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Szuhanics Albert:

Valentin és a hóvirág
Lassan elmúlik a tél,
földünk új tavaszt remél.
Alszik a rügy óvatag,
hóvirág kél hó alatt.

A barka még kicsit vár,
éjjel fagyos a határ.
Ám a februári nap,
tündér-ujja simogat.

Megvillan a bokrokon,
látogat, mint jó rokon.
Jegenyefán integet,
hozván fényes híreket.

Tavaszias szél dalol,
Valentin vár valahol.
Oly üde most a világ,
mint a nyíló hóvirág.

Fénnyé vált a szeretet,
ha Bálint nap közeleg.
Szép szívünkben fénylenek
az örökkön kék egek...

Napirend előtt tárgyalandó ügy: A pol-
gármester tájékoztatója a két ülés között 
történt eseményekről, fontosabb intézke-
désekről 

Gémes László polgármester elmondta, 
az „Ivóvízminőség-javító program Szegvá-
ron” című projekt koordinációs értekezlete 
2015. december 10-én lezajlott. A műsza-
ki átadás-átvétel megtörtént. A hálózatra 
történő termelés 90 napos monitoringozás 
után fog megtörténni. Elmondta, valami-
lyen szinten a víz íze meg fog változni, az 
értéke az uniós jogszabályoknak meg fog 
felelni. Elmondta, volt 1-2 hiányos szenny-
vízbekötés, ezeket pótolták a kivitelezők. 

Elmondta, az Alföldvíz Zrt. most kezdte 
kipostázni a szennyvízdíjakat. Hozzátette, 
sokan megdöbbenve fogadták a számlán 
szereplő összegeket, ugyanis van, akinek 
irreálisan magas összeget számláztak ki. 
Az elszámolás alapját senki nem ismeri. A 
polgármester elmondta, beszélt néhány ve-
zetővel, ennek hatására érkezett néhány le-
vél. Ennek tartalmát még nem volt ideje ko-
molyabban áttekinteni. Kérdéses számára, 
hogy mikortól vette figyelembe az Alföld-
víz Zrt. a vízóraállásokat. A számlákhoz 
levelet is írtak, ismertette ennek tartalmát. 

Tájékoztatni kell a lakosokat arról, hogy 
amennyiben állatok itatására, illetve ön-
tözésre kívánnak nagyobb mennyiségű 
vizet használni, minél előbb kössenek az 
Alföldvíz Zrt-vel egy átalányszerződést. 
Kérte a képviselőtársait, segítsék a lakos-
ság tájékoztatását. Úgy gondolja, az eddig 
kiszámlázott összeget korrekten lehet ren-
dezni az Alföldvíz Zrt-vel. Levelükből erre 
következtet. 

Határné Bottyán Erika képviselő meg-
kérdezte, kihez fordulhatnak a lakosok?

Gémes László polgármester elmondta, 
a levélben közölt telefonos ügyfélszolgá-

lathoz fordulhatnak a lakosok, illetve mail 
cím is meg van adva. Sem szennyvíztisz-
tító telepen, sem a polgármesteri kabinet 
munkatársai ebben nem tudnak a lakosok-
nak segíteni. 

Tóth Péter képviselő elmondta, örült 
volna annak, ha az Alföldvíz Zrt. képvise-
lője jelen van az ülésen. Véleménye szerint 
az Alföldvíz Zrt-nek értesítenie kellett vol-
na a lakosokat a szennyvízdíj mértékéről, 
azonban senki nem kapott semmilyen tájé-
koztatást. Mindenkit váratlanul ért a szám-
lák kiküldése, nem beszélve arról, hogy 
karácsony előtt postázták azokat. Érthetet-
len, hogy a díjakat mindenkinek más-más 
hónaptól számlázták. 

Gémes László polgármester megjegyez-
te, december 31-ig mindenki rá tudott vol-
na kötni a szennyvízhálózatra, aki akart. 
A január 1-jén életbe lépő talajterhelési 
bírságtól viszont nem lehet eltekinteni. 
Hozzátette, még a napokban is történtek 
bekötések. A fogyasztóknak jelezniük kell 
az Alföldvíz Zrt-nek a számlázással kap-
csolatos problémákat. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a két ülés közötti idő-
szak fontosabb eseményeiről szóló polgár-
mesteri tájékoztatót az elhangzottak alap-
ján tudomásul vette.

1. Napirend: A képviselő-testület 2016. 
évi munkaterve

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Képviselő-testület 2016. évi mun-
katervét (2. sz. melléklet). Átadta a szót a 
bizottságok elnökének.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, az előterjesztésben az szerepel, 

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 

2015. december 17-én du. 16.30 órakor tartott nyílt üléséről

Folytatás az 5. oldalon
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik

Antal Péterné
Remzső Györgyike

búcsúztatásán részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, gyászunkban 

velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk

Szép Ferenc (Öcsi)
halálának 10. évfordulója alkalmából.

Gyermekei, unokái és élettársa

Megemlékezés

„Virágerdő sűrűjében  
pihen egy szív csendesen.

Rég nem dobbant családjáért,  
messze vitted Istenem.

Álmainkban találkozunk,
lelked vár ránk odafent,

Hol uralkodik a hit, békesség és szeretet.
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,

mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged!
Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon, 
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol 

nagyon, de nagyon.”

Fájó szívvel emlékezünk

Gajda László
halálának 10. évfordulóján.

Felesége és családja

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik 

Rozgonyi Pálné 
Bárány Eszter

temetésére, majd az érte felajánlott 
szentmisére eljöttek, sírját a szeretet 
virágaival elhalmozták, ezzel fájdal-

munkat enyhíteni igyekeztek.
Köszönjük dr. Ország Erzsébet házi-
orvosnak, és Vajda Gabriellának több 

éves önzetlen segítségét. Zsadányi 
József plébános úr éveken át tartó lelki 
gondozását, a temetésen, és a szentmi-

sén elhangzott szívhez szóló szavait. ifj. 
Ternai József kántor úr szép éneklését, a 
lobogók és kereszt vivőnek szolgálatát. 
Ternai József temetkezési vállalkozó 

figyelmes, mindenre kiterjedő munkáját 
és a temetésnél közreműködők odaadó 

tevékenységét. 
Hálásan köszönjük mindenkinek a 

segítségét, melyet e nehéz napokban 
kaptunk.

Gyászoló Gyermekei
és a Családtagok

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.

Családi események
2016. január
(Összeállította: 

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születés: Rafael Péternek és Mihály Má-
riának (Bercsényi u. 11.) PANKA, Koncz 
Józsefnek és Kovács Tímeának (Táncsics u. 
6.) BENJAMIN, Mihály Márknak és Fehér 
Ágnesnek (Bercsényi u. 11.) MELISSA MÓ-
NIKA
Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Dr. Antal Péterné Remzső 
Györgyike Anna Szegvár, Hunyadi J.u. 6. (70 
év); Horváth Mihályné Cseh Mária Szegvár, 
Ménes u. 29. (61 év); Rozgonyi Pálné Bárány 
Eszter Szegvár, Batthyány u. 4. (90 év); Ko-
vács István Mátyás Szegvár, Arany J. u. 21. 
(52 év); Szarvas János Szegvár, Széchenyi u. 
1/a (91 év); Fekete Kálmán Szegvár, Batthyá-
ny u. 7. (59 év); Szűcs Mihály Kálmán Szeg-
vár, Deák F. u. 19. (92 év); Bónus Mihályné 
Farkas Ilona Szegvár, Régiposta u. 34. (73 
év); Kutas Katalin Szegvár, József A. u. 15. 
(51 év); Erdőhegyi Istvánné Kotvics Varga 
Erzsébet Szegvár, Iskola u. 33. (79 év); Rácz 
Ferenc Szegvár, Mindszenti u. 5. (72 év); 
Nagy János Szegvár, Kórógy u. 45. (88 év)
Az előző számban tévesen megjelent szü-
letési esemény helyesbítése: Gajda József 
Roland és Gajdáné Magony Judit Szeg-
vár, Ady E. u. 11. szám alatti lakosoknak:  
ADRIÁN 

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

Lukács Istvánné alpolgármester
Március 1-én kedden 17-18 óráig, majd 
minden hónap első keddjén 17-18 óráig.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Március 2-án szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap első szerdáján 17-18 óráig

Határné Bottyán Erika
Március 3-án csütörtökön 17-18 óráig, 
majd minden hónap első csütörtökjén 17-
18 óráig

Puskásné Halál Ágnes
Február 10-én és március 9-én 17-18 óra, 
majd minden hónap második szerdáján 17-
18 óráig

Tóth Péter
Február 17-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap harmadik szerdáján 
17-18-óráig

LAPZÁRTA
2016. február 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 esz-
közön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre 
szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben 
összeállíthassák a következő számot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósí-
tásokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640
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Pontosan 28 évvel ezelőtt kezdtük szerkesz-
teni a Szegvári Napló első számát. Köztünk 
volt Antal Péterné Gyöngyike is. Több mint 2 
évig volt munkatársunk. Lelkesedésével, ötle-
tei sokaságával, magával ragadó egyéniségével 
lendületet adott az újság szerkesztésében köz-
reműködőknek. 

A legelső számban Gyöngyike Összehúz-
tuk-e a nadrágszíjat? című írásában a ruhavá-
sárlási szokásainkat elemezte. Később Otthon, 
család, szabadidő rovatot indított. Felismerte, 

Búcsúzunk
hogy „sokszor érezzük, hogy varázslónak 
kellene lennünk ahhoz, hogy sikeresen oldjuk 
meg a nehezedő gazdasági helyzetből adódó 
anyagi gondjainkat.” Ehhez nyújtott segítséget 
ez a rovat, amelyben voltak varrási tanácsok, 
háztartási fortélyok, ételreceptek, karácsonyi 
ajándék ötletek, farsangi szépség-praktikák.

Örök emlék számunkra kedves egyénisége. 
Nyugodjon békében!

Kosztolányi Sándorné

„Valahol az égen, van egy fényes csillag,
Iránytűje lehet a mesés angyaloknak.
Hogy merre is van, azt senki sem tudja,
De biztos, hogy van, hisz mesélnek róla.
Mesélik még azt is, ha távozik egy élet,
Születik egy angyal, s benne újra él a lélek.
Mert angyalok leszünk, csak még nem tudunk róla,
De így van, én tudom, hisz valahol meg van írva.
Újra élünk ott fenn, kikkel régen találkoztunk,
Anyákkal, apákkal, s kikkel együtt randevúztunk.
Együtt leszünk ismét, s még jönnek utánunk,
Kiket egyedül hagytunk a Földön, de innen fentről 
látunk.
Látjuk azt, mikor a temetőbe mennek,
S sírunkra egy-egy virágot letesznek.
Könnybe lábad szemünk, ha könnyeiket látjuk,
De innen fentről vigyázunk majd rájuk.”

Antal Péterné, Remzső Gyöngyi
1945 márciusában született, gyermekkorát 

Szentesen töltötte szüleivel és öccsével. 14 
évesen, a gimnáziumban ismerte meg későb-
bi férjét, Pétert. Diákszerelem volt az övék, 
októberben ünnepelték az 50. házassági év-
fordulójukat. 

Mindig nagyon érdeklődő volt, az iroda-
lom nagy rajongójaként Szegedre került fő-
iskolára, de miután megszületett a kisfiuk, és 
férje kezdő gyógyszerészként állást kapott, 
úgy döntött, mellette dolgozik asszisztens-
ként a patikában. Így kerültek Szegvárra 
1970-ben. 

Nagyon szépen kézimunkázott, és a 80-
as években először a patika mellett, később 
teljes állásban kötő kisiparosként dolgozott. 
Sokan emlékeznek még szép kiskendőire, 
sapkáira, de főképpen arra, hogy évekig 
a helyi kisiparos közösség egyik motorja, 
mozgatórugója volt. Nagyon nagy szeretettel 
és örömmel vett részt az iparos csapat közös-
ségi munkáiban, fantasztikus lelkesedéssel 
készült az iparos bálok és más rendezvények 
színes előadásaira. Író, rendező, színész, ki-
váló közösségteremtő adottságait mindenki 
hálásan fogadta. Kedves, megnyerő, őszin-

tén segítő, nagylelkű, ugyanakkor szerény 
asszony volt. 

Később létrehozta nagy álmát, egy ba-
bamúzeumot, ahol közkinccsé tette baba-
gyűjteményét, és ahol különleges halakat, 
teknősöket is láthattak az érdeklődők. Nagy 
állatbarát volt, otthonában mindig akadt 
néhány befogadott kutya, madár, leguán… 
Mindemellett aktívan segítette a helyi jó-
tékonysági szervezetek munkáját, többek 
között gyerekek nyaraltatásában, illetve jó-
tékonysági vásárok szervezésében, támoga-
tásában is részt vett. 

Ebben az időszakban lett 5 remek fiú-uno-
ka és 2 szép „kereszt”leány-unoka büszke 
nagymamája. Régóta dédelgetett álma volt 
egy nagy családi összejövetel megszerve-
zése, ahol e ritka családnévvel élők talál-
kozhatnak. Igazi „tyúkanyóként” 8 évvel 
ezelőtt adott otthont először a „Remzső-
találkozónak”, ahol aztán évről-évre egyre 
többen vettek részt közös családi gyökerei-
ket bogozgatva. 

Betegsége az utolsó hetekben nagyon le-
gyengítette, férje ápolta otthonukban egé-
szen a búcsú pillanatáig.

Gyöngyikére 
emlékezünk

Gyöngyikéék a kezdetek óta támogatták Ka-
ritász csoportunkat, bátorítottak munkánkban, 
minden jó ötletben megerősítettek, segítettek. 
Gyöngyike a jótékonysági vásárok egyik állan-
dó ajándékkészítője volt. 

Nagy örömet, segítséget jelentett az évek so-
rán a gyermekeknek felajánlott pálmonostorai 
táborozási lehetőség. Több hektáros területen 
gyönyörködhettünk szép teremtett világunk-
ban, élvezhettük a csendet, a nyugalmat, a 
békét, az együttlét örömét. Hálásan köszönjük 
azt a gondoskodást, amivel előkészítették a te-
repet, a házakat, hogy minél otthonosabban, 
kényelmesebben érezhessük magunkat.

2012-ben áldozatos segítő munkájuk elis-
meréseként a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Karitász szervezete Karitászt támogatói díjat, 
Szent Erzsébet plakettet adományozott szá-
mukra. 

Szeretettel emlékezünk a sok-sok jóra. A Ka-
ritász Csoport nevében egy verssel búcsúzunk.

Szabó Judit

Rajki Miklós:

Összetartozás
Tudod, az élet,
Egy nagy kalandozás.
Van a kezdet és a vég,
S köztük a folytatás,
Míg el nem érkezik
A legvégső harangozás.
De éppen a folytatásban kell
Az összetartozás.
Mert tartozol oda,
Ki által megteremtettél,
Tartozol haza, ahova születtél,
Ahol gyökeret eresztettél,
Ahonnét indultál, ahová érkeztél,
Akiket valaha is szerettél.
S tartozol oda, akikkel küzdöttél.
Te is látod, apró darabjaira
Hullva pusztul a világ.
Ha tehetjük magunk erejéből,
Mentsünk meg néhány molekulát.
Legyünk egy mágnes,
Mi erejével vonzza,
Mindazt, aki hagyja,
S ha magához vonzotta,
Összeöleli őket,
Hogy össze is tartsa.
Legyünk és maradjunk
Együtt, hogy haladjunk.
És ha bennünket hív
Bárki közülünk,
Akkor mindig együtt érkezzünk.
Egymásnak együtt segítsünk.
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától délután 
15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 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: 11.15-14.15-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 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 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 hív-
ható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés alapján 
dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teen-
dő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felke-
reshető 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 Szen-
tesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. 
Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermek-
osztálya 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
február 1-5. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
február 8-12. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-11.30 óráig
február 15-19. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig
február 22-26. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-11.30 óráig
febr. 29-márc. 4. hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 óráig

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 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
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 Hivatal-
ban 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 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.)
Változás! A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Cso-
portjának fogadóórája szeptembertől minden héten 
csütörtökön délután 14 órától 17 óráig, valamint min-
den hónap utolsó csütörtökén 8-12 13-17 között nyitva.”

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 tar-
tása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig
Vasárnap  6.00-12.00 óráig

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-szombatig 5.00-20.00 óráig

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 megjelenés másnapján.

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

Előfizetni a könyvtárban lehet minden 
hétfőn 15-17 óra között, valamint minden 
csütörtökön 16-18 óra között.
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Folytatás a 6. oldalon

Az 1. oldal folytatása

hogy az ülések délután 14.00 órakor kez-
dődjenek. Javasolja, hogy erről a képvise-
lő-testület hozzon határozatot. Hozzátette, 
ezt elmondta a bizottsági ülésen is. 

Gémes László polgármester elmondta, 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a testüle-
ti ülés határozatképes legyen. A 14.00 órai 
kezdés nem lenne megfelelő. Nem javasolja 
erről határozat meghozatalát. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, úgy gondolja, aki vállalta ezt a 
feladatot, annak számolnia kellett azzal, 
hogy esetenként el kell jönnie a munkahe-
lyéről korábban. 

Gémes László polgármester megjegyez-
te, ugyanezt tudná mondani, amikor hiány-
zik valaki pl. bizottsági ülésről. A kialakult 
gyakorlat az, hogy 16.00 óra után minden-
ki részt tud venni az üléseken és ezen nem 
kíván változtatni. Átadta a szót Puskásné 
Halál Ágnes bizottsági elnöknek.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület 2016. évi munkatervét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnök-he-
lyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testület 2016. 
évi munkatervét. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete nem támogatta azt a 
javaslatot, hogy az ülések 14.00 órakor 
kezdődjenek.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testülete megtárgyalta és elfo-
gadta a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény intézményvezetőjének 
magasabb vezetői megbízására vonatkozó 
írásos anyagot (4. sz. melléklet). Megkér-
dezte, van-e valakinek kérdése, hozzászó-
lása az előterjesztéssel kapcsolatban?

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

Gémes László polgármester Pap Jánost 
javasolta megbízni az intézményveze-
tői feladatok ellátásával. Kérte, aki ezzel 
egyetért, jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Szeg-
vári Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény intézményvezetőjének maga-
sabb vezetői megbízása tárgyú előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozta:

1. Szegvár nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdésé-
ben biztosított hatáskörében, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló (Kjt.) 1992. 
évi XXXIII. törvény 23. § (1)-(3) bekez-
dései, továbbá a Kjt-nek a szociális, vala-
mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján 

képviselő-testülete a 2016. évi munkater-
vét a jelen határozat melléklete szerint el-
fogadta.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, 
hogy gondoskodjon az elfogadott munka-
terv SZMSZ-ben meghatározott módon 
történő kihirdetéséről, valamint az érintet-
teknek történő megküldéséről.

2. Napirend: Beszámoló a Szegvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvári Közös Önkormányzati Hi-
vatal munkájáról szóló beszámolót (3. sz. 
melléklet). Felkérte a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk javaslatát. Átadta 
a szót a bizottságok elnökeinek.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság megtárgyalta és elfogadásra javasolta 
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona elnök-he-
lyettes elmondta, az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság megtárgyalta a Szeg-
vári Közös Önkormányzati Hivatal mun-
kájáról szóló beszámolót. Az írásos anya-
got elfogadásra javasolta.

Határné Bottyán Erika képviselő meg-
kérdezte, hogy a polgármesteri kabinethez 
vesznek-e fel új dolgozót? 

Gémes László polgármester elmondta, 
erről még nem döntöttek. 

Határné Bottyán Erika képviselő meg-
kérdezte, a házasságkötés is meg fog szűn-
ni a hivatalnál? 

Gémes László polgármester elmondta, 
tervben van, de erről még határozott dön-
tés nem született. 

Szegvárra jött a szerencse a HUNOR-COOP nyereményjátékával
Legtöbben szeretünk játszani, valamilyen 

szerencsejátékban részt venni. A 2015-ös év 
végén vásárlásaink során is megtehettük. A 
HUNOR-COOP 2015 végén az „Idén feltöltjük 
éléskamráját” címmel nyereményjátékot hirde-
tett. Nekünk vevőknek annyit kellett tennünk, 
hogy a 3000 Ft feletti vásárlásunk blokkját 
névvel, címmel ellátva bedobjuk az üzletekben 
elhelyezett szerencseládikóba. Vásárlásaink-
kor tapasztalhatjuk, hogy könnyen összejön a 
kosárba rakott árúkból ez az érték. 

A január közepén megtartott sorsoláson 
Szegvárnak kedvezett a szerencse. A nyere-
ményjáték fődíját, a 100.000 Ft értékű vásárlási 
utalványt Baráth Ferencné nyerte.

Kedves kis ünnepség keretében kapta meg 
jutalmát Csatordai Lajostól, a HUNOR-COOP 
kereskedelmi igazgatójától. A 213-as üzlet ve-

zetője Szarvasné Salánki Julianna gratulált a 
bolt kedves vevőjének.

Baráth Ferencné, Rózsika elmondta, hogy 
ebben a széles választékú központi ABC-ben 
szeret vásárolni. Hetente két-három alkalom-
mal kerékpározik ide a falu másik végéről. Itt 
mindent megkap, ami a háztartásából hiány-
zik. Az ismerős eladók között kényelmesen, 
szép, rendezett, kellemes környezetben tud 
vásárolni. Mivel nem mindennap jár a boltba, 
ezért könnyen kerül annyi áru a kosarába, hogy 
3000 Ft felett legyen a fizetnivaló. Természete-
sen több alkalommal dobott be a ládikába vá-
sárlói blokkot. Nagyon örült a nyereménynek, 
mert ritkán akad ilyen szerencséje.

Jó vásárlást kívánunk a 100.000 Ft elkölté-
séhez. 

Kosztolányi Sándorné
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Az 5. oldal folytatása
Pap János, (Szegvár, Dr. Bartucz L. u. 36. 
sz. a. lakost) 2016. január 1-től 2020. dec-
ember 20-ig megbízza a Szegvári Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intézmény 
intézményvezetői (magasabb vezetői) be-
osztásának ellátásával. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a magasabb vezetői megbí-
zással kapcsolatos munkaügyi, munkálta-
tói intézkedések megtételével. 

Gémes László polgármester gratulált a 
pályázathoz, Pap János megbízatásához, 
egyben eredményes, sikeres munkát kí-
vánt. 

Pap János megköszönte a képviselő-tes-
tület bizalmát. Elmondta, igyekszik bebi-
zonyítani, hogy alkalmas erre a feladatra. 

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Szegvári Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó írásos anyagot (5. 
sz. melléklet). Megkérdezte a bizottságok 
véleményét.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona bizottsá-
gi elnök-helyettes elmondta, az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság az előter-
jesztést megtárgyalta és elfogadásra java-
solta.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. 
melléklet szerinti Módosító Okirattal jóvá-
hagyta.

2. A képviselő-testület felhatalmazza 
a jegyzőt az egységes szerkezetű Alapító 
Okirat elkészítésével.

3. A képviselő-testület felkéri a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, 
hogy a módosító és az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár 
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intéz-
mény részére küldje meg.

4. A képviselő-testület a Szegvári Egye-
sített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Alapító Okiratának módosítása tárgyú 
126/2015. (XI.26.) KT. számú határozatát 
visszavonja.

Gémes László polgármester előterjesz-
tette a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
biztosítására vonatkozó írásos anyagot (6. 
sz. melléklet). Megkérdezte, van-e valaki-
nek kérdése az anyaggal kapcsolatban?

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

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Ké-
ményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítá-
sa tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:

1. A kéményseprő-ipari tevékenységről 
szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § /1/ be-
kezdés a) pontja alapján a Szentes Város 
Szolgáltató Kft-vel 2013. január 1. napjától 
fennálló közszolgáltatási szerződés alap-
ján, annak lejártáig: 2022. december 31. 
napjáig az Önkormányzat a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást továbbra is biztosítja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a 2015. évi CCXI. tör-
vény 10. § /2/ bekezdése szerint a döntés-
ről az önkormányzat a kéményseprő-ipari 
szervet írásban vagy elektronikus úton ér-
tesítse.

3. Jelen határozat 2016. január 1-jén lép 
hatályba.

3. Napirend: Egyéb előterjesztések
Tóth Péter képviselő elmondta, lakos-

sági kérdéseket tolmácsol. Az emberek 
kíváncsiak arra, hány százalékos támoga-
tottsággal valósult meg a szennyvízcsator-
na beruházás? Hogyan és milyen módon 
tudnak a befizetett pénzükhöz hozzájutni? 

Gémes László polgármester elmondta, a 
szennyvízcsatorna beruházása kapcsán az 
első fordulóra benyújtott pályázaton 85%-
ot nyertünk meg. A második fordulóban, 
első körben szintén 85%-ot. A kormány-
váltást követően lehetőség nyílt arra, hogy 
egy átdolgozott pályázattal magasabb 
támogatási intenzitást nyerjünk. Végül 
94%-os támogatásról beszélhetünk. Vala-
mennyi önerőt is nyertünk önerő alapból. 
Pontosan nem tudja megmondani, mennyit 
fognak visszakapni a lakosok. 2016. már-
ciusban, illetve áprilisban fognak lejárni 
a lakáskassza szerződések. Akkor fognak 
aktivizálódni a megtakarítások. Kedvez-
ményezett a Víziközmű Társulat. Amikor 
az összes szerződés lezárul, akkor lehet 
látni, hányan nem fizettek rendszeresen, 
kinek volt elmaradása. Addigra már ki 
lehet számolni, mennyi önerőt nyertünk, 
mennyibe került a beruházás és mennyi az 
az összeg, amellyel pótolni kell. Vélhetően 
jövő nyárig mindenki visszakapja a pén-
zét. 

Tóth Péter képviselő kérte, hogy erről 
kapjanak a lakosok tájékoztatást.

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
kérdezte, a visszakapott összeget csak la-
kás céljára lehet felhasználni?

Gémes László polgármester elmondta, 
azért választották ezt a hosszú futamidőt, 

mert visszakapott összeget szabadon lehet 
felhasználni. 

Lukács Istvánné képviselő elmondta, a 
képviselő-testület december 10-én tartott 
rendkívüli ülésén módosította a szociális 
rendeletet. Tájékoztatta testületet arról, 
hogy a lakosok köszönettel vették az önkor-
mányzat által nyújtott egyszeri támogatást. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
kérdezte, lesz-e lehetőség a rendőrségi 
épület felújítására? 

Gémes László polgármester elmondta, 
egyelőre nem terveznek felújítást, idén már 
kapacitás sincs rá. 

A polgármester elmondta, korábban már 
tárgyalta a képviselő-testület terepjáró és 
kisbusz vásárlására vonatkozó előterjesz-
tést. A gépjárművekre árajánlatot is küld-
tek, azonban a vásárlás meghiúsult. A na-
pokban sikerült kedvező ajánlatra találni. 
Kérte a képviselő-testület hozzájárulását 
ahhoz, hogy a Szegvári Falufejlesztő Kft. 
a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
hitelajánlata alapján 60 hónap futamidő-
re megvásároljon 1 db Ford Ranger 2,2L 
TDCi (150 Le) M6 XL típusú terepjárót és 
1 db Ford Transit V363 LWB-EF (Jumbo) 
1.6) 46OE, 2,2L TDCi (155 Le) M6 Minibus 
Trend típusú kisbuszt.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a gépjár-
művek vásárlására vonatkozó szóbeli elő-
terjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
– mint a Szegvári Falufejlesztő, Üzemelte-
tő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
egyedüli tulajdonosa – hozzájárul, hogy a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

a./ 1 db Ford Ranger, 2,2L TDCi (150 Le) 
M6 XL típusú terepjárót

b./ 1 db Ford Transit V363 LWB-EF 
(Jumbo) (1.6) 46OE, 2,2L TDCi (155 Le) 
M6 Minibus Trend típusú kisbuszt megvá-
sároljon a mellékelt árajánlat szerint.

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 
hitelajánlata alapján 60 hónap futamidőre 
vásárolja meg a fenti két típusú gépjármű-
vet. Az ügyleti kamat mértéke: mindenkori 
JBA + 1,65 kamatfelár. Fizetési ütemezés: 
tőkefizetés – évente kétszer, kamatfizetés: 
havonta. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a 
Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjét az adásvétel lebonyolításával.
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4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
a gépjárművek megvásárlásához szükséges 
önerőt vissza nem térítendő támogatásként 
a Szegvári Falufejlesztő, Üzemeltető és 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nek 
biztosítja. 

5. A képviselő-testület tudomással bír 
arról, hogy a hitel felvételéhez az adóssá-
got keletkeztető ügyletekre vonatkozó kor-
mányzati engedély szükséges. A képvise-
lő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az engedély kérelem benyújtásával.

Gémes László polgármester gratulált 
Puskásné Halál Ágnes képviselőnek, aki 
Csongrád megye Szakmai ellátásáért díjat 
kapott. Munkájához további sok sikert kí-
vánt. Hozzátette, büszke a képviselő-testü-
letre és a hivatalra is. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
köszönte a gratulációt. 

A képviselő-testület személyt érintő ügy 
tárgyalását zárt ülés keretében folytatja. 

A képviselő-testület a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat működtetésére vonat-
kozó előterjesztés tárgyalását nyílt ülés 
keretében folytatja.

Gémes László polgármester megkérdez-
te, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai létszámának meghatározása, lét-
számcsökkentés elrendelésére vonatkozó 
határozati javaslattal kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás?

A képviselő-testület részéről kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakmai létszámának meghatározása, 
létszámcsökkentés elrendelésére vonatko-
zó határozati javaslatot.

Határozat
1. A képviselő-testület a 2016. január 

1. napjától létrehozandó Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat szakmai létszámát 
- figyelemmel a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szak-
mai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 1. 
számú mellékletére - 1,6 főben határozza 
meg, melyből 1 fő főfoglalkozású és 1 fő 
részfoglalkozású, határozatlan idejű közal-
kalmazott. 

2. A képviselő-testület a család- és 
gyermekjóléti szolgálatok 2016. január 
1. napjától hatályos működtetése, illet-

ve átszervezése következtében (melyet 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint végrehajtási rendeleteik: a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM. rendelet és a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmé-
nyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM 
rendelet határoz meg) a Szegvári Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatán 1 fő 
főfoglalkozású, határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszonyban álló jogviszo-
nyának megszüntetéséről dönt. A döntés 
egyidejűleg az álláshely megszüntetését 
is jelenti. 

3. A képviselő-testület felkéri a SZEESZI 
vezetőjét, hogy a létszámcsökkentés mun-
káltatói feladatait hajtsa végre.

Gémes László polgármester megkér-
dezte, a Magyarország központi költség-
vetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mel-
léklete szerinti, A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai 2. pontja a helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtásával kapcsolatos hatá-
rozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászó-
lás?

A képviselő-testület részéről kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szoci-
ális bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolta Magyarország központi költség-
vetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mel-
léklete szerinti, A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai 2. pontja a helyi 
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatására vonatkozó 
pályázat benyújtásával kapcsolatos határo-
zati javaslatot.

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

képviselő-testülete a 145/2015. (XII. 17.) 
KT. számú határozatával a Szegvári Egye-
sített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Család- és gyermekjóléti Szolgálatán 1 fő 
főfoglalkozású, határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszonyban álló jogviszo-
nyának megszüntetéséről döntött. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert és a jegyzőt, hogy nyújtson be pá-

lyázatot Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklete szerinti A helyi önkormány-
zatok kiegészítő támogatásai 2. pontja a 
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcso-
lódó többletkiadások támogatására.

3. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete a pályázat benyújtásá-
val kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat 
teszi:

a./ A jelen határozattal elrendelt jogvi-
szony megszüntetéséhez kapcsolódóan a 
helyi önkormányzatok kiegészítő támo-
gatásai Helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatása 
pályázata alapján támogatásban nem ré-
szesült.

b./ A létszámcsökkentéssel érintett ál-
láshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban töltött idejének 
megszakítás nélküli – foglalkoztatására a 
települési önkormányzat által alapított más 
költségvetési szervnél, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a terve-
zett új álláshelyeken, szervezeti változás, 
feladatátadás következtében a kérelem be-
nyújtójának fenntartói körén kívüli mun-
káltatónál nincs lehetőség.

c./ A képviselő-testület felülvizsgálta az 
általa alapított költségvetési szervek kö-
zötti létszám- és álláshely-átcsoportosítási 
lehetőséget és azt állapította meg, hogy lét-
szám- és álláshely-átcsoportosítása nincs 
módja és lehetősége. 

d./ A képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 
évig nem állítható vissza, kivéve, ha jog-
szabályból (ide nem értve a települési ön-
kormányzat rendeletét, illetve a társulás 
határozatot) adódó többletfeladatok ezt in-
dokolttá teszik. 

e./ A képviselő-testület kinyilvánítja, 
hogy a jóváhagyott, engedélyezett létszám-
keret betartása érdekében a felmentéssel, 
végkielégítéssel együtt járó létszámcsök-
kentés fedezete nem áll rendelkezésre, 
illetve hiányt  keletkeztet, ezért az ehhez 
kapcsolódó állami támogatás igénylésére 
pályázatot nyújt be. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert és a jegyzőt, ha a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklete szerinti A helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. 
pontja a Helyi szervezési intézkedésekhez 
kapcsolódó többletkiadások támogatására 
vonatkozó pályázati kiírás megjelenik, és 
annak benyújtásához a jelen határozatban 
tett nyilatkozatok módosítása vagy 
kiegészítése szükséges, arról előterjesztés 
formájában azonnal intézkedjen.
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GYERTYASZENTELÉS TÖRTÉNETE

Ma február 2-án, Gyertyaszentelő Boldog-
asszony ünnepén közösségünk Jézus bemuta-
tásának örvend.

Szűz Mária negyven nappal Jézus születé-
se után bemutatta a jeruzsálemi templomban 
a gyermekét. A jelenlévő idős Simeon Jé-
zust a nemzetek megvilágosítására szolgáló 
világosság nak nevezte. Innen ered az egyik 
legrégebbi szentelmény, a szentelt gyertya és a 
gyertyaszentelés szokása. Így a szentelt gyertya 
Jézus egyik legrégebbi jelképe. Későbbi időkben 
a gyertyát az újszülöttek mellett tartották, a ron-
tó szellemek távol tartására a keresztelés napjá-
ig. (Illetve, hogy a csecsemőt ki ne cseréljék). 
Amikor a fiatal anyák először mentek templom-
ba, akkor is szentelt gyertyát vittek a kezükben.

Ünnep
Amióta december 25-ére került Jézus szüle-

tésének ünnepe, azóta február 2-án tartják meg 
a gyertyaszentelés ünnepét. A pápák közül 
Szent II. János Pál pápa ünnepelte meg először 
1997-ben. Az ünnep egyben Szűz Mária meg-
tisztulásának ünnepe is, mert a zsidótörvények 
szerint Mária bemutatta az előírásoknak meg-
felelően gyermekét a templomban és bemutat-
ta a tisztulási áldozatot. A nyugati liturgia ezt 
emelte ki a X. századtól. Jézus bemutatásának 
ünnepe azért, mert ezen a napon szentelték Is-
tennek Jézust.

1960-tól a nyugati liturgia ismét ezzel össz-
hangban Jézus bemutatását emeli ki a két ünnep 
közül. Azt a teológiai mondanivalót emeli ki a 
katolikus egyház, hogy Krisztus és Mária meg-
szentelődése ez a nap, illetve mindazoké, akik 
életodaadásukban vállalkoznak Isten országá-
nak szeretetére, azaz Krisztus követésére.

Ebben az értelemben az ünnep egy köszö-
netnyilvánítás Istennek a megszentelt hívatá-
sok ajándékáért. 

Azonban Magyarországon megmaradt a régi 
neve, Gyertyaszentelő Boldogasszony.

A keleti liturgiában Hypapanie – találkozás 
– a neve, mert Isten Fia először találkozott pap-
ságával ezen a napon.

Népszokások
A megszületett gyermeket, amíg még nem 

keresztelték meg „pogánykának” hívták. Jé-
zus Krisztus jelképe volt a gyertya, ezért a 
pogányka mellett világított keresztelésig, hogy 
Jézus vigyázzon rá, nehogy rossz szellemek 
„kicseréljék”. Majd a keresztelőre - vagy „egy-
ház-kelőre” - az anya vitte az égő gyertyát.

Gyertyát égettek jégeső, vihar, villámlás, il-
letve krónikus betegek mellett, és halottak mel-
lett is. Egyes helyeken még a haldokló kezébe 
is égő gyertyát helyeztek (Tápiószentmárton).

A következő napon, február 3-án, Szent Ba-
lázs püspök és vértanú ünnepén (vagy a legkö-
zelebbi vasárnapon) osztják a katolikus papok 
a Balázs-áldást, amely főleg torokbajtól, illetve 
minden baj és betegség ellen véd.

ISTEN GYÖNGÉDSÉG, IRGALOM

Évek óta január utolsó szombatján rendez-
zük meg egyházközségünk LELKINAPJÁT. 
Idén jan. 30-án került erre sor. Már 9 órára 
szinte mindenki megérkezett a katolikus kör 
nagytermébe, és izgatottan vártuk a meghí-
vott előadót. Bizony többen voltak, akik már 
igen régen találkoztak az egykori káplánnal, 

és kedves „fiatal” atyával: Mészáros Józseffel. 
Már negyven éve, hogy itt teljesített szolgálatot 
egyházközségünkben, mint utolsó a káplánok 
között. Előadásában fel is idézte ennek az idő-
szaknak néhány mozzanatát, és kedves lelki 
gyötrelmét. Elindulása, és első helye volt ez a 
szemináriumból kikerülve, így érthető, hogy 
sok élménye maradt meg a szívében, és őrzi 
szeretetét irántunk. 

Első előadásában az Isten irgalmasságáról 
beszélt, hogy milyen gyöngéden szeret ben-
nünket a Teremtő Atya, aki egyszülött Fiát 
adta értünk. Édesanyja mindenben követte őt, 
vele szenvedett, és most is közben jár értünk. 
Második előadásában erről az Égi Édesanyáról 
beszélt, aki mindannyi unkért szüntelen könyö-
rög. Végül a Magyarországról elindult Szere-
tetláng mozgalomban tapasztalt segítséget, ve-
zetést, és szeretetet világította meg a hallgatók 

előtt. Két fiatal, - nagyon szimpatikus házaspár 
- tett tanúságot arról, hogyan hallgatja meg, és 
segíti életüket a Boldogságos Szűzanya. Szép 

példát hallottunk arról, hogy egy fiatalember 
kitartó imájára hogyan térítette meg hitetlen 
menyasszonyát az Úr. A Szüz Anya segítsé-
gét kérve több év eltelte után, most már együtt 
imádkozzák a rózsafűzért, és élnek boldog há-
zasságban.

Délután egy rövidfilmen láthattuk, Domon-
kos atya Indiában tett missziós útjáról készült 
beszámolót. Ott is több csoportban imádkoz-
zák a Szeretetláng-rózsafűzért és imákat. 

A kellemes együttléten túl, sok lelki élmény-
ben, és testvéri szeretetben volt részünk ezen 
a napon. 54-en kicsit kiemelkedve a hétközna-
pok „sarából” – a nap végén egy szentmisében 
adtunk hálát a kapott kegyelmekért is, ahol 
valóban fellobbant kezünkben és szíveinkben 
a Szeretet lángja.

Sokak háttér munkája, és valóságos jelenléte 
tette mindezt lehetővé. Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik finom étellel, sütemények-
kel járultak ehhez, vagy éppen a felszolgálás-
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sal, konyhai teendőkkel, vagy a takarítással 
segítettek. Minden adományt hálásan köszö-
nünk, és az Éden Zöldségboltban kapott aján-
dékokat is. Isten adja vissza mindenkinek száz-
szorosan nagy lelkűségét, és szeretetét.

Eltávozáskor többen így búcsúztak. „Máskor 
is legyen ilyen napunk!” 

(Piti Magdolna)

NAGYBÖJT ELÉ!

Avilai Szent Teréz lelki élményei között sze-
repel ez a gondolat is: „Könnyű a jó és rossz 
közötti harcban a jót választani. De amikor 
elkezdünk harcolni a jó és a jobb között a job-
bért, akkor más a helyzet.” Ha helyesen akar-
juk megérteni ezt a gondolatot és tapasztalatot, 
akkor a keresztény kérdés nem így hangzik: 
gyűlölöd-e az Istent vagy valakit az emberek 
közül? Mert a gyűlölet rossz, és rombol min-
den embert, függetlenül attól, hogy az illető 
hívő-e vagy sem. 

A keresztény kérdés lényege ez: mindenek-
fölött szereted-e az Istent és a felebarátodat, 
mint önmagadat? 

A kereszténység – Krisztus akarata sze-
rint – a szeretet iskolája. Amikor a gyűlölet-
ről szól, mintha csak a betegségről beszélne, 
amelyet meg kell fékezni, vagy le kell küz-
deni. Keresztény szempontból a kérdést nem 
így fogalmazzuk meg: Elloptad-e más dolgait, 
vagy kisajátítottál-e valamit, ami nem a tiéd? 
A keresztény kérdés ez: Helyesen használtad-e 
azokat az anyagi javakat, amelyek a rendelke-
zésedre álltak? Következésképp, ha azt mon-
dom, nem lopok, még távolról sem válaszoltam 
a keresztény kérdésre: mit teszek a rám bízott 
dolgokkal? És ha az ember ki is jelentheti: „Ez 
az enyém, ezt őseimtől örököltem”, vagy „Nem 
loptam, a két kezemmel dolgoztam meg a va-
gyonomért”, még nem keresztény módon gon-
dolkozik. 

A „káromlod-e Istent, hazudsz-e, plety-
kálsz-e, befeketíted-e a másik embert?” Kérdé-
sek helyett a keresztény számon kéri magától 
mit tett, és hogyan használta a beszéd ajándé-
kát. És csak ha senkit nem bántott meg, akkor 
teheti fel az igazi keresztény kérdést: Tudtam-e 
Istent áldani, dicsérni és ünnepelni? Tudtam-e 
másoknak tanácsot adni, bátorítottam-e őket? 
Mindnyájan megérezhettük e kérdések helyén-
valóságát és e kérdéseken való töprengést a 
saját bőrünkön. Talán akkor, ha valaki elmegy 
mellettünk, és semmit nem szól, nem is köszön 
nekünk, megsértődünk vagy megalázva, meg-
vetve érezzük magunkat, noha az illető kijelen-
ti: „Egyetlenegy szóval sem sértettelek meg!” 

Helytelen, ha így teszem fel a kérdést: Tönk-
retettem-e a magam vagy a másik ember éle-
tét? Helyes, ha megkérdezem önmagamtól: 

Mit tettem vagy mit mulasztottam el meg-
tenni, hogy az életem és mások élete helyes 

irányban növekedjen? És ha így gondolkodunk 
az életről, azonnal megértjük, miért tesszük 
szóvá a részegeskedést, a kábítószerfüggést, az 
étel és ital mértéktelen fogyasztását, a mérték-
telen testi élvezeteket. 

Világos, hogy inni nem bűn, mert az Isten te-
remtette meg a szomjúságot és az italt is. De ha 
az ember nem visel gondot teste szükséglete-
ire, hanem más szenvedélyek irányítják, akkor 
testileg-lelkileg pusztítja önmagát, gátat vet 
növekedésének. Leszűkíti önnön lehetőségeit. 
Belép a rombolás, a megsemmisítés állapotába. 
És mivel létezik ez a pusztítás, létezik az, amit 
bűnnek nevezünk. És mivel létezik a rossz, lé-
tezik a bűn fogalma. De mindig azzal szemben, 
ami egészséges, jó, világos és nemes. 

Igen nagy kár, 
hogy a keresztény 
csupán a bűn elleni 
harcként fogja fel a 
kereszténységet. E 
küzdelemben köny-
nyen elfárad, ag-
gódik, elkedvetlenedik, elveszíti a keresztény 
küldetés iránti érzékét. És az élete semmiben 
nem fog különbözni azokétól, akik nem ismer-
ték meg Krisztust. 

Ha keresztény mivoltunkat csak a bűn elleni 
küzdelemként éljük meg, akkor olyan helyzetbe 
kerülünk, mint a kertész, aki a kertjében foly-
ton gyomlál, a különféle kórokozókat irtja, és 
soha nem sikerül neki egyetlenegy nemes gyü-
mölcsfát elültetnie.

Az ilyen kertész megkérdezheti magától: 
„Miért takarítom kertemet egész életemben, ha 
soha semmi nem változik, mindig kinő ugyan-
az a gizgaz? Vagy kedvetlenné válik, és egész 
életében csak éldegélni fog, vagy beleun ebbe, 
és mindent otthagy. Ha azonban a megfelelően 
előkészített földbe jó magot vet el, és az elkezd 
nőni, nem olyan könnyen fog belefáradni a kert 
gyomlálásába, mivel jó feltételeket biztosít a 
sarjadó magnak. 

A keresztény élet tehát nem harc a bűn ellen, 
hanem küzdés az értékekért. Ez az erőfeszítés 
a halálunkig tart, és megkövetelheti tőlünk, 
hogy akár az életünket is odaadjuk a másik 
emberért.

Ebben rejlik a keresztény ember hivatásá-
nak, a keresztény gyakorlat - imádság, böjt, 
gyónás, a szeretet hőstetteire való küldetés-
nek minden szépsége.

(Slavko Barbaric)

A MI HELYÜNK

Jézus függ a kereszt egyik oldalán 
- a másikon van a mi helyünk. 

Egy fa lombkoroná jának átmé-
rője gyakran megfelel a gyöke-
rek kiterjedésének. A lélek olyan 
mértékben tágul ki Krisztus szere-

tetének, amennyi fájdalmat viselt el érte és 
ajánlott fel neki. 

Ha a kereszt árnyéka látszólag el akarná 
tőlünk rabolni békénket, add meg, Urunk, 
hogy ezt a megpróbáltatást azonnal sze-
retettel elfogadjuk. Hadd ragyogjon szün-
telenül lelkünkben a Te jelenléted napja, 
nehogy a környezetünkben élőket meg-
fosszuk, hacsak egy pillanatra is, az öröm 
teljességétől. 

Akkor a mi életünk tanúságtétel lesz a 
mellett a túláradó, isteni, vonzó élet mel-
lett, amelyet Te hoztál a világ ürességébe, 
unalmába és lassú haldoklásába. 

HÍREK-ESEMÉNYEK

Február 10. Hamvazószerda: hamuszen-
telés az esti szentmisén lesz. Ezzel a nappal 
elkezdődik a Nagyböjt, amikor Jézus szenve-
déstörténetét elmélkedjük át. Keresztény em-
ber nem vesz részt bálban, és nem is rendez a 
Nagyböjtben egyéb zajos mulatságot!

Február 11. A Lourdes-i Boldogságos Szűz 
Mária ünnepe. A franciaországi Lourdesben 
1858. február 11. és július 16. között 18 alka-
lommal jelent meg Bernadettnek a Szeplőte-
len Szűz. Őt használta fel arra, hogy a bete-
geknek, szenvedőknek a figyelmét felhívja az 
Eucharisztia jelentőségére a betegek életében. 

Ez a nap a betegek világnapja, fordítsuk 
figyelmünket betegeinkre, és segítsük őket 
abban, hogy Jézussal az Eucharisztiában ta-
lálkozhassanak.

Február 12-töl szerda és péntek este fél 
6-kor keresztutat végzünk a templomban.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk időpontját 
pontosan még nem tudjuk, majd a hirdetőtáb-
lán megtalálják, vagy a templomi hirdetésben 
meghallhatják az érdeklődők.

Virágvasárnap ez évben március 20-án 
lesz, aki barkát tud felajánlani, figyelje a vi-
rágzás kezdetét, (vagy jelezze, hogy lesze-
déséről gondoskodni tudjunk) és hozza el a 
plébániára.

Az idén házasságkötésre készülők mielőbb 
jelezzék szándékukat a plébánián, hogy a je-
gyes kurzust el lehessen indítani. Még akkor 
is, ha nincs meg pontosan minden időpont.

Az idén bérmálásra készülők jelentkezését 
is várjuk, hogy a Püspök úrral az időpontot is 
egyeztetni lehessen.

Aki hozzátartozóiért szeretne szentmisét 
felajánlani, hivatalos időben megteheti a plé-
bánián. 

(Rozgonyi Mária)
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Sosem cserélném el
Sosem cserélném el az én nagyszerű éle-

temet, a szerető családomat, az én csodá-
latos barátaimat a kevésbé ősz hajért vagy 
egy feszes hasért. Ahogy korosodtam, 
egyre kedvesebb lettem a magam számára 
és kevésbé kritikus magammal szemben. 
A saját barátommá váltam. Nem tolom le 
magam, ha több süteményt eszem a kelle-
ténél, vagy nem vetem be az ágyat, vagy 
megveszem azt a virágtartót az erkélyre, 
amire semmi szükség nincs, de jól néz ki.

Felhatalmazva érzem magam, hogy él-
vezzem az életet, hogy rendetlen legyek, 
hogy extravagáns legyek. Annyiszor meg-
éltem, hogy legkedvesebb barátaim idő 
előtt elmennek; mielőtt még megérték vol-
na azt a szabadságot, amit az öregség hoz 
magával. Ki törődik azzal, hogy hajnali 
4-ig olvasok, vagy játszom a computeren? 
Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy tart-
ja a kedvem és meg is teszem. Sétálok a 
vízparton egy olyan fürdőruhában, ami-
ben kidomborodnak a testrészeim, és ön-
feledten vetem bele magam a hullámokba, 
ha jól esik, és nem törődöm a motorcsóna-
kokból rám vetett sajnálkozó pillantások-
kal. Ők is lesznek öregek.

Tudom, persze, azt is, hogy időnként 
feledékeny vagyok. És hát van is néha 
mit elfelejteni az életből. De azért a leg-
fontosabb dolgokra emlékszem. Hát igen, 
életem során azért megtört néhányszor a 
szívem. Hogyne tört volna meg, amikor 
elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor 
egy gyerek szenved, vagy elüti a cicádat 
egy autó? De a megtört szív az, ami erőt 
ad és megértést és részvétet kelt. Egy szív, 
mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt 
minden iránt, az sosem fog örömöt érezni 
a tökéletlenség felett.

Én nagyon boldog vagyok, hogy elég 
soká éltem ahhoz, hogy megőszülhessek, 
hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat 
mart az arcomra. Oly sokan vannak, akik 
soha nem nevettek, és oly sokan, akik nem 
érték meg, hogy ősz hajszálaik legyenek. 
Ahogy múlnak az évek, úgy egyre köny-
nyebb pozitív lenni. Egyre kevesebbet 
kell törődni azzal, mit gondolnak mások. 
Én nem teszek fel magamnak kérdéseket. 
Ráadásul fenntartom magamnak a jogot, 
hogy ne legyen igazam. 

Nos, elmondhatom, hogy nem bánom, 

hogy öregszem. Szabaddá tesz. Szeretem 
azt, akivé váltam. Nem akarok örökké 
élni, de amíg itt vagyok, nem fecsérlem 
olyanra az időmet, mint, hogy mi lett volna 
ha..., vagy azon izgassam magam, mi lesz 
majd. És minden áldott nap eszem édessé-
get (már ha kedvem van hozzá). 

Mindig mosolyogj és a szívből fakadó 
igaz barátságokra nagyon vigyázz! Sze-
retettel ajánlom a fenti gondolatokat kor- 
és kórtársaimnak. És ajánlom még, hogy 
mindig nevessetek a saját butaságaitokon, 
mert a nevetés az élet adománya és erősíti 
az immunrendszert.

(Forrás: Lépcsők, 2016/1. sz.)

Diákvilág
Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap. Szeretném tájé-

koztatni Önöket az iskolánkban történt ja-
nuári eseményekről.

Megtartottuk a féléves tantestületi ér-
tekezletet és a szülői értekezleteket is. 
Kiosztottuk az értesítőket. Sok szép bizo-
nyítvány talált gazdára. 

Január 22-én iskolánk is csatlakozott az 
Együtt szaval a nemzet c. kezdeményezés-

PB-GÁZ
ingyenes házhoz szállítás!

hez. A magyar kultúra napja alkalmából 
a 7-8. évfolyamosokkal közösen elsza-
valtuk a Himnuszt és a Nemzeti dalt. Így 
emlékeztünk a 193 éve megírt nemzeti 
énekünkre. A 3. és a 4. osztályos tanulók 
a Művelődési Ház által szervezett rendez-
vénybe kapcsolódtak be. Egy népmesét 
kellett a tanulóknak lerajzolni. Nagyon fi-
nom tortaszeletet is kapott mindenki. 

Köszönet érte!
Mit kínálunk februárban?
- 13-án meghívásos tornaverseny lesz 9 

órától a sportcsarnokban
- 19-én farsang az alsó tagozatosoknak, 

délelőtt osztály keretben az iskolában, 
majd délután 16 órától a felső tagozatosok-
nak a Művelődési Házban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

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

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Csoportja szere-

tettel várja tagjait és leendő tagjait február 
23-án délután 2 órakor a művelődési ház-
ba, farsangi ünnepséggel egybekötött első 
csoportgyűlésére.

Arany Lajosné
csoportvezető
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1. Napirend: Szegvári Forray Máté Általá-
nos Iskola és AMI intézményvezető, második 
ciklusos megbízásának véleményezése

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 
intézményvezető, második ciklusos megbízá-
sának véleményezésére irányuló írásos anya-
got (2. sz. melléklet). Megkérdezte, van-e kér-
dés az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, mi a tantestület véleménye? 

Gémes László polgármester elmondta, nem 
ismeri a tantestület véleményét. Hozzátette, 
nem az önkormányzat az iskola fenntartója. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmond-
ta, a tantestület részéről 27-en vettek részt a 
szavazásban. 13 fő amellett szavazott, hogy 
pályázat nélkül kerüljön sor az intézményve-
zető megbízására, 14 fő szavazott a pályázat 
kiírására. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkér-
dezte, ki fog dönteni a pályázatokról?

Gémes László polgármester elmondta, a 
KLIK fog dönteni, a képviselő-testületnek 
ugyan úgy meglesz a véleményezési joga.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, a megbízás újra 5 évre szól?

Gémes László polgármester elmondta, az 
intézményvezetői megbízás 5 évre szól.

Gémes László polgármester kérte, a képvi-
selő-testületet jelezze, hogy a Szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetője, Bernáth Ildikó is-
mételt megbízásával – nyilvános pályázat mel-
lőzésével – egyetért.

A szavazás eredménye 3 igen, 4 nem szava-
zat. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képvi-

selő-testülete megtárgyalta a Szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és AMI intézményveze-
tő második ciklusos megbízásának véleménye-
zése tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (3) bekezdés e/ pontjában 
szereplő kérdésben a (4) bekezdés h) pontjá-
ban biztosított véleményezési jogköre alapján 
a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetője, 
Bernáth Ildikó ismételt megbízásával – nyilvá-
nos pályázat mellőzésével – nem ért egyet. 

2. Napirend: Kifogás benyújtása „Fizetési 
felszólítás KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0030 sz. 
Projekt szabálytalanságból eredő pénzügyi 
korrekció követelés visszafizetésére”

Gémes László polgármester előterjesztet-
te a Kifogás benyújtása a „Fizetési felszólítás 
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0030 sz. projekt sza-
bálytalanságból eredő pénzügyi korrekció kö-
vetelés visszafizetésére tárgyú írásos anyagot 
(3. sz. melléklet). Elmondta, amikor az EUTAF 

ellenőrzést végzett, mindent rendben talált, 
minden szabályos volt. Első körben a mérnök 
kiválasztását kifogásolta. A kiírásban az sze-
repelt, hogy a mérnöknek a mérnöki kamará-
nak tagja kell, hogy legyen. Ők ezt túlzónak 
találták. 

A közbeszerzés kiírásakor kritériumként 
szerepelt, hogy olyan kivitelezők pályázhatnak 
erre a beruházásra, akik egy projekt keretében 
építettek már tisztítót is és hálózatot is. Jelen-
leg arról van szó, hogy néhány jogász ezt ne-
hezményezi, túlzó kritériumnak tartják. Ezért 
akarják önkormányzatunkat büntetni. Hozzá-
tette, a kifogásban szerepel, hogy ezzel sértik 
a jogainkat. 

Elmondta, a közbeszerzési dokumentációt 
kb. 1,5 évig ellenőrizték a szakmai szerveze-
tek. A közbeszerzési döntőbizottság azt jóvá-
hagyta, megkaptuk a minőségi tanúsítványt 
arról, hogy mindent rendben találtak. 

Etikátlan az, hogy a kivitelezés lezárta után 
hibát vélelmeznek. Ez ellen az önkormányzat 
kifogást nyújt be és kérte a képviselő-testüle-
tet, hogy erre hatalmazza fel. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
jegyezte, érdemi kifogást ennél jobban ő sem 
tudna megfogalmazni. Javasolja a kifogás be-
nyújtását a fizetési felszólítás ellen. A kifogás 
második oldalán egy határozatra hivatkoznak. 
Megkérdezte, ez mikor érkezett meg és ki hoz-
ta?

Gémes László polgármester elmondta, az 
AUTAF kifogását az önkormányzat megfel-
lebbezte. Az AUTAF nem hozhat ilyen határo-
zatot, neki a közbeszerzési döntőbizottsághoz 
kell fordulni. Ez megtörtént, az AUTAF-ot 
elutasították. Mindez részletesen szerepel a 
Kifogásban. Az AUTAF az elutasítás ellenére 
újra próbálkozott. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, a fizetési felszólításból nem derül ki, 
hogy milyen döntésen alapszik? 

Gémes László polgármester elmondta, 
azért nem derül ki, mert az AUTAF-nak nincs 
döntési jogköre. A kifogásban az szerepel, 
hogy vizsgálódni sincs joga. „Az ítélet rögzí-
ti, hogy a közösségi jogszabályok nem élvez-
nek elsőbbséget a nemzeti jogszabályokkal 
szemben, és a hatályos jogi szabályozás egy-
értelművé teszi, hogy a Közbeszerzési Döntő-
bizottság elmarasztaló határozata nélkül jog-
sértést megállapítani, szankciót alkalmazni 
nem lehet.”

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a Kifogás 
benyújtása a „Fizetési felszólítás KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0030 sz. projekt szabályta-
lanságból eredő pénzügyi korrekció követelés 
visszafizetésére” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a ki-
fogás benyújtásával egyetért. 

Kivonat  Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének,  a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatal tanácskozó termében 2016. január 6-án du. 17.00 órakor tartott nyílt üléséről

Folytatás a 12. oldalon

Januári múzeumi  
események

A Magyar Kultúra Napjáról január 22-én és 
a hónap második felében ismét sok kulturális 
intézményben megemlékeztek meg: 1823. ja-
nuár 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Him-
nusz kéziratát.

Az ünnepnap hetében a múzeumban ügyes 
kezű gyerekek óriásképet festettek a Himnusz 
című mű versszakai, mondanivalója alapján. Je-
neiné Lucz Mária rajzszakkörösei nagy lendü-
lettel fogtak bele a munkába: először ceruzával 
rajzolták meg a kontúrvonalakat, majd a megfe-
lelő színű befestés következett. Magyar címer, 
vár, Magyarország térképe, hegyoldal szőlőlu-
gassal és íjazó lovas katona is került a képre. A 
színezés másnap szintén folytatódott, hiszen a 
két méter hosszú és hetvenöt centiméter széles 
lapon időbe telt az igényes munka kivitelezése.

A fotók árulkodnak a szorgos kezek igyeke-
zetéről.

A helyi lakosok 2015-ben is szép számmal 
ajándékoztak a múzeumnak tárgyakat. Köszö-
nöm szépen a bizalmukat, megőrizzük az utó-
kor számára az adományokat.
dr. Vangel Sándor (Nyíregyháza) mázsa sú-
lyokkal, kéziszerszámok;
Fodor József István (Szegvár) tergeny;
Halál Józsefné (Szegvár) légyfogó;
Béler Gyuláné (Szegvár) bőrönd;
Pataki Imre János (Szegvár) szapoly.

A Móra Ferenc Múzeum 2015. évi évköny-
ve megjelent, melybe egy tanulmányt írtam a 
szegvári gyászkocsiról. Aki szeretné elolvasni, 
a korlátozott példányszám miatt a múzeumban 
megteheti, vagy e-mail cím ellenében elkül-
döm a cikket.

Purgel Nóra

3. Napirend: Egyéb előterjesztések
Tóth Péter képviselő megkérdezte, történt-e 

intézkedés az Alföldvíz Zrt. által kiszámlázott 
vízdíj rendezésével kapcsolatban? 

Gémes László polgármester elmondta, ka-
pott visszajelzéseket a lakosoktól, akik felhív-
ták az ügyfélszolgálatot. Elmondták, akiknél 
nem tudtak órát leolvasni, kalkulált fogyasz-
tással számoltak, de korrigálták az összeget. 
Az Alföldvíz Zrt. részletfizetési kedvezményt 
biztosít azoknak a lakosoknak, akiknek ma-
gas a vízdíja. Mindenkinek augusztus 1-jétől 
számláztak ki szennyvíz díjat. 

Tóth Péter képviselő elmondta, sokan azt 
mondták, májustól már számláztak.

Gémes László polgármester elmondta, so-
kan nem olvassák el a számlát. Vízdíjat május 
24-től, szennyvíz díjat augusztus 1-től számlá-
zott ki az Alföldvíz Zrt. 
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A 11. oldal folytatása

Popey külföldre  
szerződik?

Sinka „Popey” Zsolt erőművész január 21-én a 
szentesi Lipóti Pékségben, sajtótájékoztatón érté-
kelte az elmúlt év eseményeit, illetve beszámolt 
az idei év lehetőségeiről.

Jól sikerült a 2015-ös évem – kezdte tájékozta-
tóját Zsolt, majd kiemelt néhány eseményt. Ala-

pozással kezdte az esztendőt, majd a tavaszt már 
Közel-Keleten, Dubaiban töltötte, ahol edzőtábo-
rozott, bemutatókkal, kapcsolatépítéssel fűsze-
rezve. Hazatérve, az AMTS Expón tartott nagy-
sikerű bemutatókat, ahová idén is visszavárják. 

Május 30-án a dr. Papp László Városi Sport-
csarnok előtt a 40. magyar rekordkísérletét haj-
totta végre sikerrel, mely egyben a kezdetek hely-
színe is volt.

A nyár ugyancsak mozgalmasra sikerült. 
Nagymágocson egy erőverseny lebonyolítására 
kérték fel, illetve az ország számos pontján tett 
eleget felkéréseknek.

Szeptember 17-én új világrekordot állított fel 
személygépkocsik foggal történő elhúzásában, 
amelynek részese volt Szirbik Imre, Szentes vá-
ros polgármestere is. Ősszel (de az év több idősza-
kában is) több motivációs óra megtartását vállal-
ta, főként középiskolások részére.

Decemberben a Mikulásgyár nagyköveteként 
tevékenykedett, immár 6. éve.

Az elmúlt év végén megalakult a Popey-team, 
amely az erőművész tevékenységének menedzse-
lésével foglalkozik.

Ennek tagjai: Sinka-Korsós Mónika koordi-
nátor, Valacsai Vivien (cégmenedzser) és Hegyi 
Balázs. Az új csapatnak köszönhetően az eddigi 
partnerek (Provéd Zrt, Biotech Usa központja, 
Weider Nutrition) mellé új autós, illetve ruházati 
partnerek (Columbia, Adidas) is becsatlakoztak 
az idei év támogatói közé.

Elsősorban az eddigi rekordkísérleteiknek és 
bemutatóinak köszönhetően már ez előző évben 
megélénkült az érdeklődés Sinka „Popey” Zsolt 
tevékenysége iránt.

A Discovery Channel bejelentkezett egy kis-
film forgatására, mely egyik helyszíne szülővá-
rosa, Szentes lesz. 

Egy amerikai nagy cég egy reklámfilmet kíván 
forgatni az erőművésszel, mely előforgatására a 
következő hetekben kerül sor a Budapest Airpor-
ton. 

„Az amerikai karrier beindulását nagyban an-
nak köszönhetem, hogy pár hónappal ezelőtt egy 
30 oldalas képregény jelent meg rólam, illetve 
tevékenységemről, illetve egy Amerikában élő 
magyar úriember is felfigyelt rám, és segíti meg-
valósítani terveim. 

Jóleső érzés volt számomra az is, hogy a 
‚magyartermekonline’ oldalán az ösz-
szesített sportolói listában szerepel a 
nevem, ami számomra azért is fontos, 
hiszen nagyon kevés élsportoló, olimpi-
kon kapott helyet ezen előkelő oldalon.”

Végső cél: Popey szerint a 2016-os év 
lesz az, amikorra beér munkájának, küz-
delmeinek gyümölcse. Nem tudni, hol a 
vége, de egy biztos: a nagy járművek las-
san elfogynak, a rekordok felállításának 
sora már nem annyira motiválja, inkább 
az egyediség, ami kihívást jelent, illetve 
a fiatalok számára átadni tapasztalatait 
motivációs tréningek, előadások formá-
jában.

Popey Team
Facebook: Sinka”Popey”Zsolt  

Erőművész
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A legtöbb fiatalnál általános probléma, 
hogy végtelen energiával rendelkezik, 
legalábbis, ha bulizásról van szó, ehhez 
azonban vajmi kevésszer párosul a szüksé-
ges hatásfok eléréshez elegendő pénz. Ha 
azonban elég leleményesek és szemfülesek 
vagyunk, némi befektetett munkával akár 
nulla forintért is kitárulhat előttünk a pilla-
natmennyország kapuja.

Egyik kedves barátnőmmel – legyen Edi-
na – kísértetjárta pénztárcával tomboltunk 
végig a tinédzserkorunkat. Kortársaink a 
mai napig nem értik, hogyan is lehetséges 
ez, pedig nincs a trükkben nagy csavar. 
Némi körültekintés és pár belefektetett óra 
sokat megtakaríthat nekünk.

Házibuli
A puttonyos összejövetelek mindig gyü-

mölcsözőek a házigazda számára. Minden-
ki legalább kétszer annyi finomságot fog 
hozni, mint amennyit elfogyaszt, így kvázi 
a következő összejövetel nem kerül majd 
semmibe, ha papírpohár is marad elég.

Önkéntesség
A KSH 2011-ben végzett önkéntességet 

vizsgáló tanulmánya szerint több, mint 2 
millió ember nyilatkozta azt, hogy a felmé-
rés kezdetét megelőző 12 hónapban végzett 
valamilyen önkéntes tevékenységet. S bár 
elsőre azt hinnénk, a fiatalok körében nép-
szerű ez elsősorban, a statisztikák szerint 
a kor előrehaladtával arányosan növekszik 
az önkéntes munkát vállalók száma. A 15-
19 éves korcsoport 20%-a, a 20-24 évesek 
25%-a, míg a 25-29 év közöttiek 30%-a te-
vékenykedett ilyen körben.

Ez az arány mára bizonyára jelentősen 
változott, hiszen az érettségi megszerzésé-
hez már 50 óra igazolt önkéntes tevékeny-
ség szükséges.

Ha valaki elég vállalkozó szellemet érez 
magában, vagy szívesen kipróbálna valami 
újat, de még se végzettsége, se tapasztala-
ta nem teszi ezt lehetővé számára, érdemes 
szétnéznie, hova keresnek segítő kezeket la-
kóhelye környékén. Ákos, ifjúságsegítő sza-
kos hallgató is így tett. Segítőkészségének 
hozadéka egy ingyenes bérlet volt a SZIN-re.

A 2013-as évben voltam legutóbb ön-
kéntes a Szegedi Ifjúsági Napokon. Egyik 
ismerősömön keresztül jutottam a lehető-
séghez, aki az önkéntesek leszervezésével 
foglalkozott akkor a rendezvényen belül. 
A segítők 3 féle feladatot láthattak el, ezek 
közül én kettőt végeztem: csomagmegőrzés 
és információs pont. A rendezőktől az egész 

rendezvényre érvényes bérletet, és ebédet 
kaptunk. A 6 napos fesztivál alatt kétszer 
kellett dolgozni, tehát bőven volt lehetőség 
arra, hogy szórakozhassak is a fesztiválon, 
így mindenképp megérte.

Nem csak Szegeden keresnek fi-
atalokat fesztiválokra segítőnek. A 
fesztiválönkéntes.hu oldalon talált infor-
mációk szerint szinte minden nagyobb 
fesztivál szeretettel várja a segítőkész em-
berek jelentkezését, felső korhatári kikötés 
nélkül. Az oldalon jelentkezhetünk többek 
között a Volt, a Balaton Sound, a Sziget 
vagy a Strand Fesztiválra is. Megadott 
önéletrajzunk és adatlapunk alapján igye-
keznek megtalálni a számunkra leginkább 
megfelelő pozíciót, de mi magunk is java-
solhatjuk, hova osszanak be minket. S bár 
a hosszú évek tapasztalatai szerint többszö-
rös a túljelentkezés az egyes posztokra, egy 
próbálkozással nincs veszítenivalónk.

Bőven volt lehetőség arra, hogy szóra-
kozhassak 

Pályázatok
Még ma is nagyon megosztó a társadalom 

általános vélekedése az Európai Unióval 
kapcsolatban. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a fiatalok számára fenntartott, kultu-
rális tevékenységekre lehívható pályázati 
tőke nem csekély. Ha böngészünk kicsit 
az interneten, rengeteg olyan hivatalos 
Facebook oldalt és weboldalt találhatunk, 
amik egy-egy ilyen forrásból finanszírozott 
projekt menetét, miértjét és végkifejletét 
mutatják be.

A már lezárult pályázati időszak nagy do-
bása volt a Fiatalok Lendületben Program, 
amely három kategóriában nyújtott lehe-
tőséget ifjúsági és/vagy civil szervezetek-
nek, hogy sikeres pályázati elbírálás esetén 
megvalósíthassák elképzeléseiket. Így zaj-
lott le többek között Csongrád megye egyik 
kis településén, Szegváron egymás után 
két, fiatalokat megcélzó programsorozat is.

Bár a község igencsak elöregedő lakos-
ságot tudhat magáénak, pár fiatal összefo-
gásával és egy alapítvány segítő hátterével 

több mint 80 fiatalnak adtak élményeket, 
tapasztalatokat, kvázi ingyen.

Gabriella, gépészmérnök hallgató egé-
szen Marosleléről utazott el, hogy mindkét 
projekt részese lehessen.

Az egyik barátnőm, aki részt vett a pályá-
zat előkészületeiben, kérdezte meg tőlem, 
hogy volna-e kedvem részt venni benne, 
amire igent mondtam. A Tanulj Civilül Eu-
rópai Szinten projektet nagyon jó ötletnek 
tartottam, mert így lehetőségem nyílt más 
kultúrák és új emberek megismerésére. A 
szervezett programok élvezetesek voltak, 
nem unatkoztam egyáltalán, voltak felada-
tok, amik az agyat és voltak, amik a testet 
mozgatták meg. 

Az önkéntes munkám lényegében az volt, 
hogy az egyéb dolgokban segítsek, mint pél-
dául mosogatás, terítés, programokra való 
felkészülés és hasonlók, ami nem volt meg-
terhelő, így rengeteg időm maradt arra, hogy 
jól érezzem magam. Ha lenne lehetőségem, 
hogy részt vegyek egy hasonló projektben, 
minden bizonnyal igent mondanék, pedig a 
projekt végére kicsit feszültebbek lettünk az 
alváshiánytól és a felmerülő komplikációk-
tól. Volt pár kisebb összetűzés a nem egye-
ző álláspontok miatt. Mégis megérte, mert a 
Maradunk vagy útra kelünk? – Keressük a 
helyünket Európában program nélkül nem 
lett volna lehetőségem felfedezni országunk 
érdekesebb oldalát a csapatban jobban meg-
ismert fiatalokkal és szakértőkkel.

Ha összefogunk és kezdeményezünk, ki-
sebb csoportokkal is átélhetünk egy életre 
elég mesélni valót.

Generációkat kovácsolhat össze egy-egy 
kezdeményezés 

Sajtójegy
A média képviselőinek ölébe olykor-oly-

kor belehullik pár meghívó. Ám ezt sem 
adják ingyen. Kemény munkával és némi 
szorgalommal Te is lehetsz bennfentes! 
Akár hozzánk is jelentkezhetsz gyakornok-
nak. Hogy hogyan? Itt megtudhatod.

Simon Gabriella 

Szegvár az elektronikus sajtóban

Az élményekhez nem kellenek milliárdok
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Azonnal szomszédai segítségére sietett a 76 
éves szegvári Pataki Imre, amikor Martonék 
háza kigyulladt hétfő este. A szerencsétlenül járt 
család a falutól önkormányzati lakást és gyors-
segélyt kap.

– Fél 12-kor kiabálásra, zajra ébredtem. Kiug-
rottam az ágyból, láttam, hogy tűz van – idézte 
fel a hétfő éjszaka eseményeit a 76 éves szegvári 
Pataki Imre. Egy Rákóczi utcai családi ház gyul-
ladt ki. – Az asszony felébredt, hogy ég valami. 
Kiszaladtam, a telefonért már nem mertem visz-
szamenni. Kiabáltam Imre bácsinak, hogy szól-
jon a tűzoltóknak – mondta a ház tulajdonosa, 
Marton Attila. Az egyik szobában csaptak fel a 
lángok – egyelőre nem tudni, mitől.

A tűz a két szomszédos helyiségre is átter-
jedt. A férfi és felesége biztonságban kimene-
kült, később kórházba vitték őket. A tűzoltók 
három vízsugárral oltottak, három gázpalackot 
is kivittek az épületből. Rövid idő alatt elfojtot-
ták a lángokat, de a százhatvan négyzetméteres 
épület így is lakhatatlanná vált. 

Telefonált, oltott, ruhát kerítettek
Az eset Patakiék szomszédságában történt. 

Abban, hogy ennél nagyobb baj nem történt, az 
idős férfinak komoly része van. – A felénk néző 
ablaknál lángokat láttam. Felkaptam egy vödör 
vizet, ráöntöttem, erre az üveg szétdurrant. Sze-
rencsére nem sérültem meg. A szomszéd kérte, 
hogy telefonáljak, ideges voltam, hirtelen azt 
sem tudtam, milyen számot hívjak. Veszekedtem 
is a diszpécserrel, hogy ne faggasson, mikor ég 
a szomszéd háza. Szóltam a tűzoltóknak, majd a 
biztonság kedvéért a helyi körzeti megbízottnak. 
Jöttek is a tűzoltók, mentők. Martonék hálóruhá-
ban szaladtak át hozzánk – mesélte az idős férfi. 
Azt mondja, nagyon nem volt ideje gondolkod-
ni, mindenfelé jöttek a lángok. Attól félt, hogy 
fenyőfájukra és halászhálóira is átterjed. Utóbbit 
gyorsan le is locsolta vízzel, a fát pedig – az eset 
óta döntötte el – inkább kivágatja. 

„Szóra sem érdemes”
– Itt laknak több mint tíz éve, nagyon sajnálom 

őket – pityeregte el magát az idős ember felesége. 
– Átjöttek, adtunk nekik gyorsan valami ruhát. 
Legjobban az bánt, hogy sokan már mindenfélét 
beszélnek, mindenki tudni véli, mi volt a tűz oka.

Mindenük odalett. Marton Attiláék most min-
dent kezdhetnek elölről. Most mindenük odalett. 
Fotó: Králik Emese

– Nem volt időnk izgulni se – tette hozzá 
Pataki Imre. – Mezítláb szaladgáltam, mert bár 
papucsban mentem ki, elmaradt a lábamról. Az 
egyiket azóta sem találom. Sok füstöt nyeltem, 
köhögtem, hányingerem volt. Be akartak vinni a 
mentők, de nem mentem. Mondtam: majd job-
ban leszek.

A segítséget nyújtó férfi a beszélgetés során 
többször hangsúlyozta: amit tett, szerinte szó-
ra sem érdemes, hiszen alapvető emberi köte-
lesség, bárki így cselekedett volna. Ezt a bajba 
jutott szomszédok nem így gondolják. – Az ut-
cából Imre bácsi volt az, aki a segítségünkre sie-
tett – mondta Marton Attila. Őt és feleségét egy 
rövid vizsgálat után kiengedték a kórházból, 
tegnap első útjuk Patakiékhoz vezetett. Elcsuk-
ló hangon mondtak nekik köszönetet a segítsé-
gért. – Az egész életünk odavan. Nemrég tettük 
rendbe a házat. Még szerencse, hogy a gyerek 
nem volt itthon, műtötték a lábát, rehabilitáción 
van – néztek körül szomorúan Martonék. 

Megmenekült a szentkép
A falu azonnal felajánlott egy önkormányzati 

lakást, ahová hamarosan beköltözhetnek. Ru-
hát, bútort próbálnak nekik gyűjteni, 100 ezer 
forint azonnali segélyt kapnak. – Úgy látom, az 
a szentkép megmenekült, 1954-ben kapta édes-
anyám. Sajnos a gyerek fociért kapott érmei és 
a tévé viszont megolvadt – mutatta a férfi az 
egyik szekrény tetején a műanyagot. Elszorult 
torokkal tette hozzá, hogy nem lehetnek elég 
hálásak a tűzoltóknak, mentősöknek, rendőrök-
nek és az önkormányzatnak. Pár napra rokonnál 
húzzák meg magukat. Biztosításuk nem volt, de 
ha sikerül, megpróbálják rendbe hozni a kiégett 
házat. 

Králik Emese – Délmagyarország

Szegvár az elektronikus sajtóban

Mezítláb indult a szomszéd házát oltani

Szegvár az elektronikus sajtóban

Szegvár polgármestere 
túlélte a tömegbalesetet
Három Csongrád megyei család is részese 

volt a szombati szlovéniai tömegbalesetnek. 
Gémes László szegvári polgármester és Hevesi 
István mindszenti gazdálkodó síelésből tartott 
haza övéivel. Autóik összetörtek, Istvánnak 
három bordája is, de szerencséjük volt, hogy 
nem történt nagyobb baj.

– Délután két óra volt, de mintha lekapcsol-
ták volna a villanyt. Rosszak voltak a látási vi-
szonyok, attól féltem, belénk jön egy kamion, 
ezért lassítottam, áthúzódtam a gyorsítósávba. 
Szinte azonnal megláttam egy keresztbe for-
dult autót. Hiába fékeztem, nekiütköztünk. 
Abban a pillanatban hátulról is belénk csapó-
dott egy másik jármű – idézte fel lapunknak a 
szörnyű pillanatokat Gémes László, Szegvár 
polgármestere.

Barátaival Olaszországból tartott hazafelé 
családi kirándulásról három autóval, amikor 
részeseivé váltak a szlovéniai tömeges baleset-
nek. Mi is megírtuk: a köd miatt legalább het-
ven gépjármű ütközött össze és rohant egymás-
ba Szlovéniában a Ljubljanából Koperbe vezető 
autópályán. A hírügynökség jelentése szerint 
négyen meghaltak és harmincan megsérültek.

– Mondtam a feleségemnek és a gyerekeknek, 
hogy maradjanak a helyükön, ki ne szálljanak, 
bent nagyobb biztonságban vagyunk. Alighogy 
ezt kiejtettem, balról eltalálta a kocsinkat egy 
kamion. Belegondolni sem merek, mi lett vol-
na, ha valamelyikünk mégis kimerészkedik.

 

Gémes László a szombati baleset után két 
nappal már újra dolgozott. Archív fotó: Kuklis 
István

A család kocsijának automatikus segélyhí-
vója van, ez az ütközés után azonnal tárcsá-
zott. A szegvári polgármester angolul közölte 
a diszpécserrel, hogy nagy baj van. Percekig 
beszéltek telefonon, közben hallották, ahogy 
a kocsisorba folyamatosan csattannak bele az 
újabb érkezők. Nem sokkal később az autópá-
lya szemközti oldaláról megérkezett az első 
tűzoltó, majd követte a többi.

– Utólag úgy gondolom, én oldalra lökhet-
tem az álló járművet, Endre és Pityu barátomék 
közé, utóbbiak nekicsapódtak. Minket lengyel 
és magyar kamion bástyázott körbe. Talán fur-
csa ezt mondani, de tulajdonképpen szerencse, 
hogy így alakult. A nagy testek óvtak meg attól, 
hogy kisebbek zuhanjanak ránk – vélte Gémes. 
Az éjszakát egy közeli szállodában töltötték, 
a kocsit trélerrel hozták haza. A holmijukért a 
negyedik autóban utazó, de Olaszországban to-
vább időző család ment el. Vasárnap este értek 
haza, hétfőn mindenki ment munkába, iskolá-
ba. – Feldolgoztuk. A megfelelő műszaki fel-
szereltség mellett azért azt hiszem, a Jóisten is a 
segítségünkre volt – szögezte le a polgármester.

– Egy kanyarból kijövet rohantunk bele egy 
előző balesetbe. A sűrű köd miatt semmit nem 
láttunk, az úton keresztben álló kamion sem 
volt kivilágítva – fogalmazott a mindszen-
ti Hevesi István, László barátja. Tegnap kora 
délután már itthon voltak ők is. A gazdálkodó 
elmondta, három bordája eltört, nincs túl jól, de 
örül annak, hogy felesége és gyermeke karco-
lás nélkül megúszta a balesetet. 

Antal Sándor-Králik Emese – 
Délmagyarország 
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Fésűs Éva: A pajkos napsugár
- Süss fel nap, fényes nap!... – ezt a dalt 

énekelte télidő végén néhány kipirult arcú, 
csillogó szemű kisgyerek – de olyan szé-
pen, hogy a felhőkbe takarózott nap nem 
is tudott ellenállni a kedves hívogatásnak.

Először csak egyetlen elszánt fénysugár 
keresett magának rést a vastag fellegek 
között, hogy lekandikáljon a földre, de 
amikor sikerült a próbálkozása, egyre töb-
ben tódultak utána. Elcsúsztak a tó vékony 
jéghártyáján, megcsillantották a nedves, 
kopasz faágakat, s egy szempillantás alatt 
millió kicsi fény kacagott, ugrált, szipor-
kázott piros gyereksapkákon, fehér hófol-
tokon, csepegő háztetőn és sima ablaküve-
gen.

- Kikelet! Kikelet! – ujjongtak a mada-
rak.

- Süt a nap! Süt a nap! – füttyentett a 
szél, és sepregetni kezdte az utakat.

Nap-anyó most már egész kerek arcával 
lemosolygott a földre, és így szólt a sok kis 
fickándozó napsugárhoz:

- Ideje, hogy munkához lássatok! Vi-
gyétek el mindenhová az élet melegét!

Kit a rétre küldött, kit az erdőre, kit a 
kiskertekbe, hogy olvasszanak, melen-
gessenek, alvó csírákat ébresztgessenek. 
Mindegyik örömmel tette a dolgát, csak 
az egyik aranyszínű napsugárka duzzo-
gott.

- Még mit nem! Hogy én folyton csak 
egy sáros, piszkos hófoltot kerülgessek? 
Ugyan minek? Igazán nem azért vagyok 
fényes, tavaszi napsugár, hogy ilyen unal-
mas munkát végezzek!

Hipp-hopp!... végigtáncolt a pocsolyák 
tükrén, ezüstöset bokázott a patakon, és 
csúfondárosan megríkatott egy makacs 
jégcsapot.

- Ó, de pompás! Így érvényesül igazán 
az én ragyogásom! – tündöklött a boldog-
ságtól, és olyan helyet keresgélt, ahol fé-
nyessége megsokszorozódnék.

Ebben a pillanatban megjelent egy ab-
lakban egy kisfiú. Éppen unatkozott oda-
bent, és csintalanságon törte a fejét.

- Kisütött a nap! – kiáltott vidáman. – 
Napsugárral fogok játszani!

Elővett a zsebéből egy kicsi tükröt, és 
oda tartotta a fény elé. Az önfejű napsu-
gár belepillantott, és valósággal elámult a 
tulajdon ragyogásától. Csillogott, villogott 
büszke örömében, és csúszkálni kezdett a 
tükrön, ahogyan azt a kisfiú forgatta.

Éles fénye átvetődött a tükörlap-

ról a szemközti házfalra, és vé-
gigtáncolt rajta, mint vakító 
aranyfoltocska. A kisfiú 
eleinte csak hunyorgó ci-
cákat bosszantott vele, 
de azután merészet 
gondolt, és úgy tartotta 
a tükröt, hogy a haszon-
talan napsugár belevil-
lanjon róla a járókelők 
szemébe.

A sugárkának tet-
szett a mulatság. Ez 
igen! Így mindenki 
észreveszi! Nicsak, 
máris milyen nevetsége-
sen kapkodja a fejét a sarki 
újságárus néni!

- Ide nézz, milyen vakító va-
gyok!

- Ide nézz, te padon üldögélő bácsi, 
hogy elkápráztattalak!

- Csodáljatok meg, emberek! Ilyen az 
igazi napsugár!

- Ámulj-bámulj, te rollerozó kislány, ak-
kora ragyogást varázsolok a szemed elé!

Különösen fényeset akart kacagni, ami-
kor a rolleros kislány ijedten a szeme elé 
kapta a kezét, elengedte a kormányt, és 
nagyot esett. Csúnyán megütötte a térdét, 
és hangosan sírva fakadt. A fákon harago-
san lármázni kezdtek a verebek.

- Mit csináltál, te haszontalan, semmire-
kellő napsugár! Megállj csak, bepanaszo-
lunk Nap-anyónál!

A napsugárka maga is megijedt a vá-
ratlan balesettől, akárcsak az ablakban a 
csintalan kisfiú, aki most megszeppenve 
bújt el a függöny mögé. Zsebében eltűnt a 
fényszóró tükör, és a napsugár elsápadva, 
tétován simogatta a rolleros kislány arcát, 
de bizony azon csak a könnyeket tudta 
megcsillantani. Elszégyellte magát, mert 
hiszen nem volt ő rossz, csak meggondo-
latlan és pajkos.

- Bocsáss meg! Na, igazán ne haragudj 
rám! – suttogta bűnbánóan, de a kislány 
nem értett napsugárnyelven, és csak ott-
hon az édesanyja tudta megvigasztalni.

A napsugár utánaillant, belesett a házuk 
ablakán, ott ugrabugrált a kertjükben, és 
nagyon szerette volna jóvátenni azt, ami 
történt.

Mindennap az ablak alatti hófoltocskán 
táncolt, minden melegét odaszórta, csak 
megbocsájtana az a kislány!...

Közben észre sem vette, hogy a hófolt 
egyre zsugorodik, alatta megpuhul a föld, 
sőt, mintha megmozdulnának a sáros rö-
gök. Egyszer csak egy apró repedésből 
ágaskodni, tolakodni kezdett kifelé egy 
icipici, zöld hajtás.

- Hát ez mi? – lepődött meg a napsugárka, 
és minden fényével még jobban odacso-
dálkozott.

A zöld szár másnapra csaknem arasz-
nyira nőtt, harmadnapra pedig – ó, csodák 
csodája! – apró, fehér szirmok bomlottak 
ki a végén.

- Hóvirág! – csendült meg az ablak mö-
gött a kislány kacagása. – Anyu, nézd, mi-
lyen szép!

- Előcsalogatta ez az áldott, tavaszi nap-
sugár – felelte egy kedves hang.

A napsugár csak most értette meg, hogy 
mi történt. Akaratlanul is virágot fakasz-
tott, elhozta a földnek az élet melegét.

Körös-körül fiatal rügyek pattogtak, 
friss füvek serkentek a napsugár testvérek 
munkája nyomán. A pajkos napsugár azt 
sem tudta, hová legyen örömében! Milyen 
jó, hogy ő is hozzájárult ehhez a nagy cso-
dához! Mindjárt körül is néz, hogy hol kell 
még melengetni, érdes rögöket cirógatni, 
fagyot olvasztani, hogy minél szebb le-
gyen a világ.

Az ablakban nevetett a kislány. Arcán 
nyoma sem látszott már a múltkori köny-
nyeknek, s odafent a kék égen Nap-anyó 
is mosolygott, legderűsebb tavaszi moso-
lyával.
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Közel két évtizede Angliából indult el ez 
a kezdeményezés, amely Valentin-nap kör-
nyékén minden évben egy hétig a házasság 
és a család fontosságára kívánja irányítani 
a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez 
hazai és nemzetközi szinten is számos is-
mert közéleti személyiség csatlakozott ki-
fejezve elköteleződését a házasság, a család 
ügye iránt – mára 4 kontinens 21 orszá-
gában ünneplik. Hazánkban az országos 
eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg 
a keresztény egyházak és civil szerveze-
tek széles körű összefogásával, számtalan 
nagyváros, település, közösség részvételé-
vel. A Házasság Hete Szervezőbizottsága 
által koordinált központi programok fővéd-
nöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasá-
gi elnök felesége.

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és 
gondoskodása az ember számára, amelyben 
a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli 
szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás 
értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes 
társon keresztül. A házasságban egy férfi 
és egy nő saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük minden 
más területén is.

A házasság hete olyan széles körű össze-
fogásra törekszik, mely gyakorlati példamu-
tatással, tudományos kutatások eredménye-
ivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja 
alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít 
minden olyan helyi kezdeményezést, amely 
hidat épít az adott közösség környezetében 
élő házaspárok és családok felé, amely segí-
ti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél 
a házasság mindennapi valóságáról, öröme-
iről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és 
gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat 
és házasulandókat, valamint a teljes hely-
reállás reményét ébren tartani azokban, 
akiknek a kapcsolata válságban van, illetve 
valamilyen ok miatt megszakadt.”

A Házasság Hete Szervezőbizottsága

Házasság hete programjai 
Szentesen

Az előadások helyszíne a táncház kivételé-
vel a Művelődési és Ifjúsági Ház  

(Szentes, Tóth J. utca 10-14.)
A programok minden esetben 18 órakor 

kezdődnek

2014. FEBRUÁR 11., KEDD
Gyermek és a család összehangolódása – 

Örömök és nehézségek
Előadó: Binderné Berkecz Mária 

családterapeuta, mediátor

2014. FEBRUÁR 14., PÉNTEK
„Hát én immár kit válasszak?” – Tánc-

ház
Bagi Ferenc vezetésével

Helyszín: Dózsa-ház (a program várhatóan 
23 óráig tart)

2014. FEBRUÁR 18., KEDD
A házastársi közösség megalapozása, 

megőrzése és elmélyítése
Előadó: Gál Lajos lelkipásztor

2014. FEBRUÁR 20., CSÜTÖRTÖK
Nekem lesz testvérem?

A Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom a gyerekvállalásról

Előadó: Székely András, a Kopp Mária 
által alapított mozgalom vezetője

Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság
A Nemzeti Együttműködési Alap  

Támogatásával

Mi is a házasság hete?


