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Karácsonyi Köszöntő! Kedves Szegváriak!
A Karácsony a legszentebb ünnepünk, a szeretet, a boldogság ünnepe, a meghittség napja. Ilyenkor 

valahogy jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a 
hétköznapi rohanásban kicsit háttérbe szorulnak. 

Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ünnepi készülődés izgalma csodá-
latos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, 
melyet szeretteinkkel tölthetünk el.

Sokszor egy kedves szóval, mosollyal, érintéssel többet tudunk adni, mintha drága ajándékkal hal-
moznánk el egymást!

Sokszor nem tudjuk, mi hiányzik életünkből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet.
Az igazi ünnephez, az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egy-

mást, mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozásról, szótlan vacso-
ráról szól az ünnep.

Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs, és ez nem más, mint a szeretet.

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke,
A lelkek találkozásában!”

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával, 
ne veszítsük el emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, 
szeretetünket. Vigyük magunkkal a Karácsony igazi üzene-
tét, és építkezzünk értékeiből a hétköznapokban is.

Kívánom mindenkinek, hogy a Karácsony segítse Önöket 
testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepet kívánok 
mindenkinek!

Gémes László
polgármester 
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet ro-

konoknak, szomszédoknak, munkatár-
saknak, horgásztársaknak és mindazok-
nak, akik drága szerettünk

Somogyi János István

temetésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, gyászunkban 

osztoztak.

Szerető felesége, 
lányai: Eszter és Magdi

Megemlékezés
„Másképp lenne minden,  
ha velünk lennétek,
Ha hozzánk szólnátok, ha ránk nevetnétek.
A gyertya most is értetek égjen,
Kik fent laktok már a magas Égben,
Kik vigyáztok ránk onnan fentről,
S lelkünkhöz szóltok a végtelenből –
Örök az arcotok, nem száll el szavatok,
Minden mosolyotok a szívünkben marad.”

Rácz Adrienn
halálának 8. évfordulóján

és
Bihari Mátyás

halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Úgy ment el, ahogy élt, csendben és 
szerényen,
drága lelke nyugodjon békében!”

Végtelen szeretettel emlékezünk

Bugyi Mihályné Piti Julianna

halálának 1. évfordulóján.

Férje, gyermekei és családjaik

Megemlékezés
„Istenem súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem.
Nem szólnék róla, 
hogy mélyen gyötör a bánat,
csak hadd lássam még egyszer
az Édesanyámat!
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan, én minden nap várom.”

Fájó szívvel emlékezünk

Kozma Istvánné
halálának évfordulóján

Szerető családja

Megemlékezés
„Nem múlik el nap, így sem Nélküled,

szívünkben örökre ott van a Te helyed!”

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston Lászlóné
Bagi Anna

halálának 13. évfordulóján

Szerető családja

Megemlékezés
„Meggyötört lelkem csupa könny és bánat

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

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

De Te a szívemben élsz mindörökké!”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányunkra

Rácz Adriennre

halálának nyolcadik évfordulóján.

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

Családi események
2016. november
(Összeállította:  

Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Kiss László, Esze T. u. 11. 
szám alatti lakos és Szécsényi Ágnes, Ménes u. 
12. szám alatti lakos.

Halálesetek: Rácz István, Mindszenti u. 13. 
(69 éves), Márton Antalné Kirschner Mária 
Katalin, Ménes u. 43. (71 éves), Somogyi Fe-
renc, Rákóczi u. 65. (77 éves), Tégla Jánosné 
Vigh Veronika, Táncsics M. u. 58. (72 éves), 
Berezvai János, Kontra u. 103. (73 éves), Mé-
száros Mihály, Ménes u. 38. (91 éves).

Születések: Személyi jogok védelme miatt 
adatokat szerkesztőségünk nem kaphat. – A 
születési adatokat eddig sem az anyakönyv-
vezetőtől kaptuk meg. Amennyiben szeretné, 
hogy gyermeke születése benne legyen a csa-
ládi események rovatban, kérjük közölje szer-
kesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com 
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük 
az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Képviselő-testületi tagok az alábbi 
időpontokban fogadóórán várják  

a lakosságot 
a művelődési házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Január 3-án kedden 17-18 óráig, majd min-

den hónap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Január 4-én szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Január 5-én csütörtökön 17-18 óráig, majd 

minden hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
December 14-én 17-18 óra, majd minden hó-

nap második szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Január 18-án szerdán 17-18 óráig, majd min-

den hónap harmadik szerdáján 17-18-óráig
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Advent: a várakozás, a böjt, (bűn)bánat ideje 
és az örömé is, hogy közeledik a karácsony. (A 
koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya 
jelképezi.) Míg a zöld szín az örök élet szim-
bóluma!

Végleg elköltözött szeretteink karácsonyfája 
az Öregfalusi temetőben.

Örökzöld bokor „személyre” szabott  
ünneplő ruhába öltöztetve.  

(A kertész kreatív megvillanása.)

Külföldi barátaink emlékkútját még november 
végén is vidám sárga virágkoszorú öleli a 
lelkes Fuszulyka Nyugdíjas Klub tagjainak 

gondozásában.

Nemcsak magánszemélyeknek, családok-
nak, hanem – immár negyedik alkalommal – 
Szegvár nagyközségnek is van adventi koszo-
rúja a főtéri szökőkút feldíszítésével. 

Az ötlet Vajda Gabriella polgármesterné asz-
szony fejében született meg, melyet aztán Bu-
csányi László volt önkormányzati képviselővel 
együtt gondoltak tovább. A civil szervezetek-
kel és a helyi intézményekkel együttműködve 
műsorral és teadélutánnal bővítették a progra-
mot. Így igazi ünnepváró vasárnap délutánok-
nak lehetünk tanúi és résztvevői.

A főtéri szökőkút ősszel

A közösségi (községi) adventi koszorú (csont)
váza

Másnap „szoknyában”

Teljes díszben advent első vasárnapján

Antal Péter

Karácsonyra hangolódva
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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 dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397

Össszevont rendelés Dr. Rosztóczy Levente be-
tegeit Dr. Országh Erzsébet fogadja.
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőál-
lomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segély-
hívószám 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 fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, 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 5-9. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
december 12-16. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 
óráig
december 19-23. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
Karácsony és szilveszter közt nincs rendelés.

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. 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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (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 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 
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 

Falugazdász ügyfélfogadása
kedd 8-16-ig
szerda 8-16-ig
Petkov Attila: 06-70/903-6879

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

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
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 halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István 06-30/408-4016
Tóth Pál 06-30/631-4076
Tóth Péter 06-30/359-2589

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

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

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

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

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

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig
december 11-én és december 18-án vasárnap 
7.00-11.00 nyitva
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SZENIORTÁNC
A Fuszulyka Nyugdíjas Klub tagjai egy új 

lehetőséggel ismerkedhettek meg. Vigh Ká-
rolyné, Magdi a klub vezetője olvasta a Szabad 
Föld című újságban, hogy milyen jótékony ha-
tással van az idősekre a szeniortánc. Utánajárt 
a lehetőségeknek. A szegedi Tyukász Brigitta 
gyógytornászt ajánlották, aki elvállalta Szeg-
váron a tánctanítást.

Elmondta, hogy kb. 40 évvel ezelőtt találta ki 
egy német tánctanár, Ilse Tutt, a 80 éves anyó-
sa kérésére a szeniortáncot. Ez egy nemzetközi 
mozgásprogram 50 éves kor felettieknek, mely 
14 országban van jelen.

Magyarországon eddig kizárólag egy em-
ber oktathatott szeniortáncot, ám egy nem-
zetközi képzésnek köszönhetően sikerül el-
juttatni a mozgás, tánc örömét az ország több 
pontjára. A foglalkozásokat gyógytornász-
fizioterapeutaként vezetem, így figyelembe 

tudom venni az időskori bántalmakat, betegsé-
geket, egyénre szabni a tánclépéseket, mozdu-
latokat, ha szükséges. 60 perces egy alkalom, 
mely tartalmaz ülve táncolást, bemelegítő jel-
legű mozdulatokkal, körtáncokat, sortáncokat, 
páros táncokat – mondta Tyukász Brigitta.

Mi ennek a mozgásformának a lényege? 
Az idősödő szervezethez illeszkedő kí-

méletes sporttevékenység. Nincsenek benne 
hirtelen mozdulatok, pörgések, forgások, ak-
robatikus elemek. Észrevétlenül fejleszti az 
egyensúlyi- és koordinációs készségeket, az 
orientációt.

Csoportos, közösségi táncolás, nem pedig 
hagyományos társastánc. Nem igényel férfi 
partnert, párt, előzetes tánctudást. Nincsenek 
elvárások, előfeltételek.

A rövid koreográfiák megtanulása nemcsak 
fizikai, hanem szellemi aktivitást is biztosít, 
úgynevezett agytorna, mely fejlesztő hatású.

Bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz, a 
saját képességeknek megfelelően végezhetők a 
táncok.

Nem igényel nagy testkontaktust.
Tudományos kutatások igazolják, hogy 

a rendszeres táncolás 76%-ban csökkenti a 
demencia, vagyis az öregkori elbutulás kiala-
kulását.

Tény, hogy a memória romlása során a zenei 
memória az, mely legtovább fennmarad. Az 
ismerős, időközönként ismétlődő zenék segítik 
az emlékezet fenntartását.

Egy elhanyagolt 
korosztálynak, magá-
nyos embereknek szóló 
egészségmegőrzés és 
egyben szórakozási for-
ma, segíti a szabadidő 
hasznos eltöltését.

A zene és a tánc 
örömforrás, önbizalom-
erősítő, közösségterem-
tő ereje van, erősíti a 
szociális kapcsolatokat.

Minden örömforrás 
fájdalomcsillapító hatá-
sú, segít kilábalni a de-
presszióból.

Én is részt vettem egy 
ilyen foglalkozáson. Él-
veztem a széken ülve 
végzett táncmozdulato-
kat, így nem terheltük 
a lábunkat. Játékosan 
szedtük az almát külön-
féle módokon, így mele-
gítettük be a karunkat, 
lábunkat, derekunkat. 
Majd sorban, körben, 
párosan az utasítások-
nak megfelelően tettük 
a lépéseket. Először 
csak számolásra gya-
koroltunk, majd zenére 
folytattuk a koreográ-
fiát. Tényleg tornáztat-
ni kell az agyat is nem 
csak a testet, hogy a 
mozdulatokat, lépéseket 
meg tudjuk jegyezni, 
többször folyamatosan 

el tudjuk ismételni. Kezünket-lábunkat meg-
mozgattuk, kissé kipirultunk, kellemesen elfá-
radtunk. Táncoltunk.

Aki kedvet érez hozzá, hogy kipróbálja a 
szeniortáncot megteheti minden hétfőn 17 órá-
tól a művelődési házban. Ha bármilyen kérdése 
van ezzel kapcsolatban keresse bátran a klub 
vezetőjét, Vigh Károlynét.

Kosztolányi Sándorné

Találkozzunk a

Szilveszteri Futáson
december 31-én 10 órakor

a művelődési ház előtt!

Lehet futni egyedül, családdal, jelmezben!
Rövid táv, közép táv, hosszú táv!

Mindenkit szeretettel és teával várnak a 
szervezők!
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Szabadkán utcát neveztek el róla
Toncs Gusztáv Szegváron született 1859-ben. Édesapja Toncs Ferenc orvos, aki részt vett a 

szabadságharcban, édesanyja Vermes Hermina. Körrey Ferenc tiszteletbeli kanonok, szent-
széki ülnök, Klapka tábornok által kitüntetett nemzetőr, szegvári plébános keresztelte. Szeg-
vár két jeles személyisége találkozott a keresztelés pillanatában. 

Toncs Gusztáv irodalomtörténész lett. Munkái közül „Zágoni Mikes Kelemen élete” című 
tanulmánya könyv alakban is megjelent Szabadkán, 1906-ban, Kladek és Hamburger könyv-
nyomdájában. („Mák Aladár” szignóval a cikkíró tulajdonában.) Nagy jelentőségű „Shakes-
peare drámai művészete” című ugyancsak Szabadkán, 1909-ben megjelent tanulmánya. 

Dér Zoltán Toncsról írott életrajzi munkájából tudhatjuk, hogy 1877-ben érettségizett és 
tanárai, „erkölcsi viselete ajánlatos”, figyelme „éber és derült”, szorgalma „öncselekvő”, úgy-
hogy „kitűnő jegyű, általános bizonyítványt érdemlőnek találtatik” minősítéssel bocsátották 
a budapesti egyetem magyar-filozófia szakára. A humán tárgyak tanulmányozása mellett 
természettudományi előadásokat is hallgatott, tanárai között találjuk Eötvös Lórándot és más 
jeles tudósokat. 

Mint tanár is maradandót alkotott. Ő alapította a Szabadkai Kereskedelmi Felsőiskolát, 
amelynek igazgatója lett. Ismét Dér Zoltánt idézem „…Toncs Gusztáv a harmincesztendős 
működés dacára sohasem avult el, nem lett ódon tanár, a pedagógiai módszere, a világnézete, 
az elvei mindig újszerűek voltak.” Nem véletlen, hogy Szabadkán utcát neveztek el róla.

Magyarországon élő unokája és dédunokája tisztelettel és szeretettel ápolja emlékét. Féltett 
kincsek közé tartozik a nagyapa, dédnagyapa, a szegvári 255 számú szülői házról készített 
saját kezű rajza. 

Élete, munkássága Szegváron nem kellő mértékben közismert. Pedig, csakúgy mint a ki-
tűnő zentai szakács, Zorán ételkülönlegességei a Castellum vendégfogadóban (szerb napok) 
Szegvár említésre és dicsekvésre méltó délvidéki emlékei közé tartozik. Szegváron sokan 
hiányolják a castellumi „szerb napokat”, én egy Toncs Gusztáv utcanévtáblát is hiányolok.

Mészáros Imre

Ajándék
Az adventi készülődés időszakában, mindenki azzal 

foglalatoskodik, hogyan és mivel szerezzen örömet sze-
retteinek. A mi óvodásainkat is nap, mint, nap már az 
izgalom tölti el, vajon milyen meglepetés várja őket az 
ünnepek alkalmával, illetve családjaiknak ők is hogyan 
készíthetnének ajándékot óvó néni segítségével.

Óvodánkba már hamarabb, az októberi hónap során ér-
kezett egy számunkra nagyon kedves és megtisztelő fel-
ajánlás, mi szerint Antal Péter gyógyszerész Úr a családja 
gyermekkönyveit nekünk ajándékozta. Örömmel vettük 
birtokba a nem kevés mennyiségű, tartalmában, témái-
ban sokszínű, meséiben gazdag és változatos könyveket. 
Minden óvó néni választott korcsoportja számára, amiket 
a gyermekek a mindennapok során forgathatnak, nézeget-
hetnek, valamint a közös könyvtárba is kerültek belőle, me-
lyekből mi óvodapedagógusok is sok ötletet szerezhetünk. 

Mai világunkban már az informatikai eszközök, az 
internet használata aktívan beépül óvodás gyermekeink 
életébe, ezért is tartjuk fontos és kiemelt érték megőrzés-
ként azt, hogy megszerettessük és jelen legyen a minden-
napokban a könyv, amelyből akár mesét hallhatnak, vagy 
nézegetése közben megismerkedhetnek az állatvilággal, 
érdekes kísérleteket végezhetnek, illetve tréfás játékokat 
játszhatnak óvó nénivel a leírt útmutatások alapján és me-
lyekben ötvöződik a régmúlt, a jelen és a jövő. 

Nagyon fontos megemlítenünk még azt is, hogy októ-
berben a kastélyban tartott Jeles napunk egyik állomása a 
Babaház volt, amit nem kevés idő alatt tekintettünk meg, 
hiszen a látvány és a hozzá kapcsolódó élmények, történe-
tek igencsak lenyűgözték óvodásainkat, szüleiket, nagy-
szüleiket, rokonokat. Lehetőség szerint újra megtekintjük 
a nem kevés munkával, kitartással, szeretettel és folyama-
tos újdonsággal bővült gyűjteményt.

Kedves Antal Péter gyógyszerész Úr!
Ezúton szeretnénk megköszönni azokat az értékeket, 

ajándékokat, amiket kaptunk, és azokat az élményeket, 
amelyeknek részesei lehettünk.

Áldott Békés Ünnepeket kívánunk  
a Kurca-parti Óvoda dolgozói és gyermekei nevében!
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Nyolcvanhárom éves és ma is világbajnok Huszka Mihály

Kiemelt feladatai között tartja számon a 
JochaPress.hu azon idősebb sportemberek 
megjelentetését, akik korábban komoly nem-
zetközi sikereket értek el, de ma már leginkább 
csak a feledés homályában élik életüket. Közé-
jük tartozik a 84. évében járó oroszlányi Husz-
ka Mihály, akivel a Csanádi Árpád Olimpiai 
Baráti Kör rendezvényén sikerült találkozni.

Akik még látták Huszka Mihályt versenyez-
ni, tanúsíthatják: az akkori oroszlányi fiatal-
ember sokakkal ellentétben nem magnéziázta 
hosszan a kezeit, s egyéb okokból sem töltött 
sok időt a dobogón. Odament, felkapta a súlyt, 
elvégezte a gyakorlatot, meghajolt és futólé-
pésben távozott. A mai, idős, jól fésült, kitűnő 
kondícióban lévő úr már kicsit lassabb. Meg-
fontoltan és világosan mondja, amit fontosnak 
tart életéről, pályafutásáról.

– Csongrád megyében, Szegváron szület-
tem, ahonnan négy olimpikon is kikerült – em-
lékezett az egykori sokszoros magyar bajnok. 
– A diszkoszvető Szécsényi József és Tégla 
Ferenc valamint jómagam mellett született 
ott egy később kézilabdás srác, aki családjával 
1956-ban kivándorolt. Tudom, hogy eljutott az 
olimpiára, a neve viszont nem jut az eszembe, 
de Szegváron emléktábla őrzi a neveinket. Ami 
ennél érdekesebb, hogy 1949-ben a bátyám egy 
70 kilós vaskereket felemelt, én pedig nem tud-
tam ezt megismételni. Akkor határoztam el, 
hogy a súlyemelés felé veszem az irányt. Bu-
dapestre jöttem, a Honvédban azonban Bakos 
János edző azt mondta, a 60 kilómmal menjek 
hosszútávfutónak. Szerencsére az MTK-ban 
befogadtak.

– És ezzel elkezdődött egy ritka eredményes 
sportpályafutás.

– Három évvel később, 1952-ben már az or-
szágos ifjúsági bajnokságon első lettem, újabb 
öt év elteltével pedig felnőtt bajnokságot nyer-

tem. Ezzel nyílt meg az út előt-
tem a tatai edzőtábor felé.

– És tegyük hozzá, a nemzet-
közi erőpróbákra is csak Tatán 
keresztül lehetett eljutni.

– Kemény munka folyt ott, 
már vasárnap este meg kellett 
érkeznünk és csak szombaton 
délután mehettünk haza. A mai 
fiatalok viszont csak hétfőn, 
a déli órákban jönnek, és már 
pénteken délután befejeződik 
számukra a hét. Így attól függet-
lenül, hogy ki milyen táplálék-
kiegészítőket eszik, nem lehet 
komoly nemzetközi eredménye-
ket elérni.

– Szerencsére Ön vállalta a 
kemény munkát és az eredmé-
nyek nem is maradtak el.

– 1959-ben 
az első vi-
lágbajnoksá-
gomon még 

csak 9. tudtam lenni. Két 
olimpián – 1960 – Róma, 
1964 – Tokió – vehettem 
részt, mindkétszer a 6. hely 
jutott nekem. Tokióban sok-
kal jobban kellett volna sze-
repelnem, hiszen a közbenső 
években Vb-ken és Eb-ken 
egyaránt két-két ezüstérmet 
is begyűjtöttem. 1963-ban 
például váltósúlyban (75 kg) 
437.5 kilóig jutottam ösz-
szetettben, Tokióban viszont 
„megálltam” 420-nál. Tudja, 
abban az évben nősültem és egy kicsit lazábbra 
vettem az edzéseket…

– 1965-ben viszont térfelet cserélt, Bécsből 
elfelejtett visszatérni…

– Kezemben volt az ausztrál szövetség edzői 
ajánlata, ezt azonban nem engedélyezték. Így 
más utat választva mentünk Ausztriába, mi-
közben a feleségem nyolchónapos várandós 
volt. Ausztrália végül elmaradt, helyette 1967-
ben Amerikában kötöttünk ki.

– És természetesen ott is edzőként folytatta.
– Az évtizedek során öt államban fordultam 

meg rövidebb-hosszabb ideig. A legtöbbet – 19 
esztendőt – Illinois államban, Chicago kör-
nyékén éltem, de Nebraskában is eltöltöttem 
kilenc esztendőt. 1973-ban lettem amerikai 
állampolgár, onnan számolva 76-szoros ameri-
kai „masters” bajnok vagyok. Pályafutásom el-
ismeréseként 2000-ben az „Évszázad masters 
versenyzője” címmel tüntettek ki. Ebben a 
kategóriában több mint százszor javítottam vi-
lágrekordot.

– Milyen Amerikában a súlyemelés helyzete?
– Az állami támogatás nullával egyenlő! 

Minden csak az illető anyagi helyzetétől 
függ, illetve attól, hogy tud-e maga mögé ál-

lítani erős lábakon álló szponzort. Az edzők-
től egyébként nem kérnek semmiféle kép-
zettséget igazoló dokumentumot. A lényeg 
kizárólag az, van-e az illetőnek amerikai 
bajnoka?

– Két fia 51 és 47 éves, ők is emelnek oda-
kinn, Amerikában. Ön viszont hosszas készü-
lődés után csak hazatért 2013-ban, hogy ismét 
Oroszlányban lakhasson-élhessen. Hogyan 
emlékezik vissza a régi, szép időkre?

– Jó szívvel. Örülök, hogy az MTK után 
Tatabánya és Csepel „érintésével” 1959-ben 
Oroszlányban kötöttem ki, ahol 1960-ban én 
lehettem a város első olimpikonja. Tatabányán 
edzettem az akkor még kezdő Földi Imrét. An-
nak pedig külön is örülök, hogy olyan fiatal te-
hetségeket vihettem Oroszlányba, mint Bagócs 
János vagy Benedek János, akik később mind-
ketten nemzetközi szinten is sikeres súlyeme-
lők lettek. Bár nem mindenben értettem egyet 

vele, de így is nagy élmény volt közelről látni 
a sportág egyik nagyságát, Veres Győzőt. Én 
egyébként vele ugyanolyan jóban voltam, mint 
nagy riválisával, az egészen más karakterű 
Tóth Gézával, vagy éppen a harmadik típust 
képviselő Földi Imrével. Meggyőződésem, 
hogy amennyiben Győző kevesebbet vitázik és 
inkább a súlyemelésre koncentrál, még többet 
érhetett volna el.

– Gondolom, sokan örültek végleges hazaté-
résének. Miként telik az élete itthon, az óha-
zában?

– Élem a nyugdíjasok életét és természetesen 
rendszeresen emelgetek, igyekszem karbantar-
tani magamat. Tudja, az évek múlnak, a riváli-
sok pedig fogynak. Bár ennek a tapasztalatnak 
ellentmond, hogy a legutóbbi masters világbaj-
nokságon 900 induló volt a 35 évvel kezdődő, 
ötévenként emelkedő korosztályokban. Nekem 
idén is sikerült nyernem: 63 kilót szakítottam 
és nyolcvanat löktem.

Mit lehet az elmondottakhoz hozzáfűzni? To-
vábbi boldog éveket, jó egészséget a magyar 
súlyemelés egyik nagykövetének, Huszka Mi-
hálynak! 

Forrás: jochapress.hu/

A kép nem archív! Így néz ki  
a 83 éves Huszka Mihály! 

Fotók: JochaPress.hu
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

Furcsa ez a két szó egybeírva. És mégis igaz! 
Év közben nem is gondolunk rá, talán túlságo-
san természetes és elkoptatott, vagy túl hihetet-
len. Karácsonykor viszont újra megtelik élettel, 
sugárzik a mennyei fénytől és tartalomtól. Egy 
gyermek, akinek születése felbolygatta a római 
birodalom állóvizeit, akinek megjelenése feje 
tetejére állította a világot, akinek születésétől 
más időket élünk, akinek születésével meg-
kezdődött az üdvösségtörténet beteljesülésbe 
hajló idejének visszaszámlálása. Egy gyermek, 
aki felnőtt korában azt állította, hogy: „én és 
az Atya egy vagyunk... aki engem lát, látja az 
Atyát is... Veletek vagyok mindennap a világ 
végéig... Ahogy én szeretlek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást”. Egy gyermek, akiről 
nem tudott senki semmit, néhány próféta és Is-
ten által kiválasztott kivételével. Akitől hogy-
hogy nem, de Heródes széke, Pilátus trónja, az 
írástudók magabiztossága is megingott. Egy 
gyermek, akit hagytak, hogy megszülessék, 
akinek látásáért megérte keletről is eljönni, és 
akinek látásától Simeon is nyugodtan tért haza.

Ki ez a gyermek? Mi, keresztények tettük őt 
istenné, vagy tényleg a Magasságbeli Fia? Mert 
ha valóban Jézus a Krisztus, akkor karácsony 
több mint a szeretet ünnepe úgy általában. Ak-
kor családjaink a Szent Családtól vehetnek pél-
dát. A történelem folyamán, mi keresztények 
azt is megpróbáltuk, hogy mivel ez a titok túl 
meredek, Istent leegyszerűsítettük emberré! 
De mennyire járható ez az út? Nem lenne in-
kább célravezető, hogy egy kis megerőltetéssel 
a hit szemével nézzük, lássuk, feszegessük az 
élet nagy titkait?

Szinte érthető is, hogy ha Jézusban nem a 
második isteni személy lett emberré, hogy 
minket megváltson és üdvözítsen, akkor köny-
nyebben megússzuk, mert ő az ártatlan kis cse-
csemő jó lesz karácsonyi tárgynak. Jó hogy itt 
van, jó hogy megszületett, mert hisz így van 
alkalma a disznóvágásnak, a bevásárlóközpon-
tok megrohanásának, a vásárlási-ajándékozási 
láznak, és még sokan jól is járnak. Ráadásul 
eme ünnepi felhajtásnak az eredménye sem 
mellékes, mert legalább egy nap, egy éjszaka 
elhallgatnak a fegyverek, újra felfedezik egy-
mást a családtagok, merítenek egyet az óhajtott 
béke és szeretet légköréből, és újév harmad-
napjától mintha mi sem történt volna, megy az 
élet tovább.

Szemérmetes ünnep a karácsony. Kemény 
a héja, mint a diónak. Csak azoknak fedi fel 
titkát, akik tényleg akarnak ártatlanok len-
ni, mint az Istengyermek! Tiszták és ragyogó 

szeműek. Szeretni valók és szeretetre méltóak. 
Mert a szeretetből nem lehet hasznot húzni, 
sem megfizetni. Csak sütkérezni lehet benne, 
mint a napsütésben, csak árasztani lehet min-
den értelmi megfontolás nélkül, mert a szere-
tetnek ez a természete.

Talán azért forog a világ a maga keserű levé-
ben, azért nem haladunk előre egy tapodtat se, 
mert ez a túl szédületes mélységes és ugyanak-
kor magasságos titok, Isten megtestesülésének 
titka, a szeretet törvényének titka, túl sokat kí-
ván meg tőlünk.

Pedig a karácsony ténye napnál világosabb 
történelmi esemény. Minket, embereket is ál-
landóan szembesít.

Hány karácsonyt kell még megérnünk, hogy 
végre lángra lobbanjunk, hogy szárnyra kap-
junk és kezdjünk úgy szeretni, ahogy csak egy 
gyermek tud? Mennyi időnek kell még eltelnie, 
hogy elhiggyük, karácsony óta „lokalizálni le-
het a mennyet”? Szent lett az emberi test, az 
anyaméh, a szerelem, a munka gyümölcse, a 
mindennapi kenyér, amely az oltáron Jézus tes-
tévé változik.

Hány karácsonyra van szükség, hogy meg-
értse velünk, nekünk elsősorban nem a Nyugat 
után kell futkosnunk, sem a gazdagabb szom-
széd után, hanem örök üdvösségünk után. És 
hogy ezt az üdvösséget nemcsak gazdagon 
lehet elérni, hanem sokszor szegényen, kisem-
mizetten, hajléktalanul, Isten irgalmából élő-
ként érhetjük el. Jó lenne végre megérteni ka-
rácsony hozadékait, hisz életünk megértése is 
ezen múlik. A megtestesüléssel Isten egy olyan 
befektetést hajtott végre, amely nem hagyhat 
minket nyugton, amelynek megtérülése, ha-
tékonysága, a mi mindennapos szeretetünkön 
múlik. Nemcsak közhelyen és néha kell meg-
mutatni jobbik felünket, hanem egész életünk 
egy nagy odaadás kellene legyen Isten és em-
bertárs szolgálatára.

Karácsony Isten szeretetét reklámozza, 
amely szeretetet nem múlhatunk soha felül, de 
megközelíthetjük. Az ő képmásaiként nekiru-
gaszkodhatunk emberileg is, hisz maga a betle-
hemi gyermek bátorít erre. Nincs szó mítoszról 
vagy legendáról, gyerekeknek szóló meséről, 
hanem az élet-halál komoly mélységeiről, ame-
lyekre őszintén vágyakozunk, amelyeket el-
csendesült perceinkben érzünk és tapaszta-
lunk, csak esetleg nem mondunk ki és nincs 
elég erőnk ahhoz, hogy vállaljuk is, és amelyek 
az első karácsonnyal mindannyiunknak meg-
adattak. Az Istengyermek nem a karácsony-
fánkra vagy a méregdrága ajándékokra kíván-

csi, hanem minket akar ott látni a jászla körül, 
hogy üres kézzel, de rá nyitott és tiszta szívvel 
felfedezzük benne a legnagyobb ajándékot a 
bennünk is megszülető Istent.

Andrási Elemér

Istengyermek
Megújult a Máltai Szeretet-

szolgálat épülete
Egy álom valósult meg! A Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat helyi csoportjának régi vágya 
valósult meg azzal, hogy a Katolikus Körben 
található helyisége kívül-belül megújult. Ezt 
az álmot a szegvári önkormányzat jóvoltából 
kezdtük álmodni. Csoportunk nem rendelke-
zik nagy tőkével, ezért a felújítást jelentősen 
támogatta anyagilag az önkormányzat, az egy-
házközség és pár magánszemély.

A pénzbeli támogatáson felül a legnagyobb 
segítséget a KHT részéről kaptuk, szakembe-
reik térítésmentesen végezték el az összes fel-
újítási munkálatot. 

Az átalakítás során az épület előtti veszélyes, 
omladozó sarokból biciklitároló lett kialakítva. 
Néhány fa eltávolításával pedig átláthatóbb, 
világosabb épületrészt kaptunk. Szükséges 
volt a homlokzat újravakolására, mert az időjá-
rás már életveszélyessé tette. A nemesvakolat 
felvitelével pedig ellenállóbb lett az épület na-
gyobb esők, viharok ellen.

A megújult helyiség új elrendezést kívánt, 
ehhez új polcokra is szükségünk volt. Dr. Antal 
Péter gyógyszerész úrnak köszönhetjük az új 
bútorok nagy részét, felajánlotta nekünk a régi 
gyógyszertári polcokat, melyekre mi kiválóan 
tudunk pakolni.

Összefogás! Újra és újra bebizonyosodik, 
hogy egy közös cél érdekében példaértékű a 
szegváriak összefogása. A csoporton belül, az 
egyházközségen belül és a településre kiterje-
dően is.

Nagy öröm számunkra, hogy hétről hét-
re megújult környezetben tudjuk fogadni 
támogatottjainkat. De munkánk nem csak 
ebből kell, hogy álljon, hiszen a Máltai jel-
mondata:

„A hit védelme és a szegények szolgálata.”
Ezt a hitet a Máltai helyiség újraszentelésé-

vel erősítettük meg az átadáskor.
Köszönjük Gémes László polgármester úr-

nak és az önkormányzati képviselőknek az 
anyagi támogatást, Gyömbér Ferencnek, a 
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KHT ügyvezetőjének és a KHT mestereinek 
lelkiismeretes munkáját, Andrási Elemér plé-
bános úrnak és Szanyi Attilának, az egyház-
tanács elnökének az egyházközség anyagi 
segítségét, dr. Antal Péter gyógyszerész úr 
nagylelkű felajánlását, a Tűzköves Alapítvány 
közvetítő szolgálatát és csoportunk tagjainak 
kétkezi munkáját, imádságát.

Továbbá szeretnénk megköszönni azt a ren-
geteg ruha- és egyéb adományt, melyet a falu 
lakosai ajánlottak fel a rászorulóknak. A jövő-

ben is szívesen fogadunk mindenféle támoga-
tást, adományt.

A Jóisten áldása, szeretete, békessége legyen 
mindazokkal, akik valamilyen formában segí-
tették munkánkat!

Kegyelmekben és szeretetben gazdag Kará-
csonyi Ünnepeket és Békés, Boldog új Eszten-
dőt kívánunk Mindenkinek!

A szegvári Máltai Csoport nevében:  
Gajda Zsolt csoportvezető

EMBERTŐL EMBERIG

A Karitász 2016-ban 
megalakulásának 85. és 
újjászervezésének 25. év-
fordulóját ünnepli. Novem-
ber 5-én a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye tartotta jubi-
leumi ünnepségét, amelyet 
Szegeden a Dóm látoga-
tóközpontjában rendeztek 
meg. Karitász Csoportunk 

4 fővel vett részt az ünnepi eseményen. A meg-
jelenteket Kiss-Rigó László püspök atya kö-
szöntötte, aki elmondta, hogy ugyan jubileumot 
ünneplünk, de az egyház karitatív tevékenysége 
kétezer évre tekint vissza, hiszen Jézus példát 
adott elénk az irgalmasság testi-lelki cseleke-
deteinek gyakorlására. Kothencz János egyház-
megyei karitászigazgató köszöntötte az egész 
egyházmegye területéről érkezett karitász ön-
kénteseket, elmondta, hogy az egyházmegyé-
ben 40 Karitász csoport működik, majd a jelen 
feladatairól és eredményeiről tartott ismertetőt. 
Gyulay Endre az újjászervezés lépéseiről be-
szélt. Écsy Gábor országos karitászigazgató el-
mondta, hogy ezen a napon azokat ünnepeljük, 
akik a karitász szolgálatát végezve a szegény 
embertársban meglátták Krisztust, ezt a szem-
léletet köszönjük ma nekik.

Gyulay Endre és Kothencz János adták át az 
Egyházmegyei Karitász-díjakat, melyek célja, 

hogy elismerjék és megköszönjék az önkénte-
sek szolgálatát. Ez alkalomból Karitász csopor-
tunkból Giláné Bencze Mária önkéntes része-

Kettős jubileumot ünnepelt a Karitász,  
a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete

sült kitüntetésben. Szeretettel gratulálunk és jó 
egészséget kívánunk a továbbiakhoz!

November 19-én, a Karitász védőszentjé-
nek, Szent Erzsébetnek ünnepén, a Karitász ön-
kénteseinek országos találkozójával ért véget a 
Katolikus Karitász kettős jubileumi éve, a buda-
pesti Szent István bazilikában. Erre az alkalom-
ra az egyházmegyétől egy busz 42 fővel, Szeg-
várról 5 önkéntessel vett részt az ünnepségen. 
Az emlékév zárórendezvényére ezerkétszáz 
önkéntes érkezett a fővárosba az ország számos 
pontjáról. Jó volt találkozni régi ismerősökkel, 
akiket egy cél hozott el, hálát adni, megköszön-
ni a kapott kegyelmeket.

A találkozó elején Écsy Gábor, a Karitász 
országos igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket, majd Laurinyecz Mihály, a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának 
professzora és Szijártó László, a Veszprémi 
Főegyházmegyei Karitász igazgatója tartottak 
előadást. A szentmisére Lőrincz Pál bencés atya 
„szentórácskájával” hangolódtunk.

Spányi Antal püspök, a Katolikus Karitász 
elnöke az ünnepi hálaadó szentmisében úgy fo-
galmazott, hogy új szemre van szükségünk, a 
Lélek szemére, s ez által fogjuk felismerni Is-
ten működését, valamint a magunk feladatát a 
világban. Elmondta, hogy Szent Erzsébet vagy 
a nemrég szentté avatott Teréz anya a szüksé-
get szenvedőket segítve mutatták meg, milyen 
az Isten. Igaz, hogy nem tudták minden szegény 
ínségét orvosolni, de akikkel találkoztak, azt 
Krisztus felé segítették. A szentek példáját kell 
követnünk, imádkozva, Krisztust hordozva ma-
gunkban. 

A szentmise végén megáldották a Szent Er-
zsébet-kenyereket, amelyek arra emlékeztetnek, 
hogy a Karitász, az önzetlen, segítő szeretet 
„nyelve” minden ember számára érthető, és arra 
is, hogy Szent Erzsébet tetteivel példát adott a 
cselekvő szeretetre. 

Adja Isten, hogy csoportunk a továbbiak-
ban is Szent Erzsébet példája szerint önzetlenül, 
szeretettel, türelemmel teljesítse feladatát.

Míg a csoport 5 tagja Budapesten adott 
hálát az elmúlt 21 évért – hiszen azóta mű-
ködik Szegváron Karitász csoport –, addig az 
itthon maradt tagok közül néhányan buzgón 
serénykedtek a másnapi Erzsébet-kenyér cso-
magolásában. November 20-án a szentmisék 
után osztották a Karitász önkéntesei az ízletes 
kenyérkéket, amellyel Szent Erzsébetre emlé-
keztünk. 
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Jó is volt a budapesti alkalom a töltekezésre, 
erőgyűjtésre, hiszen várnak a feladatok. Decem-
ber 11-én lesz a már hagyományos Karácsonyi 
Jótékonysági Vásárunk, 20-án a Magányosok 
karácsonya. Az Advent folyamán gyűjtjük a tar-
tósélelmiszert rászoruló családjainknak és ké-
szítünk beiglit is, a tervezett melegétel-osztásra, 
a korábbiak évekhez hasonlóan. 

Kérjük a Jóisten áldását, hogy minden rá-
szorulóhoz eljuthasson segítségünk.

Szabó Judit

HÍREK – ESEMÉNYEK
December 11-től vasárnap este  

nem lesz szentmise!

Tartós élelmiszergyűjtés Adventben! Aki 
szeretne hozzájárulni a rászorulók karácsonyi 
ajándékozásához, megteheti a szentmisék előtt 
és után, ha elhozza a templomba. Minden jó 
szándékú adományt szeretettel fogad a Kari-
tász csoport. 

Jótékonysági karitász vásár lesz december 
11-én (vasárnap) fél 10-től 12 óráig a Katoli-
kus körben. Karácsonyi ajándéktárgyak, aszta-
li, temetői díszek, és sok-sok mindenből lehet 
válogatni, vásárolni. Bevételét a rászorulók 
karácsonyi ajándékozására fordítja a Karitász 
csoport.

Adventi lelkigyakorlat: December 15-16-
án (csütörtök, péntek) este 6 órakor kezdődő 
szentmisében. A lelkigyakorlatos szentbeszé-
deket Kalaman János kunszentmártoni plébá-
nos atyától halljuk. Gyóntatás szentmise előtt 
fél órával, és a szentmise alatt. Használja fel 
mindenki a kínálkozó alkalmat a karácsonyi 
lelki felkészülésre.

December 20-án (kedden) 10 órától kará-
csonyi együttlétre hívjuk a magányosokat és az 
idősebb testvéreket a templomba. Töltsünk egy 
órát ünnepi hangulatban!

December 24-én 14.30-kor kezdődik a gye-
rekek közös karácsonya, pásztorjátékot a hitta-
nos gyerekek előadásában láthatunk. Szeretet-
tel hívjuk és várjuk a gyerekeket, szüleikkel, 
nagyszüleikkel együtt.

Este 21 órakor lesz az ünnepi (éjféli) szent-
mise!

December 25. Karácsony napja, Jézus szüle-
tésének ünnepe. Délelőtt 9 órakor kezdődik az 
ünnepi szentmise.

December 26. Karácsony másodnapja, Szent 
István első vértanú ünnepe. Ezen a napon is 9 
órakor kezdődik az ünnepi szentmise.

December 31. a polgári év utolsó napja. 
Év végi hálaadó szentmise 18 órakor kez-
dődik.

Január 1. Szűz Mária Isten Anyaságának 
ünnepe, a béke világnapja. Az ünnepi szentmise 
9 órakor kezdődik.

Stella Leontin: 
Egy angyal, 

aki nem akart 
énekelni

Karácsony éjszakáján az angyalok, Jézus 
születésnapjára emlékezve Istent dicsőítve 
hangosan zengeni kezdtek. A hatalmas kó-
rusban egyszer csak elhallgatott az egyik 
angyal. Szomszédjai mindjárt észre is vet-
ték, hogy a társuk elhallgatott és meglepeté-
sükben ők is elnémulva, csodálkozva néztek 
rá. A kórust vezető Főangyal odaszólította 
magához az elnémult angyalt és kérdőre 
vonta, hogy miért hagyta abba az éneklést.

Az így válaszolt: Én nagyon szeretek éne-
kelni. Erősen, tisztán énekeltem még azt is, 
hogy „Dicsőség a magasságban Istennek” 
de amikor az következett, hogy „a földön 
békesség” – azt már nem tudtam énekelni, 
mert látom azt a sok-sok békétlenséget, ami 
betölti a földkerekséget.

Kedves Főangyal és ti többiek, nézzetek 
körül a Földön és lássátok meg, hogy milyen 
békétlenség van odalent. Milyen sok katona 
és fegyver van minden országban. A gazda-

gok és szegények, öregek és fiatalok, roko-
nok és szomszédok, munkatársak között, de 
a családokban, az emberi szívekben belül 
sincs békesség. Az emberek nem tudnak 
megbékélni egymással, egy kicsit hallgatni 
és tűrni, de nem tudnak megbékélni sorsuk-
kal és önmagukkal sem... Szabad ebben a 
háborgó világban békességről énekelni?

Igaza van, mondták néhányan a kórus-
ban. A Főangyal azonban megdorgálta 
őket és megparancsolta, hogy énekeljenek 
tovább. Az elnémult angyalhoz pedig így 
szólt: megértem az engedetlenségedet, 
mert tudom, hogy szomorúság, aggódás és 
jóakarat van mögötte. De ha jobban odafi-
gyelsz Urunk gondjára és gondolataira, te 
is örömmel fogod énekelni a békesség him-
nuszát.

Amikor Urunk embert teremtett, azzal 
emelte minden más teremtménye fölé a 
maga közelébe, hogy szabad akaratot adott 
neki. Szabad engedelmeskednie és szabad 
lázadnia is. Az ember hatalmat kapott arra, 
hogy oltalmazza az életet, de arra is, hogy 
kioltsa.

Tud védeni és támadni, elvenni és adni, 
gyűlölni és szeretni. Mit lehet a bűn ellen 
tenni? Urunk próbálkozott özönvízzel, ke-
mény ítéletekkel, de egyik sem használt. 
Az ember minden ítélet után ugyanaz ma-
radt, aki volt. Azt viszont nem engedi meg 
Urunk szeretete, hogy erőszakkal valósít-
sa meg a Földön a mennyei világ rendjét 
és annak békességét. Szabad döntést és 
engedelmességet kíván, és ez csak egy 
úton-módon valósulhat meg: hidat épített 
a mennyei világ és a földi világ között Fi-
ával: Jézussal.

Ő a békesség fejedelme, ő a béke megte-
remtője. Csak ő adhat békét a nemzeteknek, 
a családoknak és az emberi szíveknek. Azok 
az emberek, akik rá hallgatnak, Jézust kö-
vetik, azok békében élnek, és önzetlenül a 
béke apostolai tudnak lenni, minden nehéz 
földi körülmény között is. Ők hiszik, hogy 
van ennek értelme és a reményt soha nem 
adják fel. Ők még áldozatok árán is meg 
tudják teremteni és őrizni a belső és kül-
ső békesség harmóniáját. Ez pedig már az 
örök boldogság kezdete. Isten bízik ben-
nük, számít rájuk. Nekünk ezt kell hirdet-
ni, bele nem fáradva, hogy meghallják, erőt 
kapjanak, ők is ezt dalolják és összefogva 
egy szebb, igazabb, tisztább, békésebb és 
boldogabb világot tudjanak építeni, annak 
erejében, akinek születésének napját kará-
csonykor ünnepeljük. Ez a mi feladatunk, 
az pedig az ő feladatuk.

Az elnémult angyalban fölragyogott az 
Isteni értelem és most már a többiekkel 
együtt ő is boldogan énekelte a teljes kará-
csonyi evangéliumot: Dicsőség a magasság-
ban Istennek és békesség a földön minden 
jószándékú embernek.

Január 6. Urunk megjelenése, Vízkereszt 
napja, az ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. 
(Délelőtt nem lesz szentmise)

Január 8. Urunk megkeresztelkedése, a 
szentmise fél 9-kor kezdődik.

Kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet, 
és Isten áldásával kísért békés újesztendőt kí-
vánok!

Rozgonyi Mária
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Aranyosi Ervin: 
Karácsonyi gondolatok
Talán Te is hiszed: “Isten nem ver bottal!”
Nem büntet. Vigyáz rád, őrző angyalokkal.
Csak miattad teremt, – fűt, fát, vad virágot.
Neked adta részül, az egész világot.

Neked adta jussként, teremtő tudását,
mégsem bosszulja meg az ember árulását.
Mert tudd, az Istened mindig igazságos,
Nem küld betegséget, sose bánt, nem átkoz.

Csak mit mással teszel, csak azt adja vissza,
az egység törvényét eképpen tanítja.
Szálljon hát lelkedből másokra a jóság,
ne fösvénykedj vele, – mintha pazarolnád.

Szeretet vízével locsolj minden lelket,
használd a tudásod, ami jót teremthet.
Holnap viharától többé nem kell félned,
a boldog világot végre meg kell élned.

Kérlek, gondolkozz el, e pár jó tanácson,
nyissa meg a szíved a szerető Karácsony!

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének, 

a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal  
tanácskozó termében 2016. október 27-én  

de. 7.30 órakor tartott nyílt üléséről

A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-
zött történt eseményekről, a fontosabb intézke-
désekről

Gémes László polgármester tájékoztatója 
(2. sz. melléklet) kapcsán tájékoztatta a képvi-
selőket arról, hogy szeptember 30-án és októ-
ber 1-jén megtartották a második borfesztivált, 
megtörtént a Művelődési Ház udvarán a ke-
mence felavatása. Október 15-én volt egy nagy-
szabású polgárvédelmi gyakorlat a kastélyban. 
Október 23-i megemlékezésen az iskolások 
tartották az ünnepi műsort. Október 24-én át-
adásra került a katolikus kör felújított épülete, 
mely nagy összefogás eredménye. Szólt arról, 
hogy elindult a Polgármesteri Hivatal udvará-
nak felújítása. Két utcában történik útfelújítás a 
Puskin és a Kórógy utcában egy szakasz.

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete jelen ülésén tudomásul vette 
a polgármester két ülés között történt esemé-
nyekről, fontosabb intézkedésekről szóló tájé-
koztatóját.

1. Napirendi pont: Beszámoló az adóztatásról
Gémes László polgármester rátért az adóz-

tatásról szóló beszámoló megtárgyalására (3. 
sz. melléklet). Megkérdezte az anyag előter-
jesztőjét, kíván-e kiegészítést tenni.

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy a táblázatból az ösz-
szes bevétel adatai a 2016. június 30-i, féléves 
zárás adatai. Azóta már lényegesen megnőttek 
a befizetések és más képet mutat a bevételek 
aránya. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy mit jelent az adattisztítási folya-
mat?

Márton Rozália gazdálkodási osztályve-
zető válaszában elmondta, hogy 2017. január 
1-jétől új központi számítógépes rendszer lép 
életbe, az ASP. A rendszer magába foglalja az 
egész önkormányzati igazgatás és gazdálko-
dás rendszerét. Beletarozik majd az iktatás, 
a hagyaték, a gazdálkodás, az adó, tárgyi 
eszközök nyilvántartása. Az adós kollegák 
egy régi programot használnak. Ebből fogják 
átimportálni az adatokat az ASP rendszerbe. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, ki kell 
javítani a hibákat. Több mint fél éve végzik 
ezt a feladatot. Ugyan ez lesz a gazdálkodás 
esetében is. 

Gyömbér Ferencné jegyző tájékoztatta a 
képviselő-testületet arról, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolta.

Gémes László polgármester, kérte aki az 
adóztatásról szóló beszámolót elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze.

Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megtárgyalta az adóztatásról 
szóló beszámolót, azt elfogadta.

2. Napirendi pont: Közmeghallgatás idő-
pontjának és Napirendjének meghatározása

Gémes László polgármester mivel a 
szennyvízberuházással kapcsolatos kifizeté-
sek december elején fognak elindulni, ezért 
javasolta a közmeghallgatást december elején 
tartsák meg. A pontos időpontot és a közmeg-
hallgatás témáit a novemberi ülésen meg tud-
ják tárgyalni.

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy iszo-
nyatos adminisztrációs munka van a kifizeté-
sek mögött. 

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető 
ismertette a képviselőkkel, hogy a Víziközmű 
Társulat meghatározta, egy összegben, egy-
szerre menjen ki mindenkinek a megtakarítás-
ból járó pénz. Azok miatt, akik nem fizettek 
rendesen, húzódik a kifizetés. Sokan vannak, 
akik később kötöttek szerződést, vagy nem fi-
zettek. Most ezekkel az emberekkel egyezséget 
kell kötniük. 

Lukácsné Csurgó Csilla gazdálkodási osz-
tályvezető helyettes tájékoztatta a képviselőket 
arról, hogy mindenki nem fogja megkapni a 
pénzét. Azok, akiknek most fut ki a szerződé-
se, azoknak ettől kezdve még három hónap a 
kiutalás. Azok kapják vissza a pénzüket, akik 
rendesen fizettek. Sajnos ezzel nincsenek tisz-
tában az emberek. Még 660 szerződés van bent 
az OTP-ben. Ezeket a szerződéseket egyesével 
meg kell vizsgálni. Ezeket az embereket meg 
kell keresniük, megbeszélni velük a továbbia-
kat. 

Gémes László polgármester kihangsúlyoz-
ta, hogy 30.000 Ft befizetéséről beszélnek, és 
vannak emberek, akik még ezt sem akarják 
megfizetni. Elmondta, Víziközmű Társulat 
ülésén javasolni fogják, hogy a lezárt szerző-
dések esetében utalják ki a visszajáró pénzt. 

Békés, boldog 
Karácsonyt és 

sikerekben gazdag 
boldog Újévet  

kívánunk minden 
kedves Olvasónknak

A szerkesztők



12. oldal XXIX. évfolyam 12. szám

Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap. Szeretnék Önöknek 
beszámolni a novemberi iskolai események-
ről.

November hónapban megyei diákparlamen-
ten vett részt Szegeden Fejős Kata 8. oszt. ta-
nuló, valamint a diákönkormányzat vezetője 
Rozgonyiné Szabó Mária tanárnő. Itt összesen 
65 általános és középiskola képviseltette ma-
gát, és cserélhette ki véleményét.

A DÖK tagjai végignézték az iskola tan-
termeinek dekorációit, és véleményezték 
azokat. Legközelebb karácsony előtt fognak 
értékelni.

Novembertől indították a falujáró program-
jukat, amelynek keretében a gyerekek megis-
merkedhetnek intézményeink működésével. 
Az első állomás a Kastély volt, amely nagy 
élmény lett a diákoknak. A következő az Egye-
sített Közművelődési Intézmény lesz.

November 11-én, pénteken a Szentesi Koszta 
József Általános Iskolában rendezték a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyt. A 6. évfolyamon 
40 csapat versenyzett a megyéből. Iskolánk di-
ákjai megyei 8. helyezettek lettek. Csapattagok: 
Gila Ferenc, Hegedűs Dániel, Süli Viktória és 
Szabó Maja. Felkészítőjük: Papné Mészáros 
Réka. Gratulálunk!

A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola 
angol műfordító versenyt rendezett. Iskolánk-
ból Jószai Eszter 8. b osztályos tanuló 3. he-
lyezett lett. Felkészítője: Polyák Zsuzsanna és 
Vigh Nóra. Gratulálunk!

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
Duó dallam nélkül c. szavalóversenyén Hege-
dűs Dániel és Szabó Maja vettek részt, ahol 
szépen szerepeltek. 

2016. november 23-án, szerdán volt isko-
lánkban a Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny helyi fordulója. Eredmények: 

5. évfolyam: 1. Pap Marcell, 2. Fokk Inez, 3. 
Farkas Nikolett.  Felkészítő tanár: Rozgo-
nyiné Szabó Mária

6. évfolyam: 1. Hegedűs Dániel, 2. Süli Vik-
tória, 3. Szabó Maja. Felkészítő tanár: Papné 
Mészáros Réka

7. évfolyam: 1. Lukács Lili, 2. Rácz Lea, 3. 
Szabó Boglárka.  Felkészítő tanár: Papné 
Mészáros Réka

Diákvilág
8. évfolyam: 1. Jószai Eszter, 2. Fejős Kata, 

3. Dancsó Nikolett. Felkészítő tanár: Papné 
Mészáros Réka

A megyei fordulóra négy diákunk nevez-
hetett: Hegedűs Dániel, Süli Viktória, Szabó 
Maja és Jószai Eszter. 

Gratulálunk nekik!

A Kossuth Szövetség idén is pályázatot hir-
detett. Kovács Kamilla 6. a osztályos tanuló 
„A szegvári Kossuth-szobor” történetéről írta 
dolgozatát. Diákunk értékes könyvjutalomban 
részesült. Felkészítője: Papné Mészáros Réka

Gratulálunk!

A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda „Az egyházi népének” 
címmel énekversenyt szervezett. Pap Vera és 
Sztojka Hanna 3.a, valamint Hegedűs Dániel 
és Szabó Maja 6. osztályosok szépen szerepel-
tek. Felkészítőjük Andor Csilla. 

Gratulálunk!

Az alsó tagozatos munkaközösség mese-
mondó versenyt szervezett az Új Iskolában. A 
következő eredmények születtek:

1-2. osztály: 1. Antal Timea 2. oszt. Felkészí-
tője: Laskovicsné Ágoston Sarolta, 2. Hajdú Kit-
ti 1. oszt. Felkészítője: Lukács Istvánné, 3. Bozó 
Kata 1. oszt. Felkészítője: Lukács Istvánné

3-4. osztály: 1. Szabó Levente 3. oszt. Fel-
készítője: Vassné Lucz Klára, 2. Huszti Henri-
ett 4. oszt. Felkészítője: Papné Benkő Mónika, 

Különdíjas: Juhász-Bóka Timea 3. oszt. Felké-
szítője: Vassné Lucz Klára

Gratulálunk!

November 16-án iskolánk alsó tagozatos mun-
kaközössége megrendezte a Művelődési Házban 
a területi mesemondó versenyt. Ezen a megmé-
rettetésen részt vettek Szentes város iskolái, va-
lamint Fábiánsebestyén és Szegvár 1-2-3-4. osz-
tályos tanulói közül azok, akik a helyi versenyen, 
az 1-2. helyen végeztek. Nagyon színvonalas volt 
a rendezvény, sok szép mesét hallottunk. Nagy 
megelégedéssel távoztak tőlünk a mesemondó 
gyermekek, szüleik és tanítóik. 

Köszönet a szervezőknek!

A felső tagozatban nyílt tanítási órák voltak. 
Több szülő eljött, hogy gyermekét láthassa az 
órákon tevékenykedni.

Községünkben a 3. adventi gyertyát Ber-
náth Ildikó intézményvezető asszony fogja 
meggyújtani a szökőkúton felállított koszorún, 
december 11-én 16 órakor.

Készülünk a Karácsonyváró rendezvé-
nyünkre, melyet a Művelődési Házban decem-
ber 21-én tartunk 17.00 órakor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt a rendezvényeinkre.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredmé-
nyekben, sikerekben gazdag újévet kívánunk 
Önöknek.

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné

„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 KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS ÖRÖMÖKBEN, JÓ EGÉSZSÉGBEN, 

EREDMÉNYEKBEN GAZDAG  
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK  

SZEGVÁR VALAMENNYI LAKÓJÁNAK!

Lukács Istvánné
alpolgármester
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Ismételten kihangsúlyozta, hogy vitatott és le 
nem járt szerződések esetében nem fogják még 
visszakapni a pénzt. 

Márton Rozália gazdálkodási osztályve-
zető véleménye szerint jogosan reklamál az a 
lakos, aki már kifizette a teljes összeget.

Gémes László polgármester kérte a képvi-
selőket, hogy kommunikálják a lakosok felé, 
hogy fizessék a 30.000 Ft-ot. 

3. Napirendi pont: egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester rátért a Szeg-

vári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója, 
Felügyelő Bizottsága kijelölése tárgyú elő-
terjesztés (4. sz. melléklet) megtárgyalására. 
Megkérdezte, van-e kérdés az előterjesztéssel 
kapcsolatosan. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, az előterjesztés nem tartalmaz in-
doklást, hogy miért ezeket a személyeket ja-
vasolják. Kérdése, mennyire ismerik a Kft. 
tevékenységébe tartozó működést? A Felügye-
lő Bizottság feladata, hogy a működést ellen-
őrizze. Megkérdezte, biztonsággal tudják-e 
ellátni a feladatot? A Ptk. szerint, ha nem vég-
zik el az ellenőrzést, vagy nem megfelelően, és 
ezzel kárt okoznak, akkor kártérítési felelős-
séggel tartoznak. 

Gémes László polgármester ismertette, 
hogy két képviselőtársuk a Kft. születése 
óta jelen van a képviselő-testületben. Azóta 
is nyomon követik a Kft. működését. Gémes 
Lászlóné a Kft. pénzügyes dolgozója volt, 
aki nyugdíjba vonult. Kihangsúlyozta, hogy 
a korábbi Felügyelő Bizottság is jól végezte 
a munkáját. Látva az összetételt, úgy gondol-
ja, hogy ez a Felügyelő Bizottság is jól fogja 
végezni a feladatát. Kihangsúlyozta, hogy a 
könyvvizsgálót is régóta ismerik. Kérte, aki 
elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltar-
tással jelezze.

Határozat 

I./ Szegvár Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, mint a Szegvári Falufejlesztő, 
Üzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonpro-
fit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemé-
lyes tulajdonosa a Szegvári Falufejlesztő, Üze-
meltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okira-
tát az alábbiak szerint módosította:

1./ Az Alapító Okirat VIII. fejezet 3. pontja 
(A felügyelő Bizottság) második mondata he-
lyébe a következő rendelkezés lép: „A harma-
dik felügyelő bizottság tagjait a társaság 2021. 
november 4. napjáig választotta meg.”

2./ Az Alapító Okirat 3.2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:

3.2. A társaság harmadik Felügyelő Bizott-
ságának tagjai:

Gémes Lászlóné születési név: Sipos Ro-
zália Erzsébet (szül. hely, idő: Szegvár, 1953. 
november 19. an: Vigh Rozália) 6635 Szegvár, 
Kurca u. 8. szám alatti lakos

Lukács Istvánné születési név: Horváth Emí-
lia (szül. hely, idő: Szegvár, 1959. február 1. an: 
Muzsik Emília) 6635 Szegvár, Kórógy u. 89. 
szám alatti lakos,

Dr. Vigh-Molnár Henriett születési név: 
Molnár Henriett (szül. hely, idő: Hódmezővá-
sárhely, 1978. január 1. an: Grecsó Mária Jusz-
tina) 6635 Szegvár, Szentesi u. 36. szám alatti 
lakos,

3./ Az Alapító Okirat VIII. fejezet 4. pontja 
helyébe az alábbiak lépnek:

„A társaság harmadik könyvvizsgálójaként 
2021. november 04. napjáig az Econo-Ráció 
Gazdaságszervezési és Könyvvizsgáló Kor-
látolt Felelősségű Társaság (rövidített név: 
Econo-Ráció Kft; cégjegyzékszám: 06-09-
002594, székhely: 6724. Szeged, Jakab La-
jos u. 3. szám, kamarai nyilvántartási szám: 
000906, vezető tisztségviselő: Gajdánné 
Szatmári Mária ügyvezető) könyvvizsgálót 
választotta meg. A társaság nevében a könyv-
vizsgálat elvégzéséért személyében felelős: 
Gajdánné Szatmári Mária (kamarai tagsági 
szám: 000501) 6723. Szeged, Tó utca 14/b. 
szám alatti lakos.”

4./ A képviselő-testület a könyvvizsgálat-
ra vonatkozó megbízási szerződést elfogadja. 
A könyvvizsgáló díjazását 2016. november 4. 
napjától évi 360.000 Ft + áfa összegben álla-
pítja meg. 

Felhatalmazza az ügyvezetőt annak megkö-
tésére.

II./ Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, mint egyedüli tag felhatal-
mazza és egyidejűleg kötelezi az ügyvezetőt, 
hogy a jelen módosítással érintetten az egysé-
ges szerkezetű alapító okiratot elkészíttesse, 
illetve az alapító okirat módosításával kapcso-
latos intézkedéseket megtegye.

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
külön határozattal köszönjék meg a régi Fe-
lügyelő Bizottság munkáját. Különösképpen 
Csurgó Ferenc elnök úrnak, aki szakmai ta-
nácsadással segítette a céget. 

 
Határozat 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete köszönetét fejezte ki a Szeg-
vári Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2.  Felügyelő Bizottsága tagjainak az 
elmúlt években kifejtett szakszerű munkájáért.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, már korábban is jelezte, hogy a 
Régiposta utcában egy rész aszfaltozása kima-
rad. Felhívta a figyelmet az ott parkoló traktor-
ra, balesetveszélyes. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
a szennyvizesek vágták ki a tükröt. A szenny-
vizesek a munkálatok befejezésére október 
31-i határidőt kaptak. Vélhetően a jövő héttől 
az összes felújítás folytatódni fog. Kihangsú-
lyozta, hogy február 5-ével lejár a garanciális 
javítás időszaka.  

A 11. oldal folytatása

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a Szeg-
vári Naplót, kényelmesebb, ha előfizet. 
Emellett kedvezményt is kap: az előfize-
tés 2017-re csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul házhoz 
szállítják az újságot a megjelenés másnap-
ján.

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.

Személyes 
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai személyesen 
elérhetők hétfőn 15-17, 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.

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig, a hét többi hét-
köznapján 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
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A lovagoltatásban nagy segítségünkre volt, 
Bárány Brigitta tanító néni, Kozma Ági, Mi-
hály János, akiknek ezúton is szeretnénk 

megköszönni a közreműködést, valamint kö-
szönjük Vajda Gabriellának az alapítvány ve-
zetőjének, hogy lehetővé tette számunkra a 
program megszervezését.

Tapasztalataink alapján szeretnénk havi 
rendszerességgel bevezetni intézményünkbe 
ezt a programot, mert így azok a gyermekek 
is ismerkedhetnek a lovaglással, akinek esetleg 
máshogyan nincsen rá lehetőségük.

Kispálné Gémes Csilla, óvodapedagógus

nilovat, volt, aki egyensúlyozó gyakorlatokat is 
végzett a lovak hátán.

A gyermekek nagyon élvezték a programot, 
az eleinte bátortalanok is boldogan ültek fel a 
pónik hátára.

Lovaglás a Kurca-parti Óvodában
2016. november 18-án a Szegvári Tűzköves 

alapítvány lovainak bevonásával minden óvo-
dás gyermek számára felejthetetlen programot 
szerveztünk.

Fontos számunkra, hogy az ovisaink tapasz-
talatok útján szerezzenek ismereteket, ezért 
úgy gondoltuk, hogy a lóval való ismerkedés 
közelebb hozza a gyermekeket az állatokhoz, 
az állatok szeretetéhez és a róluk való gondos-
kodás fontosságához.

A programban óvodánk mind a hat csoportja 
részt vett. A legkisebbek megnézték a lovakat, 
megsimogatták, de néhány bátor kisgyermek 
fel is ült egy-egy póni hátára.

A középsős, illetve nagycsoportos gyerme-
kek viszont bátran lovagolták meg a három pó-

tettek a gyerekek, ahogyan a képek is mutatják. 
A Márton-napi sokadalom játékos, könnyed ki-
kapcsolódást adott a résztvevőknek: libahajtás, 
papírliba készítés, szatinált (festett üveg) ké-
szítés volt a programajánlatban. Vidámságban 
nem volt hiány! A foglalkozás végén libazsíros 
kenyeret és teát fogyasztottunk tízóraira.

Az adventi időszak már november végén 
beköszöntött a múzeumba is és vasárnapról 
vasárnapra közelebb kerültünk karácsony-
hoz, Jézus Krisztus születésének ünnepéhez. 
A gyerekek is egyre izgatottabbak a Mikulás 
és a karácsony közeledtével, így a megszokott 
hétvégi foglalkozás ez alkalommal karácsonyi 
díszek készítését kínálta az érdeklődőknek. 
Tortapapírból fenyőfa alakot készítettünk, 
melyeket oázisba állítottunk bele. Ezután 
gömböket díszítettünk színes flitterrel és sza-
laggal.

A Szegvári Napló hasábjain szeretném meg-
köszönni mindenkinek és név szerint felsorolni 
a szegvári adományozókat, akik gyarapították 
a múzeum gyűjteményét:

Bakó István – üveg légyfogó;
Csuka Kis Bernadett – kerámia tányérok és 

tálak, sótartó;
Czibulya Istvánné – kerámia tányérok;
Kosztolányi Mária – Kosztolányi Sándor 

suszter vázlatrajzai, fotók, szerszámok;
Kórógyi Antalné – viharlámpa, szenteltvíz-

tartó, tejszűrő;
Nagy Lajosné Magyar Katalin (elszárma-

zott) – kubikos fémszobor;
Purgel Lászlóné – női ruha az 1960-as évekből;
Szabó Lajos – mosóteknő és dagasztóteknő;
Tégla Ferenc (elszármazott) – mezőgazdasá-

gi nagyeszközök.
Purgel Nóra

Advent kezdete a múzeumban
A Múzeumok Őszi Fesztiválja ugyan a vé-

géhez közeledett, de a hónap elején még két 
alkalommal tudtunk együtt kézműveskedni a 
múzeumban. A szövés egyszerűbb technikájá-

val ismerkedhettek meg az érdeklődő gyerekek 
Beke Mária meghívott előadó segítségével, aki 
évekig a zsámbéki művészeti iskolában tanított. 
Szép, színes kis szőnyegeket és párnákat készí-
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Kedves gyerekek, fiatalok és felnőttek!
Georgina duplázott!

A november 12-én Vácon megrendezett III. 
Hinomoto Kupán a Szegvári Kyokushin Karate 
Dojo Sportegyesület versenyzője, Suti Georgi-
na kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) 
versenyszámban is aranyérmet szerzett. A kö-
zel 300 versenyzőt megmozgató eseményen Ő 
lett a legeredményesebb versenyző! 

További szép sikerek születtek még, hi-
szen az egyesülethez tartozó Mindszenti 
Honkyokushin Karate Klub három versenyző-
je Korom Lili, Német Enikő és Gémes Gergő 
is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. 
Egyedül Kulcsár Gergőnek nem sikerült az 
éremszerzés, de a versenyzése és a helyszínen 
látottak alapján ez nem az Ő hibája volt!

Gratulálok mindenkinek!
Erdei Sándor

A szegvári tekecsapat 
eredményei

7. forduló
Szegvár (3192) – Vasasszonyfa (3197) 3 – 5
Pontszerzők: Zsibók Zoltán, Rácz József (An-
gyal Péter), Ács Tamás
Ifjúságiak:
Szegvár (987) – Vasasszonyfa (939) 3 – 1
Pontszerző: Puskás Bence
8. forduló
Ferencvárosi TC (3412) – Szegvár (3325) 5 
– 3
Pontszerzők: Vigh Ferenc, Szabics Krisztián, 
Rácz Róbert
Ifjúságiak:
Ferencvárosi TC (1119) – Szegvár (1017) 4 – 0
9. forduló
Szegvár (3041) – Győr (3230) 1 – 7
Pontszerző: Szabics Krisztián
Ifjúságiak:
Szegvár (1029) – Győr (991) 3.5 – 0.5
Pontszerzők: Puskás Bence, Bereczki Zsolt 
(Vigh Gergely)
10. forduló
Szolnoki MÁV (3385) – Szegvár (3347) 5 – 3
Pontszerzők: Rácz József, Szabics Krisztián, 
Rácz Róbert
Ifjúságiak:
Szolnoki MÁV (1143) – Szegvár (1095) 2 – 0
Pontszerző: Vigh Gergely

Téli szünet lovakkal!
A Vangel tanyán 2016. december 27-28-29-én 8.30-11.30 óráig

Napirend: 8.30 gyülekező, lóápolás, nyergelés, lovagolás
11.30 távozás

Pihenőben fűtött teremben, felügyelet mellett lovas ismeretek tanu-
lása, közös játékos foglalkozások keretén belül.

Részvételi díj: 3 napra 7500 Ft
Orvosi alkalmassági igazolást  

és szülői beleegyezési nyilatkozatot kérünk.

Mindenkit szeretettel vár 
a Tűzköves Alapítvány.

Telefon: 
Vajda Gabriella 
06/30-402-9469 

és
Bárány Brigitta 
06/30-507-1259

Ha szeretnéd közelebbről 
megismerni a lovakat, 
és szeretnéd a lovaglás 

felejthetetlen élményét átélni 
és megtapasztalni, akkor 

szeretettel várunk 

a Vangel tanyára 

a téli szünetben 

hétvégén 8 és 11 óra között. 

Részvételi díj: 3000 Ft.

Információ és bejelentkezés:

Bárány Brigitta 
06/30-557-1259

Vajda Gabriella 
06/30 402-9469
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HUNOR AKCIÓ

2016. december 14-től 

december 20-ig

Eh. csirke hátsónegyed  389 Ft/kg

Eh. pulyka egész comb  799 Ft/kg

Eh. prémium csirke mell csontos 999 Ft/kg

Eh. hízott kacsa máj  5.499Ft/kg

Eh. gyöngytyúk  1.999 Ft/kg

Eh. sertés bőrös lapocka  799 Ft/kg

Eh. sertés lapocka  879 Ft/kg

Rama margarin kocka 250g  179 Ft/db 716 Ft/kg

Porcukor magyar tasakos 0,5kg 149 Ft/db 298 Ft/kg

Magyar tejföl 20% 330g  179 Ft/db 42 Ft/kg

Maxi Coop ABC Szegvár Szentesi út 2-4. sz.
Coop ABC Szegvár Mindszenti utca 33. sz.

MEGHÍVÓ
2017. JANUÁR 12-ÉN,

CSÜTÖRTÖK, 18 ÓRAKOR

A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
SZENTMISE LESZ 

a II. VILÁGHÁBORÚBAN,
DON-KANYARNÁL HŐSI HALÁLT 

HALT MAGYAR KATONÁKÉRT.

ELŐTTE 17 ÓRAKOR 
A II. VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK 

EMLÉKMŰVÉNÉL
KÖZÖS EMLÉKEZÉS, MÉCSESGYÚJTÁS.

MINDENKIT TISZTELETTEL HÍVNAK

a Szervezők

LAPZÁRTA
2016. december 30. (péntek) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb 
beadni a szerkesztőség részére, hogy le-
gyen idő begépelni a számítógépbe. 

A fenti időpontig kérjük elektronikus 
eszközön, vagy e-mailen elküldeni a köz-
lésre szánt írásokat, hogy a szerkesztők 
időben összeállíthassák a következő szá-
mot. 

Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat is várunk. 

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

Figyelem!

Zöldhulladék gyűjtés!
A Szegvári Falufejlesztő Nonprofi t Kft. 

2016. december 12-16-ig 
Szegvár Nagyközség területén zöldhulladék gyűjtést tart!

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a bezsákolt és kötegelt nö-
vényi részeket 2016. december 12-én (hétfő) reggel 

helyezzék ki az ingatlanok elé.
Csak az eszerint kihelyezett zöldhulladék kerül elszállításra!

Köszönettel:
Szegvári Falufejlesztő Nonprofi t Kft.


