kek a gúnárt. Itt is megköszönöm a kölcsönzést 
Bakó Istvánnak! Kézműves foglalkozásként 
szintén szatináló technikával készítettünk li-
balámpást: libaformát hagytunk festetlenül az 
üvegen, melyen szórtan világított ki a teamé-
cses lángja. Az udvari játék sem maradhatott 
el, libahajtást és libacsalogatót játszottunk. Az 
üres hasúak sem mentek haza éhen, hiszen li-
bazsíros kenyér lilahagymával vagy paprikával 
és gyümölcsízű tea volt a tízóraink. Örömmel 
láttam, hogy az óvodáskorúaknak is ízlett ez 
a nem mindennapi csemege. Remélem, jövőre 
is ilyen szép számmal emlékezhetünk meg a 
Márton-napról!

Purgel Nóra

Kedves Olvasó!
„Ez történt 2015-ben” címmel kiállítást szer-

vezünk a Művelődési Házba, Advent 4. vasár-
napjára. Ehhez kérjük a lakosok, az egyesüle-
tek, a civil szervezetek segítségét. Osszák meg 
velünk a 2015-ös élményeiket, eredményeiket, 
elért sikereiket. Gondolunk itt a 2015-ben szü-
letett babák fotóira, az ez évben házasságot kö-
tött párok fotóira, vagy bármely olyan kedves 
tárgyra, emlékre, ami a 2015-ös évhez kötődik. 
A tárgyak leadhatók a Művelődési Házban de-
cember 14-ig. 

Segítségüket előre is köszönjük.

Szervezők: Vajda Gabriella 30/4029469
Bucsányi László 70/3309265

Előfizetés
kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi a 

Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is kap: 
az előfizetés 2016-ra csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul 
házhoz szállítják az újságot a megje-
lenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk pos-
tára adását. Ez esetben az előfizetési 
díj 3000 Ft, amely a postaköltséget is 
tartalmazza.

Előfizetni a könyvtárban lehet min-
den hétfőn 15-17 óra között, valamint 
minden csütörtökön 16-18 óra között.
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Szent Erzsébet  
Röplabda Torna

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
ebben az évben is megrendezte hagyományos 
röplabda tornáját a III. és IV. korcsoportos lá-
nyok számára. A versenyen Csongrád, Szentes, 
Mindszent és Szegvár csapatai vettek részt. A 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 
két csapattal szerepelt. A nagyobb lányoktól el-
pártolt a szerencse, mert 4 mérkőzés is nagyon 
pici különbséggel dőlt el az ellenfél javára. A 
III. korcsoportos lányok életük első mérkőzé-
sén bronzérmesek lettek. 

III. kcs.: 3. Szegvár (Ágoston Zita, Homlok 
Nikolett, Dancsik Fanni, Kispál Alíz, Csapi 
Loréna, Sipos Ilona, Tóth Viktória)

IV. kcs.: 6. Szegvár (Bottyán Klaudia, 
Turiczki Réka, Veres Izabella, Szabó Alexand-
ra Boróka, Gráfik Vivien, Kupcsik Anna, Ma-
gyar Réka, Katona Renáta, Kanalas Ivett)

A szegvári tekecsapat 
eredményei

8. forduló
Szegvár (3326) – Cegléd (3132) 7-1
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Szabics Krisztián, 
Rácz Róbert, Szabó Gábor, Ács Tamás

9. forduló
Kazincbarcika (3307) – Szegvár (3199) 5.5-2.5
Pontszerzők: Zsibók Zoltán 0.5, Angyal Péter, 
Szabics Krisztián

10. forduló
Szegvár (3272) – Bábolna (3175) 6-2
Pontszerzők: Szabics Krisztián, Rácz Róbert, 
Angyal Péter, Ács Tamás

Ifjúságiak:
8. forduló
Szegvár (1074) – Cegléd (949) 3-1
Pontszerző: Vigh Márk

9. forduló
Kazincbarcika (1067) – Szegvár (965) 3-1
Pontszerző: Vigh Márk

10. forduló
Szegvár (930) – Bábolna (1004) 0-4

Legeredményesebb 
évünk lehet!

Újra óriási sikert arattak a Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület ver-
senyzői. A november 14-i megmérettetésre 
utazó hat fős csapat szép emlékekkel térhetett 
haza a II. Hinomoto Kupa országos karate ver-
senyről. A két első és négy második helyezés 

igen kiemelkedő a majdnem 200 főt megmoz-
gató eseményen. 

A legtöbb versenyző körmérkőzéses rend-
szerben küzdött, ami azért jó, mert hibázás 
estén is van esély javítani és így több lehetőség 
van gyakorolni a versenyhelyzeteket. Egy pár 
szóban értékelni szeretném a versenyzők telje-
sítményét. 

Gyermán Lilivel kezdeném, aki a döntőben 
egy nagyon harcias kislánnyal nézett farkas 
szemet. Lili egy fél pont hátrányt is ki tudott 
egyenlíteni, de a bírók ellenfelünket látták 
jobbnak és ez most így is volt. Lili az ezüst-
éremnek is nagyon örült. 

Suti Georgina, aki felkerült a +30 kg-os 
kategóriába óriásit harcolt. Első ellenfele két 
fejjel nagyobb és kb. 15 kg-mal nehezebb volt. 
Az első egy perc döntetlent hozott. Gina is és 
ellenfele is nagyon elfáradt. Következett a fél 
perc hosszabbítás. Gina jobban bírta. Nálam Ő 
győzött, de sajnos nem én voltam a bíró. Ki-
merült tanítványom nemsokára megint komoly 
ellenféllel találta magát szembe. A magasság 
és a 8 kg súlykülönbség jó erőpróba volt tanít-
ványomnak, aki becsülettel helytállt és ezzel 
a győzelmével kivívta megérdemelt második 
helyezést. 

Szabó Hédi nagyon akarta ezt a győzelmet, 
fegyelmezettségével és lassan kibontakozó 
versenytapasztalatával maga mögé utasította 
vetélytársait. 

Erdei Daniellának megint nem sikerült le-
győznie nagy riválisát. Ismét a döntőben talál-
koztak. Sajnos a sokszor átélt kudarc emléke 
leblokkolja Daniellát és teljesítménye messze 
alul marad az edzéseken tapasztaltakétól. 

Bődi Sándor senior kategóriában indult. 
Felkészülésében különböző betegségek akadá-
lyozták, ezért igen értékes a megszerzett máso-
dik helyezés. 

Végül a csapat utolsó tagjaként megint egy 
hölgy következik, aki Szabó Hédivel együtt az 
egyesület idei legeredményesebb versenyzője. 
Beke Kata egy súlycsoporttal feljebb került. 
Ennek azért örültem, mert abban a csoportban 
van az ország egyik legjobbjának tartott ser-
dülő versenyző. Ez volt az én véleményem is a 

versenyig, de aztán jött Kata és mintha nem is 
lett volna ellenfél a tatamin. Az történt másfél 
percig, amit tanítványom akart. Mivel ez már 
a döntőben történt, egyértelmű, hogy ki lett a 
bajnok. 

Gratulálok a sikerekhez és várom a folyta-
tást, hiszen nagyon gyorsan itt lesz 2016 júni-
usa, amikor is Szentesen kerül megrendezésre 
az utánpótlás világbajnokság. De addig még 
van két hazai verseny az idén, amihez sok erőt 
a felkészüléshez pedig kitartást kívánok.

Erdei Sándor
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A megújuló Szegvár képekben

Fotó: Kerekes Mátyás
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Fotó: Kerekes Mátyás

Fotó: Benyuska László

„Álmodik a fenyőfácska odakinn az erdőn, 
ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön. 

Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja lobban, 
dallal várják és örömmel boldog otthonokban. 

Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe 
költözzék be Szent Karácsony ünnepén a béke.”

KELLEMES KARÁ-
CSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS ÖRÖMÖKBEN, 
JÓ EGÉSZSÉGBEN, 

EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG BOLDOG 
ÚJÉVET KÍVÁNOK 
SZEGVÁR TELEPÜ-
LÉS VALAMENNYI 

LAKÓJÁNAK!
Lukács Istvánné
alpolgármester


