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Tisztelt Honfitársaim!
Himnuszunkban Kölcsey Ferenc Isten áldá-

sát kéri a magyarságra. Az új év első perceiben 
én is ezt teszem. Óvja és áldja meg Isten szere-
tett hazánkat! Minden magyart.

Kívánom, hogy 2017 hozzon több békét, 
nyugalmat, megértést és egymás iránti tiszte-
letet világunkba! Kívánom, hogy életünk eddi-
gi tapasztalataiból kellő erőt tudjunk meríteni 
mindazokhoz a feladatokhoz, amelyek elé 2017 
állít majd minket, és kívánom: mindig legyen 
elég figyelmünk ahhoz, hogy felismerjük és 
megbecsüljük a teljesítményt! Nemcsak a vi-
lágraszóló eredményeket elérő honfitársainkét, 
hanem mindenkiét, aki a maga helyén, a maga 
módján és a maga tehetsége szerint szebbé, job-
bá, örömtelibbé formálja életünket.

Tisztelt Honfitársaim!
A mögöttünk hagyott év – mint minden más 

esztendő – egyaránt hozott derűt és borút, örö-
möt és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint 
személyes életünkbe. Volt részünk felemelő 
élményben, és megéltünk jó néhány fájdalmas 
veszteséget.

Mindannyian szívesen emlékszünk vissza 
azokra a nagyszerű pillanatokra, amelyekkel 
olimpikonjaink ajándékoztak meg minket, és 
ugyanúgy a futball Európa-bajnokság örömün-
nepeire.

Közösen örülhettünk honfitársaink számos 
tudományos és kulturális sikerének, köztük 
egy újabb magyar Oscar-díj megszületésének.

A kiemelkedő eredmények mellett azonban 
megannyi fájdalmas veszteséget is el kellett 
szenvednünk. A mögöttünk hagyott év ragadta 
el közülünk Kertész Imrét, első irodalmi No-
bel-díjasunkat. Sajnos rajta kívül is sok kiváló 
honfitársunkat veszítettük el. A szomorú név-
sorban ott látjuk Esterházy Pétert, Csoóri Sán-
dort, Kocsis Zoltánt. És mégis, ők mindörökké 
velünk maradnak, mert mindazzal, amit létre-
hoztak, mindannyiunkat gazdagabbá tettek.

Kedves Honfitársaim!
A mögöttünk hagyott esztendőben – 1956-

os szabadságharcunk 60. évfordulóján – a XX. 
század világtörténelmi jelentőségű magyar 
forradalmára emlékeztünk. 56 nélkül ma más 

lenne Európa, és mások lennénk mi is. Az ak-
kori hősök bátorsága adott ihletet 1989-ben és 
90-ben, hogy ismét kivívjuk szabadságunkat 
és függetlenségünket.

A következő év is fontos évfordulót jelez a 
magyar történelemben. 2017-ben nem egy for-
radalom ünnepi éve köszönt ránk, hanem egy 
olyan esemény 150. évfordulója, amely párat-
lanul sikeres országépítő időszak előtt nyitotta 
meg az utat.

Az 1867-es kiegyezést követő évtizedek a 
magyar felemelkedés csodálatos korszakává 
váltak. Nyugatos polgárosodásunk aranykora 
ez. Eredményeit azóta is csodálja a világ. Fővá-
rosunk, városaink ekkor nyerték el mai arcu-
latukat, ekkor épült ki út- és vasúthálózatunk, 
ekkor erősödött meg népiskolai rendszerünk.

A magyar ipar, a magyar mezőgazdaság, a 
magyar tudomány sokak által irigyelt világra-
szóló eredményei mindenkit ámulatba ejtettek.

Ha a szabadság nemzeteként joggal vagyunk 
büszkék arra a bátor kiállásra, amelyet a ma-
gyarság 1848-ban, 1956-ban és 1990-ben tanú-
sított, akkor a kiegyezést és az azt követő kor-
szakot is méltó módon érdemes elhelyeznünk 
történelmi emlékezetünkben.

Ma is érdemes volna egyet és mást ellesnünk 
ebből a korból, és útravalóul magunkkal vinni 
2017-re.

Érdemes megfontolnunk az akkori idők 
meghatározó alakjának, Deák Ferencnek, a 
haza bölcsének szavait: „Csak a munka fejti ki, 
csak az tartja fenn a testnek és léleknek erejét; 
csak munka tesz hasznossá magunk és polgár-
társainkra nézve.”

Kedves Szilveszterezők!
A mai nap azonban nem a munkálkodásé, ha-

nem a jókedvé és a gondtalan ünneplésé. Újévi 
jókívánságainkban – jó szokás szerint – közös 
és személyes reményeinknek adunk hangot. A 
remény szilveszter éjjelén majdnem mindenho-
va bekopogtat. Igyekezzünk hát jó vendégként 
marasztalni minden családban, minden baráti 
társaságban!

Békés új évet, Nagyvilág!
Boldog új évet, Magyarok!
Sikeres új évet, Magyarország!

Kányádi Sándor:

Csendes pohárköszöntő 
újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’.
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Megemlékezés
„Mikor nincs melletted senki, 

Úgy érzed, hogy vége
Kulcsold össze két kezed

Nézz fel az égre.
Ott van ő, ki meghallgatja
Szívünk minden bánatát

Ott van ő, ki megérti,
Hogy nekünk mennyire fáj.

Ő vigasztal, ha sírni lát,
mert ő vigyáz Ránk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Tóth Ferenc
halálának 9. évfordulóján

Szerető felesége és családjai

MEGEMLÉKEZÉS

„Tudom, hogy meghaltál,  
de nem hiszem,

még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat,

hogy föld alatt a hazád és a házad,
ugyan hogy érteném.”

(Szabó Magda)

Fájó szívvel emlékezünk  
egyetlen gyermekünkre

Szarka Zsoltra
halálának 7. évfordulóján  
és az év minden napján.

Szülei

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik drága szerettünk

VIGH KÁROLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja

Megemlékezés

Emlékezzünk

Lévai Gyurira
halálának 3. évfordulóján.

Hallgassunk meg egy-egy szép nótát, 
miközben rá gondolunk!

Felesége, lánya, fia családjával

Megemlékezés

„Lelked, mint fehér galamb csendesen 
messzire szállt,

Hiába keresünk könnyes szemünk már soha 
nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfénye-
sebb te leszel,

Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mind-
örökké létezel.”

Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Ferenc
szerető férj, drága édesapa, nagyapa, 

testvér halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés

„Nélküled szomorú, üres a házunk,
még most sem hisszük el,

hogy hiába várunk.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
meg kell tanulni élni nélküled.”
Soha el nem múló szeretettel  

emlékezünk

Papp János
halálának 3. évfordulóján.

Szerető felesége, gyermekei,  
unokái: Jani és Andor

Megemlékezés

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

Mostmár Nélküled jön el  
a nyár, az ősz, a tél, a tavasz,

de bármilyen szép is,  
nélküled nem lesz ugyanaz!

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk.
Nem tudtunk megmenteni,  

pedig próbáltunk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt 

nem pótolja senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

Megtört szívvel emlékezünk

Majzik Pál
halálának 1. évfordulójára.

Szerető családja

Családi események
2016. december

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde  
anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Nem volt
Halálesetek: Kollár Tiborné Kosztolányi Ida Er-

zsébet, Rózsa u. 17. (50 éves), Vigh Károly, Ady E. 
u. 22. (93 éves), Mészáros Péter István, Rákóczi u. 
32. (63 éves), Szalai József, Kórógy u. 15/B (85 éves)

Születések: Személyi jogok védelme miatt adato-
kat szerkesztőségünk nem kaphat. – A születési ada-
tokat eddig sem az anyakönyvvezetőtől kaptuk meg. 
Amennyiben szeretné, hogy gyermeke születése 
benne legyen a családi események rovatban, kérjük 
közölje szerkesztőségünkkel 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
Február 7-én kedden 17-18 óráig, majd minden hó-
nap első keddjén 17-18 óráig.
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Február 1-én szerdán 17-18 óráig, majd minden hó-
nap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Február 2-án csütörtökön 17-18 óráig, majd minden 
hónap első csütörtökjén 17-18 óráig
Puskásné Halál Ágnes
Január 11-én 17-18 óra, majd minden hónap második 
szerdáján 17-18 óráig
Tóth Péter
Január 18-án szerdán 17-18 óráig, majd minden hó-
nap harmadik szerdáján 17-18-óráig
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Tisztelt Szegvári Polgárok!
Szilveszter az új fogadalmak és az új remények 

éjszakája. Megannyi, semmi máshoz nem fogható 
pillanaté. Rengeteg jókívánság hangzik el egy idő-
ben, ami velünk marad az új esztendőben. Fogadal-
mat teszünk a jövő évre, mit szeretnénk változtatni, 
miszerint éljük a következő évünket, de egyúttal 
számvetést is készítünk az elmúlt évről. 

Polgármesterként nekem a falu fejlődését, jövő-
jét kell szolgálnom. Mindig azt mondtam Önöknek, 
hogy szerencsésnek és büszkének érzem magam, 
hogy polgármesterként szolgálhatom Szegvárt. 

Szegvár sikeres, élhető település, mely fejlődik, gya-
rapodik. Úgy vélem kellő önbizalommal vághatunk 
bele az idei évbe is. A 2017-es évet is a lehetőségek 
évének látom, a terveink, álmaink megvalósításá-
ban. A megkezdett munkát befejezzük, és újabbakba 
kezdünk, Szegvár fejlődésének irányába. 

Gazdag, sikeres boldog újévet kívánok minden 
Szegvári polgárnak! Legyen szép éve falunk közös-
ségének!

Gémes László
Szegvár polgármestere

ADVENT 2016
Falunk főterén 4. alkalommal került megrende-

zésre advent vasárnapjain az ünnepélyes gyertya-
gyújtás. Ismét elkészült a szökőkút köré a koszorú, 
és mellette a Betlehem. 

A koszorú készítésben segítségünkre volt Ráczné 
Purgel Ilona, Hegedűsné Katika néni, Tomán Teré-
zia, Lantos Erika, Csurgó Imre bácsi, Rácz Feri bá-
csi, Majzik Feri bácsi, Balatoni Sándor, Pölös Attila, 
Gyömbér Ferenc, Szabó György.

Köszönjük a fenyőfa felajánlásokat Csentesné Er-
zsike néninek, Plébános úrnak, Hegedűsné Katika 
néninek, Hegyiné Piroska néninek.

A gyertyagyújtások programjaival kellemesen 
ráhangolódtunk legszentebb ünnepünkre, a kará-
csonyra. 

Gyertyát gyújtott Andrási Elemér plébános úr, 
Csurka Zoltánné óvodavezető, Bernáth Ildikó iskola-
igazgató, Gémes László polgármester úr. 

Műsort adott a Magyar Nóta Klub, Kulbert 
György, a Kurca-parti Óvoda, a Forray Máté Álta-
lános Iskola, a Bazsa Mári népdalkör, a Közösségi 
Betlehem, és a Ichtus Keresztény Közösség. 

Gyömbér Ferencné volt a rendezvény levezetője. 
Köszönjük a munkáját. 

Időben hozzánk tudott látogatni a Mikulás a gye-
rekek nagy örömére. Ebben segített nekünk Vass 
László. A Mikulás puttonyát a Goods Market és a 
Family 100-as munkatársai töltötték meg. Jó, hogy 
segítettek, sok gyermek gyűlt össze a 2. vasárnap a 
térre. 

A Máltai Szeretetszolgálat is bekapcsolódott 
programunkba, finom almát és sós csemegét osztott 
a jelenlévőknek. Köszönet érte.

Az ünnepi műsor és a gyertyagyújtás után a Mű-
velődési házban sütemény, tea és forralt bor mellett 
tudtunk még beszélgetni ismerőseinkkel, barátaink-
kal. Minden hétre nagyon sok finom sütemény gyűlt 
össze, köszönjük mindenkinek, aki sütött.

Bort Szabó Elemér, Bacsáné Erzsike néni, 
Kórógyiné Julcsi néni, és R. Nagy Mihály ajánlott fel.

Gyümölcsöt kaptunk Szőke Valériától és Tóth 
Józseftől. A központi Coop ABC a teához valókat 
támogatta. A forralt bor és tea elkészítésben segí-
tett Gémesné Erzsike néni, Kispálné Gémes Csilla, 
Csurgó Gyöngyi. 

Minden vasárnap szép kiállítás fogadott bennünket. 
Bemutatták alkotásaikat az óvodások, Bálint Eleonó-
ra, Lantos Erika, a Díszítőművész szakkör, a Rövid 
pálca kör, megcsodáltuk a múlt karácsonyfa díszeit is, 
láthattunk téli goblein kiállítást. Kerekes Mátyás fotói 
által visszatekintettünk a 70-80-as évek karácsonya-
iba is. Köszönjük a kiállítók fáradságos munkáit és, 
hogy ezzel is segítettek színesíteni programunkat. 

A gyermekeket kézműves foglalkozással vártuk, 
készültek itt papírfonások, karácsonyi díszek, és a ka-
rácsony legfinomabb süteménye a mézeskalács is. A 
foglalkozásokat Bálint Eleonóra, Lantos Erika, Bánfiné 
Sajtos Lolita és Zsigmondné Sajtos Violetta vezette.

A program helyszínét a polgárőrök biztosították. 
Az Adventi rendezvényről szép fotókat készített 

Muzsik Sándor, Kerekes Mátyás, Salánki Ignác. Vi-
deofelvételt köszönjük a Kurca tv-nek és Benus Mó-
nikának. A plakátot Csatordai Endre tervezte.

Munkánkat segítette a Falufejlesztő Kht, Szegvár 
Nagyközség Önkormányzata, a Művelődési ház.

Köszönjük a hangosítást Hegyi Lászlónak és Sza-
bolcsnak. 

Nagyon szép programsorozat volt, ezt bizonyítja, 
hogy hétről hétre egyre többen gyűltünk össze a tér-
re és egyre többen töltöttük be a Művelődési Házat. 

Nagyon jó látni, hogy a mai napig sokan meg-
fordulnak, gyönyörködnek a csodálatosan szép, 
fényárban úszó koszorúnál. Nekünk, szervezők-
nek ez ad örömöt és erőt. Valamint az, hogy ilyen 
sokan önzetlenül segítenek egy szép cél érdeké-
ben. Találkozunk a következő, immár 5. Adventi 
rendezvénysorozaton. 

Vajda Gabriella
Bucsányi László

szervezők

Boldog születésnapot!
A napokban ünnepelte 95. születésnapját özv. 

Égető József. A köszöntők sorából nem maradt ki 
önkormányzatunk sem, a város nevében Kovácsné 
Bodor Erika alpolgármester gratulált az ünnepelt-
nek, átadva neki Szekó József jókívánságait, a város 
ajándékát, továbbá Orbán Viktor ez alkalomra kül-
dött díszes emléklapját is. 

A Bári út 32. szám alatt élő özv. Égető József 
Hódmezővásárhelyen született. Élete nagy részét 
Csongrád megyében, Szegváron töltötte. 89 eszten-
dős korában költözött városunkba lányához és annak 
családjához. Aktív korában a mezőgazdaságban 
dolgozott, nehéz fizikai munkával kereste kenyerét. 
Harcolt a II. világháborúban, megjárta a Don-kanyar 
poklát, a szörnyű megpróbáltatásokat a szegvári ka-
tonák közül egyedüliként élte túl. Fogságba esett, de 
szerencsére 1943-ban visszatérhetett Magyarország-
ra. 

Józsi bácsi remek szellemi frissességnek ör-
vend, nagy szeretetben él lányával és vejével. Szü-
letésnapján lánya, veje, unokája és unokamenye kö-
szöntötték őt.

(Önkormányzati Hírek, Mohács)

„Szívből üdvözlöm a szegvári embereket és is-
merősöket!

Sok szeretettel gondolok vissza Szegvárra, örü-
lök, hogy ott lakhattam és tölthettem sok-sok évti-
zedet. Mindenkinek jó egészséget kívánok innen, 
Mohácsról. Hálás köszönöttel tartozom mindazok-
nak, akik a születésnapomon telefonon fejezték ki 
jókívánságaikat.”

özv. Égető József
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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. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Figyelem változás!

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvé-
ge és ünnepnap 7 órától 7 óráig (24 órás) a 
Sima F. u. 29–33. szám alatt (Mentőállomás), 
Tel.:+36-30/708-7183 az orvosi ügyelet új szá-
ma!!! (Január 1-től 31-ig)

Gyermekorvosi Ügyelet
hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és ünnepnap 
9 órától 11 óráig a Sima F. u. 29-33. szám alatt (Men-
tőállomás), rendelési időn kívül az ellátás a kórház 
gyermekosztályán történik

A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36/70/945-9907
január 9-13. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
január 16-20. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pénte-
ken 7.30-10.30 óráig
január 23-27. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
jan. 30-febr. 3. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, pén-
teken 7.30-10.30 óráig

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

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

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.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 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 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 
május 8-tól megváltozott
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton 5.00-21.00 óráig

LAPZÁRTA
2017. január 27. (péntek) 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

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

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők 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.
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Karitász programok decemberben
 „Aki nem hisz abban, hogy 

mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meg-
látja, milyen sokan odaállnak 
mellé.” (Böjte Csaba)

A fenti sorokat a tavalyi be-
számolóból idéztük, de hála 
Istennek, most is megtapasz-
taltuk.

December a cselekvés hónapja volt Karitász 
Csoportunk számára, lázas készülődés jelle-
mezte napjainkat, hogy minden a terveink sze-
rint alakuljon. December 11-én rendeztük meg 
a Jótékonysági Karácsonyi Vásárunkat, amely-
re már hetekkel korábban készültünk. Sok 
jószándékú, ügyeskezű, idősebb és fiatalabb 
embertársunk segített színesebbé tenni a vá-
lasztékot. Szép kézimunkák, ajándéktárgyak, 
karácsonyi díszek, finom sütemények, kalács 
és vendégvárónak tea meg forralt bor fogadta 
az érdeklődőket. Hála Istennek jöttek is szép 
számmal a vásárlók, és pár jó ember, segíteni 
akaró család anyagiakkal is támogatta a jó célt. 

December 13-14-én a meleg étel mellé ké-
szült a diós és mákos beigli, Kosztolányi Sán-
dorné, Lévai Györgyné és Szabó Irén keze 
nyomán jó hangulatban, lelkesen formálódott, 
készült a sok finom sütemény. A beiglihez 
szükséges diót adományként kaptuk. A nagy 
sürgés-forgás közepette toppant be egy isme-
rős, aki elámulva a nagy munkán, készségesen 
ajánlotta fel segítségét, aminek eredményeként 
jelentős mennyiségű tartós élelmiszerrel támo-
gatta a Karitász ügyét. Istennek hála minden 
segítségért!

December 20-án Idősek, magányosok ka-
rácsonyára vártuk az érintetteket, hogy az 
ünnepre hangolódjunk. A gyerekek pásztor-
játékkal készültek, mi egymást gazdagítva 
szebbnél szebb karácsonyi énekkel, verssel 
ajándékoztuk meg az egybegyűlteket. Szabó 
Maja csodálatos énekével örömkönnyeket csalt 
a szemekbe. A műsor végén a csoport alma-
banán-narancs csomaggal ajándékozott meg 
mindenkit. Hálásan köszönjük az ünnepi han-
gulatban együtt töltött órát!

December 22-én készült a 110 adag töltött 
káposzta, Szabó György és Kosztolányi Zoltán 
közreműködésével, Ivanovné Tóth Ági nagyon 
ízletes savanyúkáposzta-adományának kö-
szönhetően. Nagyon köszönjük, hogy készsé-
gesen, jókedvűen tették a dolgukat, Isten áldja 
meg őket fáradozásukért, a finom ételért! 

Közben a Karitász önkéntesek a tartós élelmi-
szereket csoportosították, rendezték össze cso-
magokká. A templomi gyűjtés alkalmával 170 
kg élelmiszer gyűlt össze. Hálásan köszönjük 
az adakozó testvéreknek, hogy meghallották és 
megtették, amit szívük diktált. Mi további 180 
kg élelmiszert vásároltunk ehhez, cukor, liszt, 
rizs, bab, tea, margarin, olaj, szaloncukor, na-
rancs stb. került a csomagokba, amelyből össze-
sen 42 család részesült. Délután 2 órától vártuk 
a meghívottakat egy tál meleg ételre, sokan el-
jöttek (a meghívottak kb. 80%-a), remélem érez-
ték, hogy szeretettel készítettük és szeretetből 
adtunk mindent. Hálásan köszönjük a Polgárőr-
ség felajánlását is, ők segítettek a távolabbi he-
lyekre vagy betegekhez házhoz szállítani a cso-
magokat és a melegételt. Köszönjük a Központi 
ABC-nek a csomagoláshoz nyújtott segítséget.

Jól elfáradva, de boldogan fejeztük be a na-
pot, tudva, hogy sok embertársunknak sikerült 
örömet szerezni, könnyíteni életük terhein, ezt 
az örömteli, könnyes szemekből, hálatelt sza-
vakból is kiolvashattuk. Hisszük, Isten meg-
áldotta munkánkat, és tapasztaltuk, hogy jóra 
indított másokat is.

Szabó Judit
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Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének,  
a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében  
2016. november 24-én de. 8.00 órakor tartott nyílt üléséről

Gémes László polgármester elsőként átadta a szót 
Vajda Gabriellának.

Vajda Gabriella az adventi gyertyagyújtás fő-
szervezője: ismertette, hogy negyedik alkalommal 
kerül megrendezésre az adventi gyertyagyújtás. 
Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre. Hagyo-
mánnyá vált, hogy gyertyagyújtás után forralt borral, 
teával és süteménnyel kedveskednek a vendégeknek. 
Megkérte a Képviselő-testületet és a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóit, hogy a negyedik vasárnapra egy 
tálca süteménnyel emeljék a rendezvény színvonalát. 
Jó munkát, tartalmas adventi készülődést és kelle-
mes ünnepeket kívánt mindenkinek. 

Gémes László polgármester rátért Szegvári 
Forray Máté Általános Iskola és AMI működtetése 
tárgyú előterjesztés (2. sz. melléklet) tárgyalására. 
Bemutatta a tankerületi központ igazgatóját, Balázs 
Józsefet. Átadta a szót neki.

Balázs József tankerületi igazgató bemutatko-
zása után tájékoztatta a képviselőket az elmúlt pár 
hónapban történt változásokról. Az elmúlt időszak-
ban megkezdődött az állami átalakítása az intéz-
ményfenntartó központnak, mely arra irányul, hogy 
az egyes döntéshozatal az oktatási intézményekhez 
minél közelebb kerüljön. Jelenleg 58 tankerület mű-
ködik. A tankerületek december 1-jével fel fognak 
állni. Garancia arra, hogy a feladatellátás egyre jobb 
lesz és a határidők is csökkeni fognak, a humánerő-
forrásukat tudják bővíteni. A központ Hódmező-
vásárhely, melyhez a hódmezővásárhelyi, a makói, 
a csongrádi és a szentesi járás tartozik. Módosítás 
az álláshelyek betöltésekor, hogy a tankerület fog 
pályáztatni, viszont az intézményvezető javaslata 
alapján fog dönteni a tankerületi igazgató. Változás, 
hogy a költségvetés tervezése az intézményekkel 
együtt fog történni. Előttük álló feladat a működ-
tetési feladatok átadása-átvétele. Ezzel kapcsolato-
san készült előterjesztés. Egyrészt humánerőforrás 
átadást-átvételt jelent. Kizárólag közfeladatot ellátó 
alkalmazottak 2017. január 1-jével – végzettségük-
nek megfelelően – átkerülnek a hódmezővásárhelyi 
tankerületi központ állományába. Hasonló kondí-
ciókat fognak biztosítani, mint az önkormányzat. 
Elmondta, hogy az energetikai számlák rendezése is 
a tankerült feladata lesz. Az önkormányzattal jelen-
leg egyeztetnek. Táblázatok kitöltését kérik, melyek 
mellékletei lesznek a megállapodásnak. Az épület 
tekintetében az állagmegóvásról kell gondoskodni-
uk. A pályázatok esetében az önkormányzat is és a 
tankerület is nyújthat majd be pályázatot. Két meg-
állapodás található az előterjesztésben. Az egyik az 
átadás-átvételről szól, a másik pedig egy vagyonke-
zelési szerződés. Képviselő-testület javaslatát kéri a 
megállapodással kapcsolatosan, valamint felhatal-
mazást kér a polgármester részére, hogy a megálla-
podást aláírhassa. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizott-
sági elnök ismertette, hogy az Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság az előterjesztést elfogadásra 
javasolta.

Puskásné Halál Ágnes képviselő, bizottsági el-
nök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy van-e információ a működtetés vonatko-
zásában? Helyben az iskolák számára rendelkezésre 
fog-e állni házipénztár, amiből a napi működtetést 
tudják finanszírozni?

Balázs József tankerületi igazgató válaszában 
elmondta, már most is rendelkezésre áll havi műkö-
dés-kiegészítő ellátmány, havonta 50.000 Ft. 

Tóth Péter képviselő hiányolta, hogy az intéz-
ményvezető nem kapott meghívót. Megállapodási 
szerződésből nem derült ki, hogy kell-e bizonyos 
működtetési költséget az önkormányzatnak biztosí-
tania. A KLIK-es időszakban 3,6 millió forintot kel-
lett adniuk. Megkérdezte, vannak-e tervek az iskola 
rendbetételére? 

Gémes László polgármester az utolsó kérdésre 
válaszolt. Beadtak egy 210 millió forintos felújítási 
pályázatot az iskolára, mely teljes felújítást, korsze-
rűsítést jelent pozitív elbírálás esetén. 

Balázs József tankerületi igazgató megkérdezte, 
hogy milyen jellegű hozzájárulás volt a 3,6 millió 
forint? 

Gémes László polgármester elmondta, átadáskor 
minden önkormányzatnak meghatároztak egy havi 
összeget. Nem látták biztosítottnak, hogy ez az ösz-
szeg az iskolára rá lett költve. A hozzájárulást az is-
kola működtetéséhez kérték. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a közok-
tatási törvény értelmében 3000-nél nagyobb lélek-
számú településeknek kötelességük volt működtetni 
az intézményeket. Mi ezt nem vállaltuk fel az előző 
választási ciklusban és ehhez kérték a hozzájárulást. 

Balázs József tankerületi igazgató kihangsú-
lyozta, ilyen hozzájárulást nem fognak kérni. Tel-
jes mértékben állami feladat lesz a működtetés. 
Amennyiben tornaterem van, arra vonatkozóan is 
tudnak garanciát adni, hogy ők működtetik. Tá-
jékoztatta a képviselőket arról, hogy Szegváron 
is tartottak kihelyezett intézményvezetői értekez-
letet, ahol az összes járásbeli intézményvezető is 
jelen volt. Megnézték az épület állagát, mely az 
átadás-átvételi megállapodás mellékletét képezi. 
Amennyiben az említett pályázat nem nyer, ők is 
fogják keresni a pályázati lehetőségeket. Kisebb 
beruházásokra, korszerűsítésre, biztonsági festé-
sekre az állami költségvetés biztosít forrást. Meg-
köszönte az önkormányzat eddigi lelkiismeretes 
támogatását. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmondta, 
hogy 28. oldalon az előterjesztés második bekezdé-
sében található, hogy a Templom utcai iskola ese-
tében a gyermekétkeztetési konyha és a szolgálati 
lakás nem kerül átadásra. A vagyonkezelési szerző-
désben (38. o.) 7. pontban csak a konyha található. A 
sportcsarnokról szintén nem olvasott. 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, hogy terv-
rajzokat és alaprajzokat is átadnak. Azon be van je-
lölve, hogy mit adnak át. Ott berajzolták azt is, hogy 
konyhát és a szolgálati lakást nem adják át. 

Balázs József tankerületi igazgató a konyhával 
kapcsolatosan elmondta, hogy főzőkonyhát nem le-
het átvenni. Tálaló konyhát lehet. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a 
tornaterem része az iskolának. 

Lukács Istvánné alpolgármester ismertette a kö-
vetkezőket. Amikor az iskola átkerült a KLIK-hez, 
akkor féltek attól, hogyan működik tovább. Ebből a 
szülők semmit nem érzékeltek. Mint önkormányzat 
eddig is és ezután is támogatja az iskolát. A Polgár-
mester úr is mindig azon volt, hogy segítsen. Meg-
látása szerint a közös együttműködés ezután is meg 
fog maradni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Forray Máté Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, mint a tankerüle-
ti központ által fenntartott, Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat által működtetett köznevelési intéz-
mény állami működtetésbe vételével összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és köte-
lezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást, 
valamint a szegvári 259 és 339/2 hrsz. alatt található 
ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződést 
jóváhagyta.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás és a vagyonkezelési szerződés 
aláírásával és azok elválaszthatatlan részét képező 
mellékletek elkészítésével.

Gémes László polgármester rátért a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása 
tárgyú előterjesztés megtárgyalására (3. sz. mellék-
let). Átadta a szót Kiss Ferenc a Szentesi Városellátó 
Nonprofit Kft. képviselőjének.

Kiss Ferenc Szentesi Városellátó Nonprofit 
Kft. munkatársa elmondta, a képviselő-testületi 
előterjesztések között szerepel egy feladatátadá-
si szerződés. Arról is szeretne szólni. A DAREH 
Hulladékgazdálkodási Társulás 14,5 milliárd fo-
rintból létrehozott egy vagyont a regionális hulla-
dékkezelési rendszer működtetésére. A vagyon egy 
évvel ezelőtt átadásra került. A társulás létrehozott 
egy saját tulajdonú gazdasági társaságot, mely a 
vagyont hivatott hasznosítani. 2016. szeptember 
és november elején a tagönkormányzatok kezde-
ményezésére leváltásra került a DAREH elnöke és 
vezetése. Majd megválasztásra került az elnök, az 
alelnök és a Felügyelő Bizottság elnöke. A válto-
zások érintették az üzemeltetési terveket is. Szüle-
tett egy új üzemeltetés koncepció, melyet korábban 
tárgyalt a testület. A jelenlegi elképzelés, hogy 
a társulás a DAREH Bázis Zrt-t jelöli ki szolgál-
tatóként 86 tagtelepülés esetében. A Zrt. szervezi 
meg a tényleges közszolgáltatást. Ahhoz, hogy mű-
ködni tudjon, a DAREH társulásnak át kell vennie 
az önkormányzatoktól a kötelező állami feladatát, 
mely a közszolgáltató kiválasztására és a szerződés 
megkötésére irányul. A feladatátadási szerződést 
kell a képviselő-testületnek elfogadnia. Vélhetően 
2017. év elején fog megtörténni a tényleges feladat-
átadás. Jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés 
november 30-án lejár, ezért kérték, hogy az átme-
neti időszakra, 2017. március 31-ig kerüljön meg-
hosszabbításra. Amennyiben hamarabb történik 
meg a feladatátadás, úgy ez a szerződés közös meg-
egyezéssel megszüntethető. Kihangsúlyozta, hogy 
amennyiben nem indul el, annak komoly következ-
ményei lesznek.  

Tóth Péter képviselő ismertette, hogy a Szentesi 
Életben olvasható a fizetés módja a szentesiekre vo-
natkozóan. Megkérdezte, hogy a szegváriakra is ez 
vonatkozik? 

Kiss Ferenc Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. 
munkatársa tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 
2016. április 1. óta kizárólag az állami tulajdonú 
NHK ZRT. jogosult a szemétszállítási díjak beszedé-
sére. A cég nem volt felkészülve az országos szám-
lázási rendszerre. Amíg a rendszer felépül bérszám-
lázási szerződést kötött a közszolgáltatók jelentős 
részével. Így kerültek két hete kibocsátásra 2016. II. 
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és III. negyedéves számlák. IV. negyedéves számlát 
decemberben készítik el. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy a Szen-
tesen elhelyezett hulladékgyűjtőkből tudnak majd 
igényelni? 

Kiss Ferenc Szentesi Városellátó Nonprofit Kft 
munkatársa ismertette, hogy az említett 14,5 milli-
árd forintos beruházás részeként gyűjtőedényzetek 
és házi komposztálók is beszerzésre kerültek. A be-
ruházás célja a szelektív hulladékgyűjtés. A beszer-
zett edényzetek szétosztásra kerültek a gyűjtőkör-
zetek között. Szentesen létesült egy hulladék átrakó 
állomás, mely a DAREH tulajdona. Itt tárolták be az 
edényzeteket. Amint kijelölésre kerül az üzemelte-
tő, az ő feladata lesz a kukák kiosztása. A sárga ku-
kák szelektív gyűjtőedényzetek, melyekből minden 
családi házas ingatlan kap egyet. Házi komposztáló 
edényt azok kapnak, akik igénylik. Vegyes hulla-
dékgyűjtő kukák elosztási módja kérdéses. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkér-
dezte, hogy akinek nem jut vegyes hulladékgyűjtő, 
az hova teszi azt, amit nem tud beletenni a szelektív 
hulladékgyűjtőbe? Hogyan történik az elszállítás?

Kiss Ferenc Szentesi Városellátó Nonprofit Kft 
munkatársa válaszában elmondta, hogy a szelek-
tív kukát kéthetente, vagy havonta ürítik. Nem 
biztos, hogy a megszokott szemétszállítási napon 
lesz az elszállítása. Az új rendszernek törekednie 
kell arra, hogy minél hamarabb teljes legyen az 
edényzetellátás.

Gémes László polgármester megkérdezte, hogy 
zöldhulladék elszállításában tudnak-e segíteni?

Kiss Ferenc Szentesi Városellátó Nonprofit Kft 
munkatársa ismertette, hogy egyeztetni kell az 
igényről. A feladatellátási szerződés 7. pontjában 
olvasható a feladatellátó kötelezettségei között az 
országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tervben meghatározott minimumkövetelmények 
teljesítése. A minimumkövetelményekben szerepel 
a szelektív zöldhulladékgyűjtés évente minimum 10 
alkalommal. Az új rendszerben kötelező lesz. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szentes Városellátó Non-
profit Kft.-vel érvényben levő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló 
előterjesztést, és azt a jelen határozat mellékletét 
képező tartalommal jóváhagyja, ennek megfelelően 
felhatalmazza Szegvár Nagyközség Polgármesterét 
annak aláírására.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati Társulás tagönkormányza-
ta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási kötele-
ző önkormányzati feladat- és hatáskört – ide nem 
értve a rendeletalkotási kötelezettséget – a társulás 
részére átadja úgy, hogy a feladat átadásának napja 
a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fit Zrt., mint a társulás egyszemélyes tulajdonában 
álló gazdasági társaság és a társulás között létrejött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
hatálybalépése után a képviselő-testület és az il-
letékességi területén jelenleg érvényes szerződés 
vagy kirendelés alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság közötti 
jogviszony megszűnése napját követő nap. A kép-
viselő-testület az önkormányzati hulladékgazdál-
kodási közfeladatok ellátása tárgyú feladat-ellátási 
szerződést a határozat melléklete szerint jóváhagy-
ja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja, és a 
képviselő-testület döntését a társulás elnökével kö-
zölje.

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

Gémes László polgármester tájékoztatója kap-
csán (4. sz. melléklet) ismertette a képviselőkkel, 
hogy a Szegvári Csatornamű Víziközmű Társulat 
elhatározta megszüntetését és az elszámolási eljá-
rást megindította. November 5-én a Szép Öregkor 
Egyesület megyei nyugdíjas találkozót szervezett a 
településen. November 7-én volt az első személyes 
egyeztetés Balázs József tankerületi igazgató úrral. 
10-én és 23-án DAREH ülés volt, ahol Puskásné Ha-
lál Ágnes képviselő képviselte az önkormányzatot. 
November 11-én volt egyeztetésen Budapesten az 
ivóvízminőség javító programmal kapcsolatosan. 
Év végéig meg kell kapniuk a vízjogi üzemeltetési 
engedélyeket. Szociális tűzifa támogatásra 164 m3 
lágy lombos fát nyert az önkormányzat. A fa tele-
pülésre történő szállítását megkezdték. Az Orszá-
gos Mentőszolgálat december 31-ével felmondta a 
központi orvosi ügyelet ellátását. November hónap 
elején útfelújítások történtek a Kórógy utca jelen-
tős szakaszán és a Puskin utca egy részén. Október 
30-ig kaptak a szennyvizes kivitelezők határidőt 
az utak helyreállítására. Ez nem történt meg. Teg-
nap bejárást tartottak. A felújítást az Euro Aszfalt 
végezte a legkomolyabban. Ismertette, hogy mely 
kivitelezőknek mely útszakaszokon vannak még 
feladataik. Február 5-én lejár a garanciális időszak. 
Ezután már nem lehet rajtuk számon kérni semmit. 
Ha az utak nem lesznek rendben, akkor a bankgaran-
ciát nem fogják kiengedni. Most ígéretet tettek, hogy 
megcsinálják. Hamarosan elkészül a Polgármesteri 
Hivatal udvarának felújítása. Felmérték a jövő évi 
közmunkaprogramhoz a lehetőségeket. A parkoló 
építést szeretnék folytatni, a templom és környékén, 
a tekepálya előtt és a kastély előtt. Tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy sikerült még egy hűtőkam-
rát készíteni az óvodánál. Amennyiben megvalósul a 
központi konyha, két korszerű hűtőkamrával már ki 
tudják elégíteni az igényeket. Kérte a képviselőket, 
hogy kérdéseiket tegyék fel. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
hogy az Árpád utcában felújítás lesz?

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, elképzelhető, hogy a szennyvizesek végzik a fel-
újítást.

Puskásné Halál Ágnes képviselő kihangsúlyoz-
ta, sok lakos említi a Köztársaság utca és a Mind-
szenti utca sarkánál lévő elég komoly mélyedést. 

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, hogy ezen útszakasz felújítása folyamatban van. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, mi az oka annak, hogy a mostani testületi ülés 
reggel 8.00 órakor kezdődött? Az elmúlt munkaterv 
szerinti ülés 7.30 órakor kezdődött. Az eddigi gya-
korlat du. 14.00 és 16.00 óra volt. Ha mindig ad-hoc 
alapon állapítják meg a képviselő-testületi ülés kez-
dő időpontját, akkor nem tudnak tervezni. Máskor 
is javasolta a fix időpont meghatározását. Javasolta, 
hogy a jövő évi munkatervbe kerüljön beállításra fix 
időpont. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy a 
munkatervben a napokat határozzák meg. A kezdő 
időpontját az ő programjához igazítják, hiszen az 
üléseket ő hívja össze. Időben kiértesítik a képvise-
lőket a kezdő időpontról. Mai napon du. 14.00 órára 
van beírva neki egy tárgyalás, amit hetekkel ezelőtt 
jeleztek. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő nem értett 
ezzel egyet. Egy évre beállítjuk a soros üléseket, 
akkor be tudjuk állítani a kezdő időpontot is. Úgy 

gondolta, hogy van egy alpolgármester is, aki tudja a 
polgármestert helyettesíteni. 

Gémes László polgármester elmondta, az ülése-
ket ő hívja össze. Ő határozza meg az időpontját és 
a képviselő eldönti, hogy részt tud-e venni rajta. Eh-
hez ő ragaszkodik.

Tóth Péter képviselő támogatta képviselőtársát 
ebben a kérdésben. Most már rendszeressé válik, 
hogy lehetetlen időpontokban kezdődik az ülés. Nem 
főállású képviselő senki sem. Elmondta, az előző 
ciklusban egyik képviselőtársa is így járt. Köztu-
dott, hogy most már nem Szegváron dolgozik. Nem 
egyszerű eljönni a munkahelyről. Nem szeretné, ha 
évvégén a statisztikában megjelenne, hogy nincs itt 
a képviselő-testületi, bizottsági ülésen. Véleménye 
szerint valamennyire csak igazodni kell a képvise-
lőkhöz is, mert mindenkinek munkahelye van. Tisz-
tában van vele és tudomásul vette, hogy Polgármes-
ter úr hívhatja össze a képviselő-testületet. Javasolta 
ő is, hogy napot, órát határozzák meg előre egy évre. 
Akkor a Polgármester úr is tud igazodni hozzá.

Gémes László polgármester ismertette, hogy nem 
szeretne igazodni egy képviselőtársához sem. 

Tóth Péter képviselő ezt elég szomorúnak tartot-
ta, mert a képviselőket is a lakosság választotta meg. 
Vannak itt olyanok, akik több szavazatot is kaptak. 

Gémes László polgármester elmondta, az elmúlt 
testületi ülést az Alpolgármester asszony vezette le. 
Ő sem tudott részt venni 7.30 órakor. Aki képviselő-
nek indult, annak tudomása volt arról, hogy ez kö-
telezettségekkel jár. Nem a képviselőkhöz igazítják 
sehol sem a képviselő-testületi ülések, bizottsági 
ülések időpontját. Ha egy képviselő munkája miatt 
nem tud az ülésen részt venni, akkor kéredzkedjen 
el, erre ad lehetőséget a törvény. Tóth Péter képviselő 
munkahelye a ciklus közben keletkezett. Korábban 
nem okozott problémát a testületi ülés időpontja. 

Tóth Péter képviselő kihangsúlyozta egyetlen 
egyszer nem volt soros testületi ülés időpontja az 
elmúlt hat évben reggel 7.30 órakor. Kérte, próbál-
janak meg egymáshoz alkalmazkodni, mert a képvi-
selőket is a lakosság választotta meg. Ne legyen az, 
hogy azt mondják, nem jár el testületi ülésre. 

Gémes László polgármester elmondta, szeren-
csére a testületben többségben vannak azon képvi-
selők, akik nem azzal foglalkoznak, hogy a lakosság 
mit szól. A képviselői munka arról szól, hogy egyéb 
ülésen kívüli időszakban mit tesz a képviselő. 

Tóth Péter képviselő elmondta, azért vannak 
olyanok, akik ez alapján ítélik meg az embert. 

Gémes László polgármester kihangsúlyozta ed-
dig is, a jövőben is törekedni fognak arra, hogy olyan 
időpontban hívják össze a testületet, ami a többség-
nek jó. De azért azt ne várják el, hogy du. 16.00 óra-
kor tartsanak üléseket, mert a hivatali kollegákra és 
a meghívott vendégekre is gondolniuk kell. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, egy-
két alkalommal fordult elő a reggeli kezdés. Elmúlt 
alkalommal Csongrádon volt Államtitkár úr, oda 
kellett a Polgármester úrnak mennie. Mindig egyez-
tetnek egymással.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő kihang-
súlyozta, ő azt kérte, legyen meghatározva egy fix 
időpont, hogy előre tervezhető legyen. Nem mondta, 
hogy reggel 8.00 óra vagy du. 16.00 legyen.

Gémes László polgármester elmondta, nem tud 
fix időpontot meghatározni. A napját tudják megter-
vezni előre. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen ülésén tudomásul vette a polgármes-
ter két ülés között történt eseményekről, fontosabb 
intézkedésekről szóló tájékoztatóját.
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HITÉLET
Rovatszerkesztő:

Andrási Elemér plébános

ÚJ ÉV, ÚJ ÚT, ÚJ LEHETŐSÉG: ÚJ ÉLET
„Mivel álmukban utasítást kaptak, 

hogy ne menjenek vissza Heródeshez, 
más úton tértek vissza hazájukba.” 
(Máté 2,12)

Istennek kegyelméből új év virradt re-
ánk. Az új év új kezdetet jelent: új utat, 
új problémákat és új lehetőségeket. Újév 
napján fogadalmakat teszünk, hogy 
megváltoztatjuk, megjavítjuk és meg-
jobbítjuk életünk útját, hogy valóban 
boldogabb legyen ez az új esztendő.

Az Ige angyali intése szerint mi is 
akkor teszünk helyesen, ha más úton 
járunk ebben az új esztendőben. Mint 
ahogy a bölcsek tették, akik nem mentek 
vissza Heródeshez, hanem más úton tér-
tek vissza hazájukba.

Miért szükséges ez? Azért, mert a 
régi út a Krisztus-gyilkosság útja. Ha a 
bölcsek Heródes parancsa szerint visz-
szamennek Jeruzsálembe, és jelentik, 
hogy megtalálták a megszületett Messi-
ást, akkor az előbb-utóbb, de biztosan a 
megszületett Messiás Királynak a meg-
öléséhez vezetett volna.

Tudjuk a történetből, hogy a bölcsek 
messze Keletről jöttek, mert látták az 
üstökös csillagot, és egy ősi hiedelem, 
jóslás szerint ennek az új csillagnak a 
feltűnése a Messiás királynak, a zsidók 
új királyának a megszületését jelezte. 
Jöttek messze távolról, és Jeruzsálembe 
érve hova is mehettek volna, mint a ki-
rály udvarába, megtudni, hogy hol szü-
letett meg az új király.

Heródes bekérette a könyveket, és 
nem volt nehéz tudósainak megtalálni 
a prófétáknak azt a jóslását, miszerint a 
Messiásnak Juda városában, Betlehem-
ben kellett megszületnie. Elmentek a 
bölcsek oda, és meg is találták az istálló 
jászolbölcsőjében Máriának a fiát, a kis 
Jézust. Tisztességet tettek neki, ajándé-
kokat adtak át: aranyat, tömjént és mir-
hát, és miután álomban megintettek: tit-
kon visszamennek hazájukba. Heródes, 
amikor megtudta azt, hogy a bölcsek 
nem cselekedtek az ő parancsa szerint, 
dühében elrendelte a betlehemi vérfür-

dőt. Betlehemben és környékén minden 
három éven aluli fiúgyermeket megöle-
tett, vélve, hogy az új Király, akire mint 
gyermekre máris annyira féltékeny volt, 
a többi gyermek között, biztosan elpusz-
tult. …

A régi út, amelyen a keleti bölcsek 
visszamentek volna Jeruzsálembe, az 
egyenesen Isten Fiának a megölését je-
lentette volna. A régi út, a Krisztus el-
vesztésének az útja!

Ez azt jelenti, hogy ha mi a régi úton 
járunk ebben az új esztendőben, akkor 
Krisztus kihal szívünkből. Hiába szüle-
tett meg Karácsonykor, hiába fogadtuk 
Neki azt, hogy az Ő követői leszünk, 
hogy ha a régi utunkon járunk, ha a régi, 
rossz szokásaink irányítanak tovább, ha 
a régi, üres életfilozófiánk szerint élünk, 
akkor az életünkből Krisztus eltűnik. 
Akkor a mi életünk nem lesz a Szentlélek 
temploma, akkor Krisztus nem lakozik 
hit által a mi szívünkben, akkor megta-
gadjuk azt, hogy az Ő követői vagyunk. 

Sajnos, tele van a világ olyan kereszté-
nyekkel, akik a szívükben megmaradnak 
réginek, belülről nem akarnak s nem is 
tudnak változni semmit. Ha a mi életünk 
nem változik a krisztusi tanítás szerint, 
ha nem fogadjuk el Őt Megváltónak, ak-
kor Krisztus meghalt az életünkben! …

A bölcsek más úton tértek vissza hazá-
jukba – és így Krisztus életét megmen-
tették.

A Krisztussal való találkozás után 
nekünk is más úton kell járnunk. Az új 
esztendő csak akkor lesz új, ha valóban 
más úton jársz benne, ha máshogy gon-
dolkozol, ha máshogy élsz, ha máshogy 
viszonyulsz, ha máshogy cselekszel. Ha 
ezt nem teszed meg, akkor ez az új év 
is csak olyan lesz, mint a régi volt: tele 
nyüglődéssel, tele problémákkal, tele 
reménytelenségekkel, félelmekkel, de-
pressziókkal, kilátástalansággal és kí-
sértésekkel.

Miért kell új életben járnunk? Azért, 
hogy megváltozzunk. Jézus Krisztus-
nak az a csodálatos isteni adottsága van, 

hogy radikálisan meg tudja változtatni 
az emberek életet, kicserélve személyi-
ségüket. …

Krisztus átalakítja az embert. Ha át 
nem alakulunk a krisztusi mintára, ez az 
év is csak egy régi évnek fog bizonyul-
ni. Ebben az évben is csak tovább fogjuk 
vonszolni régi önmagunkat.

Az újév egy nagy lehetőség arra, hogy 
más úton járjunk, - mint ahogyan a böl-
csek is más úton jártak Krisztus megta-
lálása után.

Mi ez a más út? Ilyen jellegzetessé-
gei vannak: Eddig kételkedtem, de most 
teljes szívvel hinni akarok. Eddig félel-
mes volt a szívem, mert a jövő sötétnek 
látszott, most az Isten kezébe helyezem 
magamat, hogy életre-halálra cseleked-
jen úgy velem, ahogy akar. Eddig tele 
volt a szívem aggódással, most bizalom-
mal; eddig féltem mindentől, most nem 
félek semmitől, mert Ő jár velem, és Ő 
fogja az én kezemet. Eddig önző voltam, 
és a világot csak a magam szempontjából 
néztem, az embereket manipuláltam a 
magam akarata szerint, most más leszek, 
szeretnék szolgálni és segíteni azoknak, 
akik körülöttem vannak. Eddig sötétség 
uralkodott a szívemben, most napsugár 
lesz bennem. Eddig elégedetlen voltam, 
most megelégedett tudok lenni. Eddig 
önközpontú voltam és ösztönember, akit 
vágyai hajtottak, aki csak a maga kényét-
kedvét kereste, de most szeretnék vala-
mit hozzáadni ehhez a világhoz, s nem 
elvenni belőle. Legvégül: az én arcomon 
eddig valami sötét erők vonásai jelentek 
meg, most szeretném, ha megjelennének 
arcomon Krisztusnak a szelíd vonásai, 
akinek a hasonlatosságára át kell, hogy 
alakuljon az életem.

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy 
más úton járni: a Krisztus útján, a kes-
keny úton.

Megtalálni a keskeny utat a világnak a 
széles útjai között, és járni azon.

Most, amikor az újév napjával elindu-
lunk ebbe az új esztendőbe, Isten arra 
kér, hogy életünket változtasuk meg. 
Arra int, hogy a mi életünk legyen más-
fajta élet. Járjunk egy más úton, a kes-
keny úton - Krisztusnak az útján. Ez az 
Isten útja, amely felfelé vezet, és amely a 
célhoz vezet: Istenhez!

Minden kedves szegvári lakosnak kí-
vánok: Kegyelemteljes Boldog Új Esz-
tendőt, sok erőt, jó egészséget, nagy 
kitartást, isteni reményt, hogy ezt az új 
utat mindannyian járni tudjuk.
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Újra kigyúlt a „betlehemi csillag”
Szegváron régi hagyománya volt a betlehe-

mezésnek. Gyermekkoromban nagy élményt 
jelentett számomra is, amikor a házunkban a 
szereplők felelevenítették Jézus születésének 
pillanatait. Sokat ötleteltünk, mi közösség-
fejlesztők azon, hogyan lehetne ezt a szokást 
újraéleszteni, így született meg 2008-ban a 
Falujáró Betlehemezés. Az első években 5-6 
„szomszédságban” is előadtuk a pásztorjáté-
kot, de amióta a központi szökőkútnál zajlanak 
a gyertyagyújtási ünnepségek, azóta lecsök-
kentettük a helyszíneket.

Az Adventben mindenki izgatottan készül 
az ünnepre, az év talán legboldogabb napjára, 
a Karácsonyra. Ezen a napon a szeretet és az 
„adás-kapás” öröme kerül előtérbe. Önzetlenül 
adni, szerintem a világ legfelemelőbb érzése. 
Nem a kézzel fogható dolgok a fontosak, ha-
nem az, ami belőlük fakad, jót tenni és adni 
másoknak. Adjuk azt, ami nekünk is van: a 
szeretetünket, az időnket. Ezek a gondolatok 
vezérelték azokat az embereket is, akik jelent-
keztek a betlehemes játékra. Ők is hirdetői a 
Karácsony üzenetének, játékukkal elősegítet-
ték, hogy az emberek szívében is megszülessen 
a kis Jézus.

A betlehemes csoportunkat és a szövegköny-
vet évről-évre igyekszünk megújítani, hogy 
minél hűebben adjuk elő a Megváltó születé-
sének történetét. Ebben az évben boldogság-
gal töltött el, hogy sokan éreztek indíttatást a 
„szereplésre”, külön öröm és megtiszteltetés 
számomra, hogy Andrási Elemér plébános úr 
is elfogadta a felkérést. A próbák jó hangulat-
ban, szeretetben a templomban zajlottak. Az 
új verses szövegek megtanulása elég gyorsan 
sikerült mindenkinek. 

 Végre eljött a nap, mit várva vártunk. Az 
előzetes egyeztetésnek és szervezésnek meg-
felelően lovaskocsival „utaztunk” a három 
helyszínre. Az úton énekelve hirdettük a 
betlehemi kisded szeretetét. Nagy öröm volt, 
hogy már az első helyszínen a Kinizsi utcán is 
sokan fogadtak bennünket. Az Újfalusi ABC-
nél is szeretettel vártak. Nagyon jó érzés volt 
a sok tágra nyílt szemű kisgyermeknek „el-

mesélni” a kis Jézus születésének történetét. 
A legnagyobb élmény talán mégis az adventi 
koszorúnál várt ránk, nagyon sokan eljöttek 
a gyertyagyújtásra. Az előadás alatt nagyon 
boldogok voltunk, láttuk, hogy segítettünk 
az embereknek abban, hogy az ő szívükben 
is megszülessen a kis Jézus szeretete és bé-
kéje. Talán nemcsak bennünk szereplőkben 
tárult fel újra gyermekkorunk szép emléke, 
hanem a közönségben is. Csodálatos volt lát-
ni az emberek szemében a karácsonyi csillag 
ragyogását.

 
Hálás szívvel köszönöm, a szereplőknek, 

akik elfogadták a hívó szót, és segítettek az 
embereknek örömet szerezni: Andrási Elemér 
plébános úr, Ambrus Csilla, Bánfi Antal, Bá-
nyai Lilla, Bézy Norbert, Csuka Kis Bernadett, 
Gajda Erika, Gajdáné Kiss Ilona, Gémes Ani-
ta, Halál Evelin, Kosztolányiné Kovács Rita, 
Kosztolányi Zoltán, ifj. Kovácsik András, Maj-
zik Ferenc, Purgel Nóra, Rácz Angéla, Rozgo-
nyi Zoltán, Szanyiné Katona Ágnes, Szanyi 
Attila, Zrínyiné Bába Márta.

Külön köszönöm a Szegvári Falufejlesztő 
Nonprofit Kft-nek, és vezetőjének, Gyömbér 
Ferencnek, hogy a szállításhoz szükséges 
járművet, valamint a bálás szalmát a rendel-
kezésünkre bocsátotta. Bihari Nándornak a 
lovaskocsis szállítást. Rozgonyi Máriának a 
„rendezői munkáját”. Rácz Jánosnak az esz-
közök szállítását, a helyszín berendezését, 
ebben segített Rozgonyi Csaba, valamint 
ő készített DVD felvételt, azt is köszönöm 
neki. A szökőkútnál a hangosítást Hegyi 
Szabolcsnak. A „Szegváriak Szegvárért Kö-
zösségfejlesztők Egyesületének” anyagi tá-
mogatását. Minden segítőre kérem a Jó Isten 
áldását, és szeretetét, azokra is, akik imáik-
kal segítették a betlehemezés megvalósulá-
sát, és sikerét.

Remélem a pásztorjátékunkkal segítettünk 
az emberek szívében a kis Jézusnak szállást 
keresni, de ez a szeretet ne csak két napra köl-
tözzék be az emberszívekbe. Kívánom, hogy a 
Betlehemben született kis Jézus szeretete ma-
radjon egész évben mibennünk:

HÍREK – ESEMÉNYEK
Január 8. Urunk megkeresztelkedése, ezzel 
a vasárnappal véget ér a karácsonyi idő, és 
elkezdődik az évközi idő. Ez a farsangi idő a 
mulatságok ideje, mely tart egészen hamva-
zószerdáig. A sajátos jellegű időn kívül van 
harminchárom hét, amikor Krisztus misztéri-
umának nem egy kiemelt eseményét, hanem 
az egészet a maga teljességében ünnepeljük, 
kiváltképpen vasárnaponként. 
Január 12-én 18 órakor lesz a Don kanyarban 
elesett testvérekért megemlékező szentmise.
Január 18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe.
Január 25. Szent Pál apostol megtérése.

Felnőttek keresztelésre, elsőáldozásra, bérmá-
lásra jelentkezhetnek január végéig, a felkészítő 
foglalkozások február közepén kezdődnek el.

Egyházközségünk rendszeres programjai: 
Hétfő délután a nyugdíjasok találkoznak, hogy 
magányukat feloldják és beszélgetéssel együtt 
imádkozással, lelki erőt gyűjtsenek a minden-
napokra.
Kéthetente kedd este a szentmise után Biblia-
óra, a teljes katolikus biblia megismerésére ad 
lehetőséget.
Vasárnap a délelőtti szentmise után a Mária 
Légió találkozik, hozzájuk is lehet kapcsolódni.

Február 2. Urunk bemutatása, Gyertyaszente-
lő Boldogasszony ünnepe. Gyertyát szentelésre 
mindenki hozzon magával, a templomban nem 
lesz lehetőség a vásárlásra.

Rozgonyi Mária

„A boldogság legyen örökös vendég, s az or-
szág egy nagy család.
Ha szeretetünkkel gazdaggá tennénk, olyan 
szép lenne a világ.
Legyen minden nap karácsony, minden óra a 
szereteté.
Legyen Béke a nagyvilágon. Legyen a szíved 
mindenkié.”

(Aranyosi Ervin)

Ráczné Purgel Ilona, szervező
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Isten velünk vándorol
Az ünnepek alatt hallottam az alábbi 

nagyszerű – így az új év első napjaiban na-
gyon is időszerű – gondolatokat, megosz-
tom a kedves Olvasókkal:

„Ez a földi életünk egy vándorlás, aztán 
időként szedjük a sátorfánkat, és tovább 
állunk. A hívő ember azt tartja, hogy ezen 
a földi életúton Isten velünk jön, velünk 
tart, halkan, szelíden, tapintatosan, de ve-
lünk van. Azzal is, aki nem ismeri el, és 
azzal is, aki nem érzi, Isten velünk ván-
dorol életünk országútján, kinyújtja kezét 
az el- és megtévedt ember felé. Mindany-
nyiunk életében eljön a pillanat, amikor 
szembesülünk a megrázó, megdöbbentő 
valósággal, például életünk ürességével, 
értelmetlenségével, kétségbeejtő torzulá-
saival, életünk romjaival. Egy ideig talán 
élvezi az ember – ha egyáltalán élvezi – 
élete lehetőségeit, de egyszer csak meg fog 
torpanni. Minden ember lelke mélyén van 
egy belső, kérdező erő, mintha valaki, va-
lahonnan, nem kívánt kérdést tenne fel: ez 
hát az egész élet? Ez az élet értelme? 

Érezzük, hogy peregnek életünk percei, 
évek-évtizedek gyakran semmivé válnak, 
s egyszer csak, vagy egyre többször ott 
vagyunk adott esetben halottaink mellett, 
súlyos betegeink mellett. Vagy egyszer 
csak észerevesszük, hogy egyre többször, 
egyre több mindenkihez kell kimennünk a 
temetőbe. Ilyenkor döbbenünk csak rá, mi 
is vajon a mi életünk értelme? Mi az, amit 
évek-évtizedek hosszú sora alatt összeka-
pargattunk? Vagy nem is sikerült semmit 
összekaparni? Mert hát nincsenek olyan 
sokan, akik luxusházuk luxusfürdőjében 
áztatják luxusreumájukat és szürcsölgetik 
a luxusitalaikat. Nincsenek olyan sokan, 
akik ilyen-olyan trükkökkel – különösebb 
képességek nélkül – tejben-vajban füröd-
hetnek, és mit sem érdekli őket, hány mil-
lió embernek kell tengődnie a létminimum 
alatt. 

Ez lenne az élet értelme? Vagy éppen 
az lenne, hogy rosszabbnál rosszabb ke-
reskedelmi, vagy nem-kereskedelmi tévé-
csatornákat bámulunk? Vajon ez igazán a 
Karácsonynak a lényege, értelme?

Ebben az üres, pénz után lihegő, mé-
dia-hazug világban halkan, tapintattal, 
kedvesen, szeretettel odaszól, megszólal 
számunkra az Isten. Az Isten megszólal 
Jézus Krisztusban, Isten bele akar szólni 
a mi életünkbe, sőt, a szívünkhöz szeret-

ne szólni, a szívünkbe szeretne beleszól-
ni. Az életünket szeretné egésszé, teljes-
sé, egészségessé tenni, vagyis értelmet, 
logikát szeretne hozni az életünkbe. S ha 
egyszer valaki megundorodott színvonal-
talan és tartalmatlan életétől, ha rádöb-
bent, hogy az elé tálalt médiavilág rosz-
szabb a pokolnál, és fuldoklóként mentőöv 
után kapkod, akkor lehet esélye arra, hogy 
megnyíljon a szeme. És esélye lehet arra, 
hogy meglátja a Krisztusban felragyogó 
világosságot, a Krisztusban felényújtott 
kezet. Esélye lehet a lelki megkapaszko-
dásra. Mert ez a Karácsony üzenete, a lelki 
megkapaszkodás. Mert Isten Krisztusban 
felénk nyújtotta kezét, és vár türelemmel, 
csendesen, hogy mi felé nyújtsuk a kezün-
ket. Velünk vándorol, jön mellettünk, és 
hatalmas mennyei türelemmel vár, mikor 
leszünk torkig ezzel az üres, anyagias, ki-
csinyes, ostoba világgal, hatalommániás 
életünkkel, vagy éppen azzal, hogy csak a 
televíziót kapcsolgatjuk. Ő mellettünk jön, 
mennyei nyugalommal vár, hogy mikor 
ébred fel a vágyunk arra, hogy szomjaz-
zuk és éhezzük az igazságot, az üdvössé-
get, az Isten Igéjét, bűneink bocsánatát, Is-
ten szeretetét, az el nem múló életet. Mert 
ez a lényeg. Minden más kedves játék, szí-
vet melengető szép lelki játék, adott eset-
ben csilli-villi betlehemek, vagy fények az 
utcákon… Az Isten, Aki fényességes, Aki 
felséges, egészen más. Mert Karácsony 
története nem pusztán egy egyszeri, me-
sebeli történet, hanem a szó legteljesebb 
értelmében igazság, értelem, logika, tör-
ténelem.

Minden esztendőben, amikor itt van a 
Karácsony, emlékezzünk arra, hogy Is-
ten velünk vándorol. Ha egyszer végre 
megnyílik a szemünk arra az igazi vilá-
gosságra, amely minden embert megvilá-
gosít, akkor emlékezzünk ne csak a halál 
mélységesen fekete szakadékára, hanem 
lássuk meg a felkelő Fényt, a felkelő Na-
pot, a Világosságot, Aki a magasságból 
meglátogat minket, hogy világítson ne-
künk és mindazoknak, akik sötétségben és 
a halál árnyékában élnek. Ez a Világosság 
megszületett, és szeretné, hogy mi teljesen 
átadjuk magunkat neki, és hogy lábunkat, 
lépteinket a béke útjára igazítsa.”  

Lejegyezte: Szabó Irén

Aranyosi Ervin:

Újévi
gondolatok

Köd szállt a világra, eljárt borús múltra,

kinek feladat volt, biztos megtanulta.

Reméljük, hogy jobb lesz,  
reméljük egy szebb jő,

reánk köszönt végre egy boldog esztendő!

Hó száll a felhőkből, tiszta, égi áldás,

elfedi a múltat, mint szívből megbocsájtás,

és a lélek láncát, bilincsét feloldja,

szívünk a szeretet szép ruháját hordja.

Új évre ébredtünk, tiszta lappal kezdjük!

Minden sérelmünket, jobb, ha eleresztjük!

Tegyük le a terhét dühnek és haragnak,

legyen csak jó érzés,  
mik bennünk maradnak!

Vesd el félelmeid, hisz azzal teremtesz,

örömöt és békét engedj a szívedhez.

Vágyakozz a szépre, vágyakozz a jóra,

teljen sokkal szebben, mától minden óra!

Ne adj energiát rossznak és gonosznak!

Hidd el, az új napok, szebb világot hoznak!

Szíveddel gondolkozz, ne csak hűvös ésszel,

hittel, szeretettel sokkal többet érsz el!

Ha a köd majd felszáll,  
mindent tisztán láthatsz,

a megújuló Nap szeretetet áraszt.

Legyél szerethető, vidám, emberséges,

mert mai világunk jóságodra éhes!
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A 7. oldal folytatása
1. Napirendi pont: A 2017. évi belső ellenőrzési 

terv elfogadása
Gémes László polgármester rátért a Szegvár 

Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési 
tervének, 2017-2020. évekre vonatkozó stratégiai 
tervének megtárgyalására (5. sz. melléklet). Az elő-
terjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat 2017. évi ellenőrzési terve elkészítésére 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése 
és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeré-
ről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési 
tervét – jelen határozat mellékletében foglaltak sze-
rint – jóváhagyta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat 2017-2020. évekre vonatkozó belső ellenőr-
zési stratégiai tevéről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta:

A költségvetési szervek első kontrollrendszeré-
ről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b.) pontja alapján 
elkészített Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2017-2020. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stra-
tégiai tervét – jelen határozat mellékletében foglal-
tak szerint – jóváhagyta.

2. Napirendi pont: A 2017. évi szolgáltatási és 
egyéb díjak felülvizsgálata

Gémes László polgármester rátért a 2017. évi 
szolgáltatási és egyéb díjak felülvizsgálata tárgyú 
előterjesztés (6. sz. melléklet) megtárgyalására. El-
mondta, hogy a bizottságok az előterjesztést megtár-
gyalták. Átadta a szót a bizottságok elnökeinek.

Puskásné Halál Ágnes képviselő, a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnöke ismertette, hogy a bi-
zottsága az előterjesztést elfogadásra javasolta.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, az Oktatá-
si, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke elmond-
ta, hogy az ő bizottsága is elfogadásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy 2017. január 1-től nem 
kívánja emelni 

az óvodai étkezési térítési díjakat (gyermek, fel-
nőtt étkezési térítési díjat, szociális étkezők részére 
biztosított étkezés nyersanyag normáját),

az iskolai étkezési térítési díjakat,
az önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek 

bérleti díjait,
a művelődési ház terembérleti és kölcsönzési dí-

jait,
temetési helyek használati és szolgáltatási díjait,
lakásbérleti díjakat,
közterület-használati díjakat, 
a vásári és a piaci helyhasználatra vonatkozó dí-

jakat.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete a Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak étkeztetésé-
re - a 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terje-

dő időszakra szóló -  a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel 
(Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.) kötött szolgáltatási 
szerződést a jelen határozat melléklete szerint jóvá 
hagyta. 

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a szolgáltatási szerződés aláírására.

Határozat
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 
a tulajdonát képező Szegvár, Templom u. 2. szám 
alatt található, a Szegvári Forray Máté Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai étkez-
tetését biztosító főzőkonyha bérleti és üzemeltetési 
szerződését a 2017. április 1. napjától 2019. márci-
us 31. napjáig terjedő időszakra meghosszabbítja 
a konyha üzemeltetését végző  Sze-Pa Szolg 2012. 
Kft-vel (Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.).

A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert a bérleti és üzemetetési szerződés módosítás 
előkészítésével és képviselő-testület elé történő elő-
terjesztésével.

3. Napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester rátért a „Megbízá-

si szerződés 2017. évi belső ellenőrzési feladatok 
ellátására” tárgyú írásos anyag (7. sz. melléklet) 
megtárgyalására. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
tárgyalta az előterjesztést. Átadta a szót a bizottság 
elnökének.

Puskásné Halál Ágnes képviselő, bizottsági el-
nök ismertette, hogy a bizottság az előterjesztést 
elfogadásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Megbízási szerződés 2017. 
évi belső ellenőrzési feladatok ellátására tárgyú elő-
terjesztést és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület jóváhagyta a 2017. évi belső 
ellenőrzési feladatok ellátásra vonatkozó megbízási 
szerződést és felhatalmazta az önkormányzat képvi-
selőit annak aláírására.

Gémes László polgármester rátért a következő 
előterjesztés megtárgyalására, a szociális célú tü-
zelőanyag támogatás helyi szabályozására (8. sz. 
melléklet). Elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális 
és Szociális Bizottság az anyagot tárgyalta. Átadta a 
szót a bizottság elnökének (8. sz. melléklet). 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök ismertette, hogy a bizottság az önkormányzati 
rendeletet elfogadásra javasolta.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta 9/2016. (XI.24.) önkormányzati 
rendeletét a szociális célú tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályairól

Gémes László polgármester rátért a következő, 
az I. világháborús hadisírok felújítására vonatkozó 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés (9. sz. mel-
léklet) megtárgyalására. Az előterjesztéssel kapcso-
latosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által I. világhábo-
rús hadisírok felújítására kiírt HIM-HF16 kódszámú 
pályázati kiírását és hozzájárul annak benyújtásá-
hoz.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a pályázati dokumentáció elkészítésére, aláírá-
sára és benyújtására.

Gémes László polgármester ismertette a követke-
ző előterjesztést, Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását (10. sz. melléklet). Kér-
te, aki a módosítással egyetért, az kézfeltartással 
jelezze.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta 10/2016. (XI.24.) önkor-
mányzati rendeletét Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Gémes László polgármester ismertette a követ-
kező előterjesztést. 2017.03.01. – 2018.02.28-ig tartó 
járási startmunka mintaprogramok pályázatainak 
benyújtása (11. sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző kiegészítésként el-
mondta, az előterjesztésben felsorolt programokat 
szeretnénk megvalósítani, de még most folyik a te-
rületek felmérése és az anyagszükséglet kiszámítá-
sa. Ennek függvényében tudják az igényüket beadni. 
Valószínű, hogy kevesebb lesz, amit meg tudnak 
valósítani.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő elmond-
ta, a közmunkaprogram egy évet ölel fel. Meglátása 
szerint a közúthálózat karbantartása programban 
egy évig nem kell aszfaltozni. Más egyéb dolgot is 
javasolt belevenni a programba. 

Gyömbér Ferencné jegyző ismertette, hogy a 
program tartalmazza az útszélén a padkázást, a 
lágyszárú növények kivágását. 

Gémes László polgármester kihangsúlyozta, 
hogy a pályázatban ez részletesen fel lesz tüntetve.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a helyi 
sajátosságokra épülő program kapcsán meglátása, 
hogy a templom előtt is szükség van a padkázásra.

Gémes László polgármester ismertette, hogy ott 
lesznek a parkolók. Úttal párhuzamosan, a padkán 
lenne a parkoló.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő meg-
kérdezte, hogy a programba bele lehet-e venni a 
buszmegállók és környékük rendbetételét? Kinek a 
feladata a buszmegálló az úttest melletti részének 
rendbetétele?

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, hogy az a terület a közúthoz tartozik. Most fog-
nak pályázatot benyújtani Szegvár teljes útszakaszá-
nak felújítására. Akkor a teljes útszakasz felújul. A 
buszmegállók rendbetételét a Kft. dolgozói rendsze-
resen végzik. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy mit takar a Kurca-parti Óvodában a já-
téktároló készítése? 

Gémes László polgármester válaszában elmond-
ta, udvari játékoknak szeretnének kültéri tárolót ké-
szíteni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy támogatja a
A mezőgazdasági növénytermesztésre alapuló já-

rási ráépülő startmunka mintaprogram
Helyi sajátosságra épülő járási ráépülő startmun-

ka mintaprogram
Közúthálózat karbantartása szociális ráépülő já-

rási startmunka mintaprogram a pályázatok benyúj-
tását.

A képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása 
esetén támogatja az esetlegesen szükséges közbe-
szerzési eljárások megindítását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármes-
tert a pályázat benyújtására és a munkaszerződések 
megkötésére.
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Diákvilág
Kedves Olvasó!
A december hónap is sok-sok programmal 

telt el iskolánkban.
Mikulás ünnepségre került sor osztályke-

retben. Az alsósoknál járt a Mikulás. Sok 
szép csomagot kaptak a gyermekek.

A községi Adventi koszorún a 3. gyertyát 
iskolánk intézményvezető asszonya Bernáth 
Ildikó gyújtotta meg. Közreműködtek isko-
lánk tanulói. Köszönjük a szép műsort és a 
sok süteményt.

Karácsonyváró rendezvényt szervezett 
iskolánk immáron hatodik alkalommal. A 
helyszín ismét a szegvári Művelődési Ház 
volt. Zsúfolásig megtelt a nagyterem. Na-
gyon sok szülő, nagyszülő volt kíváncsi 
gyermekére, unokájára. A műsorban volt 
betlehemes játék, zene, ének, vers, néptánc, 
modern tánc, jelenet. Valamennyi osztály 
képviseltette magát ezen az estén. Bernáth 
Ildikó intézményvezető asszony köszöntőt 
mondott és Boldog új esztendőt kívánt a 
gyermekeknek, s azok szüleinek.

Köszönjük a Karácsonyváró rendezvé-
nyen fellépő gyerekek színvonalas műsorát, 
a felkészítő és segítő pedagógusok munkáját. 
Szabó Ferenc rendszergazda hangosítását, il-
letve a befolyt pénzösszeget, mellyel támo-
gatták iskolánk alapítványát.

Ugyanezen a napon délelőtt bemutattuk a 
műsorunkat az iskola tanulóinak, nyugdíja-
sainak. Örülünk, hogy ilyen sokan elfogad-
ták meghívásunkat.

A Szentesi Koszta József Általános Iskola 
ebben a tanévben ismét megrendezte az Ani-
mációs rajz- és számítástechnikai versenyt 
a Szentes térségi általános iskolák diákjai 
számára. A vetélkedés során a történeteket 
rajzlapon fázisonként rajzolták meg saját 
rajzi eszközükkel, párhuzamosan a számí-
tógépen az ImagineLogoMotion program 
segítségével mozgó képsorokká alakultak a 
történetek.

Az alábbi eredmények születtek:
I. korcsoport (3-4. osztály): 3. A három 

kismalac: Bereczki Barbara, Csorba Réka, 
Antal Tímea.

II. korcsoport (5-6. osztály): 3. Minótau-
rosz és Thészeusz legendája: Pap Marcell, 
Baráth Dorina, Bihari Regina.

III. korcsoport (7-8. osztály): 2. Kémia kí-
sérlet-Kekulé álma: Forray Napsugár, Szűcs 
Amina, Kispál Alíz.

Felkészítő: Tóthné Nóbik Mariann, Jenei-
né Lucz Mária

Gratulálunk!

PB-GÁZ 
ingyenes házhoz szállítás!

szerda 8-18 óráig,  
a hét többi hétköznapján  

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

Targoncagáz is  
rendelhető!

PB-Gáz a napi 
legkedvezőbb áron,

Mindig a  
piros autóról.

Telefon: 
06-20/252-6142

A hódmezővásárhelyi SzC Pollák Antal 
Szakgimnáziumában rendezték meg az álta-
lános iskolák felső tagozatosai számára kiírt 
Pollák Antal Járási Informatika Versenyt.

A kérdéssorok az Olimpiához kapcsolód-
tak. Az 5-6. és a 7-8. évfolyamos tanulók kü-
lönböző nehézségű feladatsorral birkóztak 
meg.

Az alábbi eredmények születtek:
5. osztály: 
2. helyezett Jószai Péter
4. helyezett Tamás Péter
5. helyezett Csurgó Máté
6. osztály:
2. helyezett Süli Viktória
5. helyezett Hegedűs Dániel
7. osztály:
5. helyezett: Vásári Róbert
8. osztály:
2. helyezett Vigh Bence
Felkészítő: Tóthné Nóbik Mariann
Gratulálunk!

2017. január 1-től az iskola fenntartója és 
működtetője a Hódmezővásárhelyi Tanke-
rületi Központ.

Boldog Újévet kívánunk mindenkinek a 
vezetőség nevében!

A vezetőség megbízásából:  
Lukács Istvánné
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A polgármester tájékoztatója a két ülés között 
történt eseményekről, a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester rátért az első napiren-
di pont megtárgyalására. Tájékoztatta a képviselőket, 
hogy november 24-én kaptak értesítést Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter úrtól, hogy a 
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 
megvalósítása című projektet érintő szabálytalansá-
gi eljárás jogkövetkezményeként elrendelt pénzügyi 
korrekcióként visszafizetendő követeléssel kapcsola-
tos kérésünk pozitív elbírálásban részesült. Javasolta, 
határozatban fejezzék ki köszönetüket. November 
27-én elkezdődött az adventi gyertyagyújtás. Novem-
ber 28-án ivóvíz kooperációs megbeszélés volt. Mai 
napon tartották a következő megbeszélést. Elmondta, 
elindult az üzembe helyezési eljárás. November 28-
án tartott ülést a Víziközmű Társulat. Közel 1000 „jól 
fizető” lakos egy nap alatt visszakapta a megtakarítá-
sát. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. összegyűjtötte 
és elszállította a zöld hulladékot a településen. Tájé-
koztatta a képviselőket arról, hogy december 9-én 
került sor az egyszeri támogatás kifizetésére a 70 
éven felülieknek, a lakhatási támogatásban, gyógy-
szertámogatásban részesülőknek és az újszülöttek 
részére. Szólt arról, hogy megtörtént a szociális tűzifa 
beszállítása az erdészettől és a héten megkezdődött a 
rászorulókhoz történő kiszállítás. Befejeződött a Mű-
velődési Ház tetőszerkezetének felújítása. Ismertette 
a képviselőkkel, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolato-
san keresi a megoldást Szentes Város Önkormányza-
ta. December 14-én ülést tartott a DAREH.

Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy most ké-
szítenek elő egy pályázatot a külterületi földutak 
karbantartásával kapcsolatban. 100 millió forint kö-
rüli összegre lehet pályázni útfelújításra és 10 millió 
forint körüli összegben gépbeszerzésre. Egy traktor-
vásárlást terveznek. Pályázati szempontok alapján 
Kórógyszentgyörgyöt a Malmi úttal összekötő, un. 
Jakó út felújítására szeretnék a pályázatot benyújtani. 

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, hogy a TOP-os pályázatról lehet-e már tudni 
valamit?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
hogy a kistelepüléseket érintő pályázatok még nincse-
nek bírálati szakaszban. Feldolgozás alatt állnak. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, van-e elkép-
zelés, hogy a nagy rakományokat szállító járműveket 
hogyan fogják majd kitiltani a felújított útról?

Gémes László polgármester ismertette, hogy en-
nek megoldásával kapcsolatosan már felvette a kap-
csolatot az erdészettel. A külterületi utat olyan út-
alappal fogják terveztetni, hogy 40 tonnát bírnia kell. 
Felette már nem mehetne jármű az útra. Ezt pedig az 
adott hatóságnak kell ellenőriznie. 

Határozat 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete jelen ülésén tudomásul vette a polgármester 
két ülés között történt eseményekről, fontosabb intéz-
kedésekről szóló tájékoztatóját.

1. napirendi pont: A képviselő-testület 2017. évi 
munkaterve

Gémes László polgármester előterjesztette a kép-
viselő-testület 2017. évi munkatervét (2. sz. mellék-
let). Elmondta, hogy a munkatervet mindkét bizottság 
megtárgyalta. Átadta a szót a bizottságok elnökeinek. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő, bizottsági el-
nök ismertette, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság szeretné a munkatervet kiegészíteni. A februári 
ülésre kérnek előterjesztést a helyi utak állapotával 
kapcsolatban. Az előterjesztésben számoljanak be 
arról, hogy a csatornakivitelezők által okozott prob-

lémák helyreállítása hogyan áll, illetve mely részeken 
vannak az önkormányzat által javítandó, illetve kivi-
telezői problémák. A kiegészítéssel a munkatervet a 
bizottság elfogadásra javasolta.

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsá-
gi elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Szociális Bizottság is tárgyalta a munkatervet. A 
SZEESZI vezetője indítványára javasolja a bizottság, 
hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2016. évi végrehajtásáról szóló beszámolót a képvise-
lő-testület a februári ülésen tárgyalja. A módosítással 
a munkatervet a bizottság elfogadásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 2017. évi munkatervét a jelen határozat 
melléklete szerint az alábbi kiegészítéssel elfogadta:

1./ A február 9-i ülés 
2. napirendje: Beszámoló a gyermekjóléti és gyer-

mekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról
3. napirendje: Beszámoló a helyi utak állapotáról, 

különös tekintettel a csatorna beruházás következté-
ben végrehajtott helyreállításokról

4. Napirendje: Egyéb előterjesztések
2./ A március 30-i ülés napirendjeiből törölni kell 

az. 1./ napirendi pontot: Beszámoló a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról 

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon az elfogadott munkaterv SZMSZ-ben 
meghatározott módon történő kihirdetéséről, vala-
mint az érintetteknek történő megküldéséről.

2. Napirendi pont: Beszámoló a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 

Gémes László polgármester rátért a Szegvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról 
szóló beszámoló (3. sz. melléklet) megtárgyalására. A 
bizottságok tárgyalták a beszámolót, átadta a szót a 
bizottságok elnökeinek. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő, bizottsági 
elnök elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.

Puskásné Halál Ágnes képviselő, bizottsági elnök 
ismertette a következőket. A Pénzügyi, Gazdasági Bi-
zottság megköszönte a csatornázási feladatokat ellátó 
munkatársak munkáját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadta a Szegvári Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámo-
lót. 

3. napirendi pont: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a 

Kurca-parti Óvoda vezetőjének megbízása, a 11/2016. 
(II.11.) KT. határozat módosítása tárgyú írásos anya-
got (4. sz. melléklet). 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a Kurca-parti óvoda vezetőjének megbízása 
tárgyú, 11/2016. (II. 11.) KT. számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:

A határozat 2./ pontjában foglalt, az intézmény-
vezetői megbízás időtartamát 2016. szeptember 1-től 
2021. augusztus 15-ig terjedő időszakra módosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza az intézmény 
vezetőjét, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár 
Csongrád Megyei Igazgatóságán a törzskönyvi nyil-
vántartás „Változásbejelentés-Vezető” kérelme hiány-
pótlásáról.

Gémes László polgármester rátért a Szegvár 
Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatá-
si kérelmének (5. sz. melléklet) megtárgyalására. Az 
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás 
nem hangzott el.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Szegvár Nagyközség Önkén-
tes Tűzoltó Egyesülete kérelmét.  A 2016. évi költ-
ségvetés céltartalékából 42.236 Ft támogatást nyújt a 
2016. évi rezsi költségek fedezetére az Egyesületnek.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert 
a támogatási szerződés megkötésével.

Gémes László polgármester szóban is ismertet-
te az orvosi ügyelettel kapcsolatos előterjesztést (6. 
sz. melléklet). Január 1-től kezdődően négy hónap-
ra megbíztak egy budapesti céget az orvosi ügyelet 
megszervezésével. Ez idő alatt fogják lefolytatni a 
közbeszerzési eljárást a későbbi időszakra. Szirbik 
Imre polgármester úrral beszéltek erről. Elmondta, 
hogy Szegvár nem tud erre plusz forrást biztosítani. 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy az OEP finan-
szírozáson felül 168.000 Ft-ot kellene fizetni havonta.

Polgármester úr arról tájékoztatta, hogy az ügyelet 
megszervezése többletet jelent, Szentes ennek kifize-
tését vállalja, ha a település nem tudja vállalni ezt a 
kötelezettséget. 

Határné Bottyán Erika képviselő megkérdezte, 
van tudomásuk arról, hogy miért nem a mentőállomás 
szervezi meg az ügyeletet?

Gémes László polgármester válaszában elmondta, 
hogy a szerződést a mentőállomás felmondta január 
1-jével. Nem volt orvos, aki ügyeljen. Az orvosok 
szerettek volna óradíjemelést. A mentőállomás nem 
emelte. Át akarták hárítani az önkormányzatokra, de 
azok azt mondták, hogy nem fizetnek többet. Szen-
tes önkormányzati ingatlanban szeretné megoldani 
az ügyelet ellátását. Szólt arról is, Mindszent Város 
Polgármestere megkereste, hogy csatlakozzon Szeg-
vár hozzájuk. Nem kellene fizetni plusz pénzt az OEP 
finanszírozáson felül. Ha ez működik így Szentessel, 
akkor maradnak ott. 

Gyömbér Ferencné jegyző kihangsúlyozta, hogy 
most csak a következő 4 hónapról kell dönteniük. 

Gémes László polgármester kihangsúlyozta, 
szívesen maradnak Szentesen, de nem szeretnének 
többet fizetni. Ismertette a határozati javaslatot. A 2.) 
pontban olvasható, hogy a képviselő-testület Szentes 
Város Önkormányzatával közösen kívánja biztosítani 
az ellátást és a továbbiakban vállalja, hogy ellátásért 
lakosságszám alapján megfizeti a hozzájárulást. Ezt a 
részt nem támogatja, mert nem kívánják megfizetni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a központi orvosi ügyeleti fel-
adatok ellátása tárgyában készült előterjesztést és az 
alábbiak szerint határozott:

1. A Képviselő-testület tudatában van annak, hogy 
az orvosi ügyeleti feladatok ellátása kötelező önkor-
mányzati feladat.

2. A Képviselő-testület az eddigiek szerint Szentes 
Város Önkormányzatával közösen kívánja biztosítani 
az ellátást.

3. A Képviselő-testület változatlanul az ellátandó 
terület tagjaként a továbbiakban is részt kíván venni 
a Szentes Város által szervezett ügyeleti ellátásban 
és tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás pá-
lyázati felhívásában Szegvár, mint ellátandó terület 
szerepel.

Kivonat Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
– közmeghallgatással egybekötött –, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal  

tanácskozó termében 2016. december 15-én du. 16.00 órakor tartott nyílt üléséről
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20. Rákoskert Kupa  
Országos tornaverseny
20 alkalommal rendezte meg a Szaltó Ala-

pítvány és a Budapesti Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola Országos Tornaversenyét, melyen 
közel 100 csapat vett részt az ország minden 
tájáról. Az egyes korcsoportokban 23-24 csa-
pat versenyzett a lányoknál. A versenyt több 
olimpikon és közéleti ember is megtisztelte 
jelenlétével. Hatalmas összefogással, nagyon 
sok cég és magánember támogatásával valósult 
meg a verseny. A két rendezőt a résztvevő csa-
patok edzői, tanárai különleges meglepetéssel 
köszöntötték az ünnepi alkalommal. A Szeg-
vári Forray Máté Általános Iskola és Szegvá-
ri Diáksport Egyesület tornászlányai nagyon 
szép eredményeket értek el a tanév első tor-
naversenyén. A sporteseményt a Nemzeti Erő-
forrás Támogatáskezelő NEA-MA-16-M1159 
azonosító számú sikeres pályázata támogatta, 
az utazási költségeket és nevezési díjakat ebből 
tudtuk fedezni. 

Eredmények: 
I. kcs: 6. Szegvár (Szabó Fióna, Gila Viktó-

ria, Börcsök Fanni, Szlapák Nóra)
II. kcs: 14. Szegvár (Gajda Sára, Magyar 

Luca, Gila Viktória, Szabó Fióna)
III-IV. kcs: 14. Szegvár (Csapi Loréna, Ágos-

ton Zita, Tóth Viktória, Homlok Nikolett, Tuli-
pán Petra, Magyar Réka)

Pólyáné Téli Éva

Forray Röplabda Torna
Több évtizedes hagyományunkat folytatva ebben 

az évben is megrendeztük kétnapos röplabda tor-
nánkat. A sportesemény megrendezéséhez a Nemze-
ti Erőforrás Támogatáskezelő NEA-MA-16-M1159 
és NEA-MA-16-SZ-0247 azonosító számú sikeres 
pályázat is jelentősen hozzájárult. A versenyre 
Csongrád, Szentes, Mindszent és Szegvár iskoláiból 
érkeztek csapatok. A reggeltől késő délutánig tartó 
rendezvényen nagyon izgalmas, szoros mérkőzések 
zajlottak, különösen igaz volt ez a nagyfiúk mérkő-
zésein. A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és 
AMI csapatai szépen helytálltak.

III. kcs. lányok: 3. hely Forray (Tóth Viktória, 
Dancsik Fanni, Kovács Vivien Bihari Regina, Ta-
kács Sára, Pindzsulya Barbara, Mayer Ágnes, Süli 
Viktória) 

IV. kcs. lányok: 2. hely Forray (Ágoston Zita, 
Kispál Aliz, Kupcsik Anna, Tóth Viktória, Homlok 
Nikolett, Dancsik Fanni, Veres Izabella, Fejős Kata, 
Magyar Réka, Kovács Viven)

III. kcs fiúk: 2. hely Forray (Ajtai Róbert, Laka-
tos Adrián, Fábrik Martin, Pindzsulya Olivér, Varga 
Richárd, Bottyán Csanád, Gila Ferenc, Kokes Krisz-
tofer)

IV. kcs. fiúk: 1. hely Forray „A” (Bánfi Benedek, 
Gila Róbert, Ohratka Máté, Kéri Richárd, Hegedűs 
Dániel, Jánosi Krisztián, 
Vass Gábor)

3. hely Forray „B” 
(Varga János, Szilvási 
Martin, Szabó Richárd, 
Bacsa Gábor, Mrena 
László, Balog Marcel, 
Dunás-Varga Bence, 
Joó Armandó, Szabó 
Amadeusz)

Pólyáné Téli Éva

Forray Mikulás Kupa
Több évtizedes hagyományunknak megfe-

lelően idén is sorra került a teremlabdarúgó 
tornánk megrendezésére. A torna megrendezé-
séhez a NEA-MA-16-M1159 és NEA-MA-16-
SZ-0247 azonosítószámú sikeres pályázatunk 
teremtette meg a feltételeket. Négy-négy csa-
pat versengett a pontokért a III. és IV korcso-
portban egyaránt. A vendéglátó Forray csapata 
mellet, a Koszta, a Klauzál és Fábiánsebestyén 
általános iskolájának csapatai vettek részt a 
tornán. A rendkívül sportszerű és nagy küz-
delmeket hozó mérkőzések során a következő 
végeredmények születtek.

IV. korcsoport: 1. Koszta, 2. Forray, 3. Fábi-
ánsebestyén, 4. Klauzál

III. korcsoport: 1. Koszta, 2. Fábiánsebes-
tyén, 3. Forray, 4. Klauzál

IV. korcsoport Forray csapattagok (Bánfi 
Benedek; Gila Róbert; Deák László; Szilvási 
Martin, Varga János, Varga Richárd, Gila Fe-
renc, Bacsa Gábor, Kovács Dániel)

III. korcsoport Forray csapattagok (Purgel 
Norman, Gila Ferenc, Lakatos Adrián, Fábrik 
Martin, Ajtai Róbert, Rúzs-Molnár Bálint, 
Pindzsulya Olivér, Valkai Ferenc, Szűcs Ábel 
Mózes)

Pólyáné Téli Éva
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Első versenyeseink 
sikere!

A december 3-án megrendezett Mikulás Kupára 
a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-egyesület 
három főt delegált. A létszám az övfokozat megkötés 
miatt lett ilyen alacsony. Ezen a versenyen csak fe-
hér, kék és sárga övesek vehettek részt. Ez a változta-
tás kedvező hatással bír a teljesen kezdő versenyzők 
körében, mivel így elkerülhető a kezdeti időszakban, 
hogy rutinos versenyzőkkel kerüljenek össze. Ver-
senyzőim között így helyet kapott Szabó Fanni és 
Tóth Vanessza. Előbbi az ovisok között míg utóbbi a 
juniorok között próbálkozott. Fanni megilletődött a 
körülmények hatására és nem akart harcolni. Édes-
anyja bátorítására és biztatására azért csak küzdő-
térre lépett. 

A kezdés álomszerű volt. Fanni fél ponthoz jutott 
egy fejvédőt érintő rúgás következtében, de aztán az 
ismeretlen hatások újra befolyásolták tanítványomat 
és a bíró ellenfelünket hirdette ki győztesnek. Nem 
voltam csalódott, mert amiért feljöttünk, azt végre 
hajtottuk. Fanni harcolt, nem is akár hogy! Jóval ké-
sőbb Vanesszára is sor került. Neki egy kék öves, de 
sok versenyen szerepelt lány volt az ellenfele. Nincs 
különbség fiatal és idősebb kezdő versenyző között. 
Vanessza talán még idegesebb volt, mint Fanni és 
emiatt teljesen leblokkolt. Bevallása alapján, amit 
én is így éreztem, lényegesen a tudása alatt telje-
sített. Ez nagyon bántotta, de később átértékelte és 
bízom benne, hogy tovább folytatja a karatét és a 
versenyzést is. Harmadik versenyzőm, Suti Geor-
gina már nem tartozik a kezdő versenyzők közé, de 
mindig van és lesz is tanulni való. Egy verseny sem 
egyforma. Az ellenfelek is változnak és fejlődnek. 
Újra lépés előnybe kell kerülnünk. Ez a verseny nem 
sikerült úgy ahogy terveztük, de ennek is meg van a 
maga tanulsága.

Eredményeink: Szabó Fanni és Tóth Vanessza 
ezüst, Suti Georgina bronzérmes lett.

Gratulálok!
Erdei Sándor

Karácsonyi ünnepség 
a karatésoknál!

A szegvári Castellum Étterem adott otthont a helyi 
és mindszenti karate klubok hagyományos évértéke-
lő, évzáró, vacsorával egybekötött karácsonyi ün-
nepségének. Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Szegvár Nagyközség polgármestere Gémes László, 
és alpolgármester asszonya, Lukács Istvánné vala-
mint Zsótér Károly, Mindszent város polgármestere. 
Meghívott vendégeink között köszönthettük a nagy-
község képviseletében Lukácsné Csurgó Csillát is.

A családias ünnepségen 70 fő vett részt. Az egész 
évet átfogó értékelés ill. a jövő terveit néhány gon-
dolatban érintő beszámoló után ajándékok átadására 
került sor. Az idén a legeredményesebb versenyzők 
kategóriájában volt jutalmazás. Így a szegvári cso-
port legeredményesebb versenyzője Suti Georgina 
lett, hét győzelemmel. Őt követte Beke Kata, akinek 
három győzelem az idei mérlege. Harmadik helyen 
végzett senpai Száraz Csaba két nyert versennyel.

A mindszenti csoportban az első és a harmadik 
helyen is holt verseny alakult ki. Német Enikő és Gé-
mes Gergő is nyolc-nyolc sikert aratott. Enikő Világ- 
és Európa bajnokságot, Gergő Európa- és Eurázsiai 
bajnokságot nyert. Második helyen végzett Korom 

Előfizetés 
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha elő-
fizet. Emellett kedvezményt is kap: az 
előfizetés 2017-re csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul ház-
hoz szállítják az újságot a megjelenés 
másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk postá-
ra adását. Ez esetben az előfizetési díj 
3000 Ft, amely a postaköltséget is tartal-
mazza.

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

Köszönjük  
segítségüket!

Ismét eltelt egy év, vagy ha úgy tetszik egy évvel 
idősebbek lettünk – a Napló az idén már 29. éves – 
és mint sokan mások, mi is számvetést készíthetünk, 
mivel lettünk kevesebbek, mivel lettünk többek az 
elmúlt esztendőben. 

A lendületünk kitartott az elmúlt évben, hiszen 
minden hónapban megjelent újságunk. A kedves 
Olvasók is kitartottak mellettünk, amit ezúton is na-
gyon-nagyon köszönünk. 

Kevesebbek lettünk eltávozott embertársainkkal, 
Antal Péterné Gyöngyike, Dr. Szeri Ilona, már csak 
„odafenntről” segíthetik munkánkat. Mennyi szép 
írást, programot, elgondolást köszönhetünk nekik a 
kezdetektől! 

Az elmúlt év adott sok-sok szép élményt. Öröm-
mel tölt el bennünket, hogy mi adhattunk hírt szeg-
vári, vagy Szegvárhoz kötődő emberek szép sikere-
iről a munka, a sport vagy a művészetek világából.

Köszönjük a sok-sok beküldött írást, információt, 
amivel a közösséget tudtuk szolgálni. Várjuk tovább-
ra is a kedves Olvasók támogatását, írásait, ötleteit, 
mivel tehetjük színesebbé, érdekesebbé újságunkat.

Munkatársak, cikkírók, akik segítették 2016-ben 
a lap szerkesztését:

Andrási Elemér
Antal Péter
Bihari Ferenc
Bölcskei-Molnár Zoltán
Bucsányi László
Csuka-Kis Bernadett
Drótosné Czene Katalin
Erdei Sándor
Farkas Zoltán
Gajda Zsolt
Gémes László
Gyömbér Ferencné
Hegedűs Dániel
Hegedűs Imre
Horváth Ágota
Kispálné Gémes Csilla
Komlósi János
Kondacs Mihályné
Kosztolányi Sándorné
Kosztolányiné Kovács Rita

Lili négy győzelemmel, amely közül az egyik egy 
Európa bajnoki cím. Harmadik helyen végzett egy 
testvér pár, Győri Csanád és Győri Dávid egyaránt 
három-három diadalt aratott. Az eredményességért 
átadott jutalmak után Lukács Istvánné méltatta az 
egyesület munkáját. Gratulált a sikerekhez és 2017-
re is hasonló szép sikereket kívánt. Végezetül aján-
dékokat adott át a szegvári karatés gyerekeknek. 

Zsótér Károly, Mindszent város polgármestere is 
nagy szeretettel köszöntötte az ünnepségen résztve-
vőket. Köszöntőjében nagyra értékelte az elvégzett 
munkát és az elért eredményeket. Beszéde végén 
szintén ajándékokat osztott ki a mindszenti gyere-
keknek.

A vacsora előtt a klubok tagjai és szüleik közös 
ajándékokkal lepték meg az edzőket. Az elfogyasz-
tott finom ételek után jó hangulatú beszélgetések 
alakultak ki. A zene dallamaira csak a legfiatalabbak 
perdültek táncra, ami azért elég látványosra sikerült.

Az egyesület nevében kívánok mindenkinek Bé-
kés Karácsonyt és Boldog Új Évet!!!

Erdei Sándor

Kovács Lajos
Kovács Margit
Lukács Istvánné
Dr. Mészáros Imre
Nagy János
Piti Magdolna
Pólyáné Téli Éva
Pöszmet Zsolt
Privóczki Zoltán
Purgel Nóra
Rozgonyi Mária
Rozgonyiné Szabó Mária
Simon Gabriella
Szabó Irén
Szabó Judit
Ternainé Kovács Anna
Török István
Vajda Gabriella
Váradiné Szép Tünde
Vigh Károlyné
Zsadányi József

Kerekes Mátyás, Muzsik Sándor, Purgel Zoltán, 
Viola István és a cikkírók fotói színesítették az újság 
lapjait.

A www.szegvarinapló.hu honlapunkra Kovács 
Lajos tölti fel az egyes lapszámainkat.

Átvettük az internetről Králik Emese, An-
tal Sándor, Salánki Zsófia cikkét, delmagyar.hu, 
szentesinfo/mozaik, frappamagazin.hu, www.
itbusiness.hu, jochapress.hu írásokat.

Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a Polgár-
mesteri Kabinet, a Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai, a Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft. egy-egy 
aktuális hírrel, információval segítettek.

A Hunor Coop 213. sz. ÁBC, a Hunor Coop 202. 
sz. ÁBC, a Péksarok Market, a Mini Élelmiszer, a 
Zafír, a Kisbolt, az R&G üzlet, a Gyógyszertár mun-
katársai, Bihari Ferencné és családja segítettek ab-
ban, hogy az újság eljusson az olvasókhoz. Az előfi-
zetőkhöz a helyi posta kézbesítői viszik a lapot.

A Művelődési Ház munkatársai segítettek az ol-
vasói kapcsolattartásban, cikkeket, üzeneteket vet-
tek át, előfizetőket jegyeztek fel.

Köszönjük minden közreműködő egész éves 
munkáját. 

A Szegvári Napló megjelenését támogatják azzal, 
hogy havonta megvásárolják az újságot vagy előfi-
zetnek rá, hirdetést adnak közre. 

A szerkesztők
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HUNOR
AKCIÓ

2017. január 6-tól – január 17-ig

Eh. csirke hátsónegyed  349 Ft/kg
Eh.csirke mell csontos  829 Ft/kg
Eh.csirke csirke far-hát  119 Ft/kg
Eh.pulyka nyak  495 Ft/kg
Eh.sertés karaj csontos  1.099 Ft/kg
Eh.sertés tarja csontos  949 Ft/kg
Hazai vaj 100g 2 íz 189 Ft/db 1.890 Ft/kg
Flora margarin 250g 299 Ft/db 1.196 Ft/kg
Farmer uht tej 1l 1,5%  179Ft/l
Coop B rizs 1kg  259 Ft/kg
Tento super aqua kéztörlő 2t.2r. 199 Ft/cs

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

„Kívánunk mi hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!”
B.Ú.É.K.

A szegvári Hunor Coop dolgozói

Óévbúcsúztató – Futás a jövőbe
Már II. alkalommal vártuk a szegvári aprókat és nagyokat Szilveszter napján egy kis testmozgásra. Gyö-

nyörű napfényes időben 24 fő teljesítette a 2017 m-es távot. Néhányan jelmezbe is öltöztek. A szegvári karate 
csoport mindszenti tagjaiból is voltak fiatalok. 

A célba érkezés után levezetésképpen a parkban elrejtett „kincseket” gyűjtötték össze a versenyzők. A 
szervezők ajándékcsomaggal, meleg teával, pogácsával, szilveszteri kelléktárgyakkal, pezsgővel jutalmaztak 
minden résztvevőt. A jó hangulatot egy jelmezes közös képpel zártuk.

Köszönjük a szegvári Önkormányzat, a Művelődési Ház, a Forray DSE, a szentesi Honvéd Rákóczi SE tár-
gyi felajánlásait, Vajda Gabriella, Lőrincz Gábor és felesége, Bánfiné Sajtos Lolita, Pólyáné Téli Éva, Erdei 
Sándor, Víghné Somogyi Rita, Vígh János, Zsombó Zoltán, Hegyi Szabolcs segítségét is. 

Jövőre találkozunk ugyanitt!
Sportos újesztendőt kívánunk!

Lőrincz Gábor és Vass Tibor szervezők


