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Áder János köztársasági elnök  
Újévi köszöntője

Tisztelt Honfitársaim!
Osztozva az új esztendő örömében és ígé-

retében, hazánk államfőjeként azt kívánom, 
adjon az Isten boldog új esztendőt minden 
jóakaratú embernek, minden magyarnak, 
nemzetünk minden polgárának.

Mindenkinek, aki most szeretteire gon-
dolva ugyanazt érzi, ugyanazt kívánja szé-
les e hazában.

Adjon az Isten bizakodásra okot adó új 
esztendőt az elesetteknek, a segítő kezet 
nyújtóknak, a szárnyaikat próbálgatóknak.

Reményeiket valóra váltó új esztendőt az 
új álmok megálmodóinak, az okos terveket 
kovácsolóknak, a hitet másokban is táplá-
lóknak.

Adjon az Isten békés új esztendőt a járt 
úton haladóknak és a járatlan utat válasz-
tóknak, az áldozatot vállalóknak, a gyerme-
keikért szeretve aggódóknak, a személyes 
vágyaikból közös jövendőt építőknek.

Mindenkinek, aki most másokkal együtt 
vagy épp magányosan ünnepelve a szeret-
teire gondol. 

Kedves Honfitársaim!
Az új év első perceiben, óráiban – amikor 

legelőször szüleinknek, gyermekeinknek, 
a hozzánk legközelebb állóknak kívánunk 
boldog új évet – a jókívánságok sokasága 
bizonyítja, hogy természetes vágyunk leg-
jobb énünkkel fordulni a másik felé.

Mindannyian azt szeretnénk, ha csalá-
dunk tagjai, barátaink osztoznának velünk 
a szeretetben, az új év örömében, a remény-
teli bizakodásban.

Bármiben hiszünk, bármilyen célok ve-
zérlik életünket, ilyenkor nem fukarkodunk 
egymásnak újra és újra sikert, boldogságot 
kívánni.

Őrizzük meg e pillanat varázsát az egész 
esztendőben!

Hiszen rajtunk múlik, hogy az első órák 
öröméből, reménységéből, szeretetéből 
mennyi marad velünk a folytatásra.

Hogy tudunk-e azzal a bizalommal for-
dulni embertársainkhoz, amivel a legjobbat 
kérjük számukra az óév végén, az új eszten-
dő kezdetén?

És amit ilyenkor oly sokszor megfoga-
dunk: elhagyjuk-e rossz szokásainkat, meg-
őrizzük-e azt a lelkesedést, amivel most 
régi–új célokat tűzünk magunk elé?

Tisztelettel, megbecsüléssel fordulunk-e 
barátaink, munkatársaink, szomszédaink 
felé?

Bár sokfélék vagyunk – minket, akik éjfél 
után a Himnuszt énekeljük – összekötnek 
Kölcsey sorai, amelyekkel mindannyian jó-
kedvet, bőséget és „víg esztendőt” kérünk 
magunknak, egymásnak, hazánknak.

Most, hogy életünk új éve ránk köszönt, 
kívánom, adjon az Isten bölcsességet sze-
mélyes döntéseinkhez, közös választása-
inkhoz.

Adjon erőt, hogy mindig, minden helyzet-
ben tiszteljük a másikban az embert, egy-
másban a magyart.

Adjon alkotó energiát, teremtő nyugal-
mat, egészséget, biztonságos és reményteli 
jövőt nemzetünk valamennyi polgárának.

Tisztelt Honfitársaim!
Assisi Szent Ferenc gondolataival kívá-

nok mindannyiuknak boldog új évet!
„Szeretet legyen ott, ahol ma gyűlölet van.
Megbocsátás, ahol bűn.
Egyetértés széthúzás helyett.
Legyen igazság, ahol tévedés van.
És öröm ott, ahol ma szenvedés.
Sötétség helyén hit legyen!”

Forrás: 
Köztársasági Elnöki Hivatal honlapja

Kányádi Sándor:

Új esztendő

Új esztendő, új esztendő,
nem tud rólad a nagy erdő,
sem a hó alatt a határ,
sem a határ fölött szálló
árva madár.

Új esztendő, új esztendő,
nem volt a nyakadban csengő,
nesztelenül érkeztél meg,
lábad nyomát nem érezték
az ösvények.

Csak a hold, az elmerengő,
csak a nap, az alvajáró,
jelezték, hogy újra megjő
éjfélkor az esedékes
új esztendő.

Csak mi vártunk illendően,
vidám kedvvel, ünneplőben,
csak a népek vártak téged,
háromszázhatvanöt napi
reménységnek.
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Megemlékezés
„Istenem súgd meg neki halkan,

lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.
Álmomban keressen meg engem,

még egyszer hadd lássam, hadd öleljem.
Nem szólnék róla, 

hogy mélyen gyötör a bánat,
csak hadd lássam még egyszer

az Édesanyámat.
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,

súgd meg neki halkan, én minden nap 
várom.”

Fájó szívvel emlékezünk

Kozma Istvánné
halálának évfordulóján.

Szerető családja

Gyászhír
Megdöbbenéssel értesültünk, hogy 

elhunyt Giláné Katona-Kiss Piroska. 30 
évvel ezelőtt 1988 februárjában többek 
között ő is ott volt a Szegvári Napló elin-
dulásánál. A tőle megszokott lelkesedés-
sel segítette a munkát. Tele volt rengeteg 
ötlettel, aminek kivitelezését el is végez-
te, cikkeket írt, riportokat készített.

Emlékét megőrizzük.
A szerkesztőség

Megemlékezés

„Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.

Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, mily gyötör a bánat,

Csak hadd lássam még egyszer az édesapánkat,
Hadd legyen nekünk ez a legszebb álmunk,

Súgd meg neki, mi minden nap várjuk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Majzik Pál
halálának 2. évfordulójára

Szerető családja

Megemlékezés

„Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál úgy tépte szét.

Hosszú útra mentél, de búcsút nem intettél,
ha elfáradsz utadon, pihenj egy percre.
tekints az itt maradó bánatos szívekre.”

Fájó szívvel emlékezünk

Wéber András
halálának évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Ne fájjon nektek, ha már nem vagyok

Hiszen Napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, s kék az ég

Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok.
Ha telihold van, az értetek ragyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.

Ha hulló csillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem.
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok!
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Tóth Ferenc
halálának 10. évfordulóján. 

Felesége, családjai és unokái

Megemlékezés

„Elmentél, kereslek,
a temetőt járom.
Ülök a sírodnál,
ez lett a világom.
Ülök itt és várom,

hátha még meglátom
mosolyod az égen,

s jössz újra mint régen.”

Fájó szívvel emlékezünk  
egyetlen gyermekünkre

Szarka Zsoltra
halálának 8. évfordulója alkalmából.

Szülei

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai személyesen 

elérhetők hétfőn 15-17 óra és 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. 

Családi események
2017. december

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: Vida Gábor Márton és To-
mán Ilona, Szabadságharcos u. 32. szám; Viola 
István és Szabó Nikolett, Régiposta u. 39. szám; 
Kiss Ferenc és Kovács Ágnes, Zrínyi u. 12. 
szám alatti lakosok. 

Halálesetek: Puskás Lászlóné Hegedűs Er-
zsébet, Régiposta u. 47/A (81 éves); Joó István 
Pál, Rákóczi u. 11. (84 éves); Tóth Mihály, 
Régitemető u. 10. (59 éves); Gila Antal Istvánné 
Katona-Kiss Piroska Erzsébet, Petőfi u. 9. (66 
éves); Majzik Imre János, Szegfű u. 7. (74 éves)

Születés: Fehér Balázs Zoltánnak és Hajzler 
Andreának VIKTÓRIA MÁRIA, Vigh Atti-
lának és Bozó Fanninak BLANKA BIANKA 
nevű gyermeke

Személyi jogok védelme miatt adatokat szer-
kesztőségünk nem kaphat. – A születési adato-
kat 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 félreér-
téseket, elírásokat. 

LAPZÁRTA
2018. január 31. (szerda) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a követ-
kező hónap első napjaiban a szerkesztők ösz-
szeállíthassák az újságot és mielőbb megjelen-
hessen.

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat továbbra is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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Újévi köszöntő!
KEDVES SZEGVÁRI LAKOSOK!
2018-as év küszöbén köszöntök minden 

kedves szegvári lakost!
Ilyenkor év végén kicsit megállunk, visz-

szatekintünk az elmúlt évre, számadást 
készítünk, és vágyakozva tekintünk az 
előttünk álló évre. A maga sejtelmével, rejté-
lyével, talányával. Mi az, amit jól csináltunk, 
mi az, amit meg szeretnénk tenni. Ez egy fo-
gadalom, ami 12 hónapon át kísér minket. És 
Szilveszterkor visszaköszön nekünk!

Mi valójában Szilveszter üzenete? Álljunk 
meg és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! 
Emlékezzünk a sikereinkre és a kudarcaink-
ra. A megszegett és betartott ígéreteinkre. 
Arra, amikor a legjobb kalandban volt ré-
szünk, és amikor bezárkóztunk, hogy elke-
rüljük a csalódásokat. Valójában erről szól 
a Szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy 
megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, töb-
bet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne 
töprengjünk azon mi lett volna, ha, örüljünk 
annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy 
jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk, 
és nem csak Szilveszter éjjel, hanem egész 
évben!

2017 évben mi is történt Szegváron?
Nagyon sok szórakoztató és sport progra-

mon vehettünk részt, ami a kikapcsolódást, a 
családi, baráti együttlétet erősítette. Parkoló-
kat építettünk, megkezdtük az óvoda, iskola 
felújítását, kicseréltük az orvosi rendelőben 
a nyílászárókat, újabb pályázatokat adtunk 
be.

Ilyen lendületes évet kívánok 2018-ra fa-
lunknak!

Nagyon köszönöm minden segítő szerve-
zet munkáját, akik önzetlenül segítik falunk 
fejlődését. 

Sikerekben gazdag boldog Új Évet kívá-
nok minden kedves szegvári lakosnak!

Gémes László
polgármester

V. Adventi 
Gyertyagyújtás a 
Községi Adventi 

Koszorúnál
Ötödik alkalommal indultunk el december 

elején egy nagy utazásra. 4 hétig minden va-
sárnap a szeretet jegyében telt. Készítettük 
lelkünket a Karácsonyra, a kis Jézus befo-
gadására. 

Advent várakozást jelent. Nagy álmokat, 
nagyszerű vágyakat. Várni valamire nagy-
szerű dolog, hiszen tudjuk, a végállomásnál 
álmaink beteljesülnek. Egész életünket át-
szövi a várakozás. Várunk a postán, az orvo-
si rendelőben, a boltban. De a végcél mindig 
pozitív, egy felemelő érzés. 

December elején elkészült a szökőkútnál 
a községi Adventi koszorú és a Betlehem, 
szorgos kezek munkája által. Építeni segí-
tett Ráczné Purgel Ilona, Nagy Andrásné, 
Lantos Erika, Szabó Judit, Bánfiné Sajtos 
Lolita, Vajda Gabriella, Majzik Ferenc, Rácz 
Ferenc, Bucsányi László. 

Minden vasárnap meggyulladt egy adven-
ti gyertya. A koszorú növekvő fénye jelezte, 
a várva várt eseményt. A Karácsonyt.

A gyertyáknak jelentésük is van. Ezek a 
Hit, a Remény, a Szeretet és az Öröm gyer-
tyái.

Az ünnepkört Andrási Elemér plébános úr 
vezette le.

Az első gyertyát Andrási Elemér plébános 
úr gyújtotta meg. Amíg fellobbant a gyertya 
és a koszorú fényei, addig a Bazsa Mári Nép-
dalkör karácsonyváró éneke szólt. Kiállítás 
nyílt Lantos Erika és Bálint Eleonóra papír-
fonás munkáiból. A gyermekek ezzel a tech-
nikával meg is ismerkedhettek kézműves 
foglalkozás keretében. 

A második gyertyát Csurka Zoltánné a 
Kurca-parti Óvoda vezetője gyújtotta. Mű-
sort adtak a nagycsoportos óvodások. Ellá-
togatott hozzánk a Mikulás. Ebben segített 
nekünk Vass Laci bácsi!

A Tűzköves Alapítvány lovasai gyermek-
barát lovas programot szerveztek, Bárány 
Brigitta vezetésével. 

Kiállítás nyílt Gila Olga sminkmester 
munkáiból, fantáziavilágából.

A gyermekek Lantos Erika vezetésével 
karácsonyi díszeket készítettek. 

A harmadik gyertyagyújtáson Gémes 
László polgármester úr szívhez szóló üze-
netét hallhattuk, és a Közösségi Betlehem 
ünnepi műsorát.

A Művelődési Házban az Ébredés Zene-
karral hangolódtunk az ünnepekre, majd a 
gyertyagyújtás után a Szőlővesszők zenekar 
szórakoztatta a közönséget. 

A gyermekek mézeskalácsot díszítettek 
Bánfiné Sajtos Lolita irányításával.

Idén első alkalommal rendezett a Kurca-
Szegi Vadásztársaság és a Szegvári Vadász-
társaság Szeretet Karácsonyt. A Művelődési 
Házba betérők őzgulyást kóstolhattak a va-
dásztársaságok összefogása és együttműkö-
dése jóvoltából. 

Kiállítás nyílt a Rövidpálca kör és a Díszí-
tőművész Szakkör munkáiból.

A negyedik gyertyát Bernáth Ildikó a 
Forray Máté Általános Iskola igazgatója 
gyújtotta. Egy nagyon szép színvonalas Ka-
rácsonyváró műsor után. Kulbet György és 
Dr. Vigh-Molnár Henriett karácsonyi dalo-
kat énekelt. 

Minden alkalom végállomása a Művelődé-
si Ház volt, ahol finom sütemények, forralt 
bor és tea várta a látogatókat.

Ebben segített Gémes Lászlóné, Gémes 
Attiláné, Kispálné Gémes Csilla. 

Köszönjük a bor adományt Bacsa József-
nének, Szabó Elemérnek, R. Nagy Mihály-
nak, Bucsányi Lászlónak, Gila Lászlónak.

Fenyőfát Csák Antalné, Vajda Józsefné, 
Halál Józsefné és Ginda Péter ajánlott fel.

Minden szegvári családnak köszönjük a 
rengeteg süteményt, ami beédesítette a gyer-
tyagyújtásokat. Hiszen egy igazán családi, 
baráti légkör fogadott bennünket, ünnepvá-
rókat a Művelődési Házban. Együtt hango-
lódhattunk az év legszebb ünnepére, a Ka-
rácsonyra!

Az ünnepi helyszínt a Polgárőrség bizto-
sította.

Az ünnepi műsort megörökítette Kerekes 
Mátyás, Viola István, a Kurca Televízió. 

Nagyon sok segítséget kaptunk a Falufej-
lesztő Kft-től, a Művelődési Ház munkatár-
saitól. 

Köszönjük Balatoni Sándor, Bánfi Antal, 
Pöszmet Zsolt és Hegyi László hangosítók 
munkáját. 

Decemberben a Karácsonyfa alatt ado-
mány is szépen gyűlt: száraztészta, liszt, cu-
kor felajánlások voltak. Ezt Karácsony előtt 
szétosztottuk. Köszönjük az adományokat. 

Mit is jelent a Karácsony? Ilyenkor kicsit 
megállunk. Számvetést készítünk az évről, 
mit hozott nekünk, és mit akartunk elérni. A 
nagy fogadalmak és tervek időszaka ez. Egy 
kicsit az elmúlást is jelenti, de új terveket, új 
kihívásokat is! Hiszen valami véget ér, de 
egyben kezdődik is egy új cél. A fogadalmak 
időszaka ez. Az egymásra figyelés a Szeretet 
ünnepe! Ebből a csodából raktározzunk el 
szívünkbe sokat, hogy az új év minden nap-
ján tudjunk belőle építkezni.

„A Szeretet szavak, de nem csak azok, 
nem csak betűk, nem csak szótagok. Ezek 
most egy dobozzá válnak. Egy szép doboz-
zá. Ebbe csomagolom azt, amit küldeni sze-
retnék. Ez pedig nem más, mint a szeretet. 
Az enyém, Neked!”

Ezen gondolatokkal kívánok minden ked-
ves Olvasónak szeretetben, egészségben 
gazdag boldog Új Évet!

Vajda Gabriella
Tűzköves Alapítvány
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Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától dél-
után 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon hív-
hatók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig +36-30-257-5397
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 7.30-12-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig +36-30-890-4854

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, Vá-
sárhelyi út 30. szám alatt történik!
15 órától a Központi Orvosi Ügyelet a +36-30-
708-7183-as mobilszámon és a 06-63-400-712-es 
vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használha-
tó!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
január 8-12. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
január 15-19. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
január 22-26. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
jan. 29-febr. 2. hétfőtől csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
február 5-9. hétfőtől-péntekig 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 12 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-
9.30 óra
Dr. Zoltán László minden hónap első szerdája 14 
óra, üzemorvosi rendelés
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás hétfőn 8-10 óráig
Csecsemő tanácsadás csütörtök 8-10 óráig
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

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

Állatorvosi ügyelet
A hétvégi állatorvosi ügyelet megszűnt.
Kun-Szabó István (+36-30-568-8998)
Gyovai Tibor (+36-30-436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8.00-12.00 és 12.45-17.00 óráig
Kedd   8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Szerda    8.00-12.00 óráig
Csütörtök   8.00-12.00 és 12.45-16.00 óráig
Péntek    7.30-12.00 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő   8-12 és 13-14 óráig
Csütörtök   8-12 és 13-14 óráig

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

Szegvári 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 Szolgá-
lat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

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
hétfő 8-12 12.30-16-ig
kedd 8-12 12.30-16-ig
péntek 8-12-ig
Insperger Ágnes
Telefon: +36-70-502-5439

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Kapás Tamás +36-20-209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó szá-
ma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
Bihari Ferenc +36-30-903-8505
Zsombó Zoltán +36-20-209-5308
Vighné Somodi Rita +36-30-368-2772

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
Horváth István +36-30-408-4016
Tóth Pál +36-30-631-4076
Tóth Péter +36-30-359-2589

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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 csü-
törtökén 8-12 és 13-17 óra között.

Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeá-
lis Intézmény
Telefonszám: +36-30-417-4425

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

A Falumúzeum nyitva tartás:
keddtől péntekig 9-13-ig, illetve egyéb időpontok-
ban előzetes bejelentkezés után megtekinthető. 
A Szélmalom és a Babamúzeum előzetes beje-
lentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés +36-30-417-4425

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

HUNOR COOP Központi ABC nyitva tartása
Hétfőtől-péntekig 5.00-20.00 óráig
szombaton  5.00-21.00 óráig

Hasznos tudnivalók!
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Karitász-hírek
Mozgalmas időszakról 

számolhatunk be, a hagyo-
mányokhoz híven decem-
ber 10-én megrendeztük 
Karácsonyi Jótékonysági 
Vásárunkat. Kézműves 
dolgokkal, süteményekkel, 
kaláccsal és forralt borral 
vártuk a közösségi há-
zunkba térőket. Hála Isten-
nek évek óta egyre többen 

támogatják kezdeményezésünket. Idősebbek-fi-
atalabbak akartak tenni a jó ügy érdekében, így 
széles választékkal fogadhattuk az érdeklődő-
ket. Örömmel tölt el, hogy még nem halt ki a 
segítőkészség, a jóság a szívekből. 

A fűtetlen ház ellenére (fűtés kikapcsolva, víz 
leengedve), mi meleg szeretettel fogadtuk az ér-
kezőket, talán a forralt bor és a tea is segített… 

Azért most is megtapasztaltuk, sok jó szán-
dékú ember él környezetünkben. Ezekben a 
napokban többen megszólítottak az utcán, sok 
ember akart segíteni, adta természetbeni vagy 
anyagi támogatását, értesülve tervezett prog-
ramjainkról. Isten áldjon minden segítő szándé-
kot, minden adakozót.

December 18-19-én készült a melegétel mel-
lé a több mint 100 db beigli, négy jó kedvű, jó 
szándékú munkatárs keze munkájának köszön-
hetően. Isten fizesse meg fáradozásukat! Itt kell 
megköszönnöm a sütéshez felajánlott diót és 
mákot is!

December 19-én Idősek, Magányosok Ka-
rácsonyára hívtuk a testvéreket a templomba, 
hogy együtt töltsünk egy órát az ünnepre hango-
lódva. Elemér atya köszöntője után a gyerekek 
előadták Jézus születésének történetét. 

Antal Péter és Gila László szívet-lelket me-
lengető zenélése után versekkel, karácsonyi 
történettel, énekkel ajándékoztuk meg egymást, 
a nagy Ajándékozóra gondolva, hisz Ő az iga-
zi Ajándék, aki testet öltött, közénk jött, hogy 
elénk élje, hogyan éljünk, hogy majdan eljus-
sunk az Örök Boldog Életre. Végezetül a Szent-
írásból Szent Jakab leveléből szólt az útravaló: 
„Legyenek türelemmel, erősítsék meg szívüket, 

mert az Úr érkezésének ideje közel van!” A szel-
lemi ajándékon túl 85 vitamincsomaggal is ké-
szültünk a vendégek számára.

Egész Advent folyamán tartós élelmiszert 
gyűjtöttünk a templomban, de volt, aki egye-
nesen a csoporthoz juttatta el adományát. Há-
lásan köszönjük a nagylelkűségüket! 190 kg 
élelmiszer gyűlt össze, ehhez még vásároltunk 
mintegy 200 kg-ot (szaloncukor, narancs, rizs, 
tészta, margarin, konzervek, stb.), így sok ne-
hézsorsú családon, magányos embertárson se-
gíthettünk, ünnepüket szebbé tehettük. Isten-
nek hála! 

December 21-én készültünk a melegétel osz-
tásra. Erre az alkalomra 70 db meghívót juttat-
tunk el az érintetteknek (magányosoknak, nagy-
családosoknak). Két jószívű segítőnk reggel óta 
dolgozott azon, hogy minden rendben legyen, 

időben elkészüljön a több mint 100 adag szé-
kelykáposzta. Isten áldja fáradozásukért Őket 
is! Mint már évek óta, idén is hálásan köszönjük 
a szeretettel adott savanyú káposztát a kedves 
családnak. 

Az idén először csatlakozott hozzánk a 
Castellum Étterem, ők babgulyást osztottak ez 
alkalommal. Szerintem jó ötlet részükről is. Kö-
szönjük, hogy együtt segíthettünk!

A csoport tagjai ez idő alatt csomagolták szét 
az összegyűlt tartós élelmiszereket, összesen 68 
csomag készült. Nagyon köszönjük a felajánlott 
csomagoló anyagokat. Hálás köszönet a Polgár-
őrség közreműködéséért, akik házhoz szállítot-
ták az élelmiszercsomagokat azoknak, akik be-
tegek, vagy mozgásukban korlátozottak. Isten 
áldja segítőkészségüket! 

Délután 2 órakor kezdtük a melegétel osztást, 
mindenki hálásan fogadta a tál babgulyást, szé-
kelykáposztát, beiglit, kenyeret és a tartósélel-
miszer csomagot. Szinte mindenki eljött, akit 
hívtunk és vártunk, minden elfogyott. Örömmel 
töltötte el szívünket, hogy sikerült mosolyt va-
rázsolni az arcokra, sok embertársunknak örö-
met szerezni, nem hiába fáradoztunk.

Hálás szívvel köszönöm a jó Istennek és min-
den munkatársamnak, segítőinknek, hogy nem 
gátolták, hanem lelkesen támogatták segélyak-
cióinkat. 

Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg minden jó 
szándékú embert 2018-ban is!

Szabó Judit
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Tájékoztató a két ülés között történt esemé-
nyekről, fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester a két ülés kö-
zött történt eseményekről, fontosabb intézke-
désekről adott tájékoztatást. (2. sz. melléklet) 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete jelen ülésén tudomásul vette 
a polgármester két ülés között történt esemé-
nyekről, fontosabb intézkedésekről szóló tá-
jékoztatóját. 

1. napirendi pont: A 2018. évi belső ellen-
őrzési terv elfogadása

Gémes László polgármester ismertette az 
első napirendi pontot. (3. sz. melléklet) Meg-
jegyezte, hogy ezt az előterjesztést mindkét 
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolták. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét 
jóváhagyja. 

2. napirendi pont: Megbízási szerződés jó-
váhagyása a 2018. évi belső ellenőrzési fel-
adatok ellátására

Gémes László polgármester ismertette a 
következő napirendi pontot. (4. sz. melléklet) 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, véle-
ménye a megbízási szerződéssel kapcsolat-
ban. Megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést 
mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra 
javasolták. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete jóváhagyja a 2018. évi belső 
ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó 
mellékelt megbízási szerződést és felhatal-
mazza a polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
a szükséges forrás biztosításáról gondoskod-
jon!

3. napirendi pont: A szolgáltatási és egyéb 
díjak felülvizsgálata

Gémes László polgármester ezzel a napi-
rendi ponttal kapcsolatban is elmondta, hogy 
mindkét bizottság tárgyalta (5. sz. melléklet) 
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, 
véleménye?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy az előterjesztésben sze-
replő bruttó 20 forintos áremelés nincs rész-
letezve, hogy miből tevődik össze.

Gémes László polgármester megjegyezte, 
hogy a bruttó 20 forint áremelés igazán nem 
sok, de megígérte, hogy a jövőben bővebb 
tájékoztatást fognak kérni a szolgáltatótól. 
Megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést mind-

két bizottság tárgyalta és elfogadásra javasol-
ták. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete dönt arról, hogy az alábbi 
díjak 2018. január 1-től változatlanok marad-
nak:

- az óvodai étkezési térítési díja (gyermek, 
felnőtt étkezési térítési díja, szociális étkezők 
részére biztosított étkezés nyersanyag normá-
ja),

- az önkormányzat tulajdonában lévő ter-
mőföldek, egyéb ingatlanok haszonbérleti, 
bérleti díja,

- a művelődési ház terembérleti és kölcsön-
zési díja,

- temetési helyek használati díja,
- lakásbérleti díjak,
- közterület-használati díjak, 
- a vásári és a piaci helyhasználatra vonat-

kozó díjak.

Gémes László polgármester megkérte a 
képviselőket, ha egyet értenek az iskolai ét-
keztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatási 
szerződés megkötésével, melyet az előterjesz-
tés második határozati javaslata tartalmaz, 
kézfeltartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szegvári Forray Máté Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak étkeztetésére vonatkozó - a 2018. 
január 1-től 2018. december 31-ig terjedő idő-
szakra szóló - a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel 
(Várpalota, Erdődy P. T. u. 25.) megkötésre 
kerülő mellékelt szolgáltatási szerződést jó-
váhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szolgáltatási szerződés aláírásá-
ra.

4. napirendi pont: Javaslat a 2016. évi 
pénzmaradvány felosztásáról

Gémes László polgármester megkérdezte 
a képviselő-testület tagjait, van-e kérdésük az 
előterjesztéssel kapcsolatban? (6. sz. mellék-
let)

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy az előterjesztésben sze-
repel a bérlakások felújítása 790.000 Ft ösz-
szeggel. Ezzel kapcsolatban szeretne bővebb 
tájékoztatást kapni.

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy talán az előző ciklusban az önkormány-
zat megterveztette a bérlakások felújítását. 
Érvényes építési engedéllyel is rendelkeztek, 
ami bizonyos idő után lejárt. Ezeket a terveket 
kellett a lejárat miatt aktualizálni, ez takarja 
ezt az összeget. A bérlakások tetejére van ter-
vezve magas tető és azon belül 3-3 új lakás 
kialakítása.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megköszönte a tájékoztatást.

Gémes László polgármester megkérdezte a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét, mivel 
tárgyalták bizottsági ülésen ezt az előterjesz-
tést, a bizottság döntéséről.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmond-
ta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság el-
fogadásra javasolja az előterjesztést.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete az önkormányzat és intézmé-
nyei 2016. évi pénzmaradványát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:

1.) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
2016. évi pénzmaradványa 39.911.486 Ft 
részletezése az alábbi:

- talajterhelési díj 951.300 Ft (tartalékba 
055131)

- Kubinyi pályázat közművelődési 
1.100.000 Ft + áfa 400.000 Ft (dologi kiadás 
053551, 053511)

- ASP pályázat 5.000.000 Ft + áfa 1.896.610 
Ft (felhalmozási kiadás 05631, 05671)

- Tűzoltó Egyesület támogatása 42.236 Ft 
(támogatás 055121)

- „0” havi állami támogatás előleg 
9.689.926 Ft (dologi 059141)

- szennyvízcsatorna ajánlati biztosíték, 
kötbér 13.753.698 Ft + áfa 3.713.499 Ft 
(dologi kiadás 053341, 053511)

- általános tartalék 3.364.217 Ft

2.) Kurca-parti Óvoda 2016. évi 
pénzmaradványa 66.033 Ft részletezése a 
következő:

- dologi kiadások 66.033 Ft.

3.) Szegvári Egyesített Egészségügyi és 
Szociális Intézmény 2016. évi pénzmaradvá-
nya 68.359 Ft részletezése a következő:

- dologi kiadások 68.359 Ft.

4.) Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. évi pénzmaradványa 643.046 Ft részle-
tezése a következő:

- személyi juttatások (051) 150.000 Ft,
- munkaadói járulékok (052) 36.540 Ft,
- dologi kiadások (053) 456.506 Ft.

5.) Szegvári Egyesített Közművelődési 
és Muzeális Intézmény 2016. évi 
pénzmaradványa 532.003 Ft részletezése a 
következő:

- személyi juttatás (051) 216.900 Ft,
- munkaadói járulék (052) 29.282 Ft,
- dologi kiadások (053) 285.821 Ft. 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gon-
doskodjon az előirányzatok átvezetéséről.

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2017. november 23-án 13.00 órakor tartott nyílt üléséről



7. oldal2018. január

5. napirendi pont: Javaslat a 2017. évi költ-
ségvetésről szóló 1/2017.(II.09.) önkormány-
zati rendelet módosítására

Gémes László polgármester megkérdezte a 
képviselőket, hogy a rendelet módosításával 
kapcsolatban van-e kérdésük? Mivel nem volt 
kérte, hogy aki egyet ért a 2017. évi költség-
vetésről szóló 1/2017. (II.09.) önkormányzati 
rendelet módosításával kézfeltartással jelez-
ze. (7. sz. melléklet)

A képviselő-testület 7 igen szavazattal dön-
tött a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 17/2017. (XI.24.) ön-
kormányzati rendeletéről, a 2017. évi költség-
vetésről szóló 1/2017. (II.09.) számú önkor-
mányzati rendelet módosításáról

6. napirendi pont: Önkormányzati rendele-
tek hatályon kívül helyezése

Gémes László polgármester kérte a bizott-
ságok véleményét. Mindkét bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal dön-
tött a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 18/2017. (XI.24.) ön-
kormányzati rendelete az egyes önkormány-
zati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

7. napirendi pont: Az illetménykiegészítés 
mértékéről és a vezetői illetménypótlékról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt az előterjesztést is tárgyalta mindkét 
bizottság. Megkérdezte van-e még valakinek 
kérdése? (9. sz. melléklet)

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy a Közös Önkormányzati 
Hivatalban hány felsőfokú végzettségű dol-
gozó van?

Gémes László polgármester elmondta 50% 
felett van a felsőfokú végzettségű dolgozó. 
Megjegyezte, hogy ezt az előterjesztést mind-
két bizottság tárgyalta és elfogadásra javasol-
ták. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
döntött a Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 19/2017. (XI.24.) 
önkormányzati rendelete a köztisztviselők il-
letménykiegészítésének mértékéről és vezetői 
illetménypótlékáról

8. napirendi pont: A helyi iparűzési adóról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt az előterjesztést (10. sz. melléklet) 
tárgyalta mindkét bizottság és elfogadásra ja-
vasolták. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
döntött a Szegvár Nagyközségi Önkormány-
zat Képviselő-testületének 20/2017. (XI.24.) 
önkormányzati rendeletéről, a helyi iparűzési 
adóról.

9. napirendi pont: A közterület-használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabá-
lyairól szóló önkormányzati rendelet megal-
kotása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt az előterjesztést (11. sz. melléklet) 

tárgyalta mindkét bizottság és elfogadásra ja-
vasolta. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal dön-
tött a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 21/2017. (XI.24.) ön-
kormányzati rendeletéről, a közterület-hasz-
nálat engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól.

10. napirendi pont: A mezei őrszolgálatról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy mindkét bizottság tárgyalta az előter-
jesztést. Megkérdezte, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye? (12. sz. melléklet) Meg-
jegyezte, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizott-
ság alaposan megtárgyalta az előterjesztést. 
Több módosítást is javasoltak. Megkérte a 
bizottság elnökét mondja el a bizottság javas-
latát.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
hogy a bizottság hosszasan tárgyalta az elő-
terjesztést. 2018. évre vonatkozóan a mezőőri 
járulék mértékét hektáronként szántó esetében 
500 forint, más egyéb terület vonatkozásában 
200 forint összegben javasolja a bizottság meg-
állapítani. Egy hektár alatt a földtulajdonosok-
nak ne kelljen bevallást benyújtaniuk, továbbá 
a járulék befizetésének határideje június 30-ról, 
szeptember 30-ra módosuljon. A mezőőr mun-
kaköri leírásában szerepeljen az, hogy fokozot-
tan figyeljen a földutak indokolatlan rongálásá-
ra. A bizottság 2019-re egyelőre nem határozna 
meg járulék összeget. 2018 őszén hatékonysági 
vizsgálat után szabnák meg a járulék összegét. 

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e még valakinek kérdése, véleménye?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő el-
mondta, hogy a mezőőri őrszolgálat beveze-
tése nem kötelező feladata az önkormányza-
toknak. A bevezetés indoklásában szerepel, 
hogy külterületen lopások történnek, valamint 
illegális szemétlerakás. Az idei rendőrségi 
beszámolóban elhangzott, hogy „a Szentesi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 8 
település található, ezen települések nem tar-
toznak a veszélyeztetett települések közé. A 
települések közbiztonsága jó, az ismerté vált 
bűncselekmények számában jelentős változás 
nem következett be. „Elmondta, hogy a be-
számoló Szegváron 38 bűncselekményt mu-
tatott ki, ebből lopás 9 volt. Tudomása szerint 
Csongrádon is felvetődött a mezőőri szolgálat 
létrehozása. Elképzelésük szerint 3 fő mezőőr-
re lett volna szükségük, de mivel ez kb. 10-15 
millió forintot vitt volna el a költségvetésük-
ből, nem vezették be a mezőőri szolgálatot. A 
jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a vegyes 
minősítésű területeken megállapodással is el 
lehessen a mezőőri feladatot látni. Az állam 
mezőőrönként 500 ezer forinttal járul hozzá a 
mezőőri szolgálat megalakításához, ezen felül 
a személyi és dologi kiadások 50%-át fedezi. 
90 ezer forintot biztosít havonta mezőőrön-
ként, ami utólag igényelhető számlák alapján. 
Ez negyedévente lesz igényelhető az átfutási 
idő minimum 30 nap. Szerinte erre az átmene-
ti időszakra is túl nagy összeget kellene bele-
fektetnie az önkormányzatnak. Megjegyezte, 

hogy az előterjesztésben taglalva vannak a 
kiadások. Megítélése szerint nincs mindegyik 
eszköz felsorolva, amit a jogszabály tartalmaz. 
A felsorolásban vannak olyan eszközök, me-
lyeket véleménye szerint kevesebbért is meg 
lehet vásárolni. Az sem derül ki számára, hogy 
egy, vagy két gépkocsi beszerzése szükséges-e. 
A kiadások között nem szerepel a jogszabály 
által előírt ruházati költség. Megjegyezte, hogy 
ezeknek a ruháknak van kihordási idejük, cse-
rélni kell őket. Nem számol olyan kiadással az 
előterjesztés, hogy a bevallásokat ellenőrizni 
kellene, feldolgozni, kivetni. Erre ember kell, 
ha nem is főállású. Úgy tudja, hogy a hivatal 
dolgozói eléggé le vannak terhelve. Azzal sem 
ért egyet, hogy az egy hektár alatti földterület 
után nem kellene mezőőri járulékot fizetni. Ha 
van egy nagyobb osztatlan közös tulajdonban 
lévő földterület és úgy jönnek ki a tulajdoni ará-
nyok, hogy nem keletkezik fizetési kötelezett-
ség, akkor egy nagyobb földterület után nem 
kellene járulékot fizetni. A rendelettervezet 
azt is tartalmazza, hogy a mezőőri járulékból 
befolyt összeget az önkormányzat kizárólag a 
mezei őrszolgálat ellátására, környezetvédelmi 
feladatokra, valamint külterületi utak karban-
tartására használhatja fel. Meglátása szerint a 
mezőőri járulék a mezőőri szolgálat működte-
tésére használható fel. Feltűnt neki, hogy a pol-
gármester lenne a munkáltatója a mezőőrnek, 
munkáját a polgármester irányításával látná el, 
a szabályzatot is a polgármester adná ki. Sze-
rinte túlságosan egy kézben összpontosulna a 
mezőőri szolgálat felállítása. Összességében az 
a véleménye, hogy a mezőőri szolgálat felállí-
tása és működtetése az önkormányzatnak na-
gyon sok pénzébe kerülne. Ezt a pénzt az utak 
rendbe tételére is lehetne fordítani. Továbbá a 
jogszabály szerint másképp is meg lehet oldani 
a mezőőri szolgálatot. A felsoroltak miatt eb-
ben a formában nem támogatja a mezőőri szol-
gálat létrehozását. 

Gémes László polgármester megköszönte 
képviselő asszony véleményét. Megkérdezte 
van-e még valakinek hozzászólása? Mivel 
nem volt, elmondta, hogy két kérdést tesz fel, 
melyre a képviselőknek szavazniuk kell. Az 
első, hogy létre hozzák-e a mezőőri szolgá-
latot? Aki ezzel egyet ért, kézfeltartással je-
lezze.

A képviselő-testület 4 igen, 2 nem és 1 tar-
tózkodással meghozta alábbi határozatát. A 
döntéshozatalban 7 fő vett részt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete dönt arról, hogy a szegvári 
külterületi ingatlanok védelme érdekében az 
Önkormányzat mezei őrszolgálatot hoz létre.

Gémes László polgármester kérte, aki a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslata alap-
ján a rendelet megalkotásával egyetért, kéz-
feltartással jelezze. 

A képviselő-testület 5 igen és 2 nem sza-
vazattal döntött Szegvár Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 22/2017. 
(XI.24.) önkormányzati rendeletéről, a mezei 
őrszolgálatról.
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HIT VILÁG
Az idén is elérkeztünk 
a betlehemi jászolhoz
A legismertebb és legelterjedtebb kará-

csonyi népszokás a betlehemezés. Az első 
szövegek a 17. századból származnak, de a 
19-20. századtól élnek magyar népszokás-
ként a falvak életében. Szegváron is hagyo-
mánya volt a „családjáró” dramatikus já-
téknak, ez azonban kb. 40 éve megszakadt. 
Ezt szerette volna a Szegváriak Szegvárért 
Közösségfejlesztők Egyesülete valamilyen 
formában újraéleszteni. Így jött létre 9 év-
vel ezelőtt a Falujáró Betlehemezés. Az első 
években 5-6 „szomszédságban” is előadtuk 
a pásztorjátékot, de amióta a központi szö-
kőkútnál zajlanak a gyertyagyújtási ünnep-
ségek, azóta lecsökkentettük a helyszíneket.

Még az adventi időszakot megelőzően, 
november elején elkezdődtek a szervezési 
feladatok: szövegkönyv módosítása, sokszo-
rosítása, szereplők megszólítása. A tavalyi 
évvel ellentétben, az idén nehézséget okozott 
az, hogy kevés szereplő „tudott igent monda-
ni” a felkérésre. Szerencsére Andrási Elemér 
plébános úr besegített a szervezésbe, és töb-
ben elfogadták a meghívást a nyolcadikosok 
közül, – amelyet külön köszönök nekik. A 
nehézségek ellenére úgy érzem, mégis na-
gyon lelkes kis „csapat” jött össze. Van olyan 
szereplő, aki évek óta lelkiismeretesen részt 
vesz a játékunkban, hogy szebbé tegye az 
emberek adventi előkészületét.

Ebben az időszakban az embereknek töb-
bet kellene egymásra figyelniük, ki kellene 
mutatniuk szeretetüket egymás iránt, hogy 
ezáltal mindenki szívében megszülethessen 
a kis Jézus. Valószínűleg ez így is van, a 
várakozás időszakában sok embernek, talán 
még azoknak is, akik nem járnak rendszere-
sen a templomba, ilyenkor előtérbe kerül az 
életükben az egymásra figyelés, a szeretet, 
„az adni és kapni jó” érzése, – a szereplők 
kis közösségét is ezek az érzések motiválták 
a készület idején. 

A próbáinkat a templomban tartottuk, 
amelyek jó hangulatban, szeretetben zajlot-
tak, külön köszönöm, hogy mindig eljött a 
szereplők többsége ezen alkalmakra. Az új 
szövegek megtanulása elég gyorsan sikerült 
mindenkinek.

Az idén a harmadik gyertyagyújtási ün-
nepségen, december 17.-én került megren-
dezésre a közösségi betlehemezés. A tava-
lyi évhez hasonlóan most is lovas kocsival 
jutottunk el a különböző helyszínekre. Az 
úton a hideg ellenére melegség költözött a 
szívünkbe, mert hangos énekléssel hirdet-
hettük: 

„Fel nagy örömre, ma született, aki után 
a Föld epedett.

Mária karján égi a lény, Isteni kisded 
Szűznek ölén.”

Öröm és a meghatottság töltötte el a lel-
künket, hogy már az első helyszínen, a Ki-
nizsi utcán is sokan fogadtak bennünket. 
Az Újfalusi ABC-nél is szeretettel vártak. 
Nagyon felemelő érzés volt a közönségnek 
„elmesélni” a Jézus születésének történetét. 
A legnagyobb élmény talán mégis az ad-
venti koszorúnál várt ránk, nagyon sokan 
eljöttek a gyertyagyújtásra. Jó volt látni az 
emberek tekintetében a várakozást, örö-
met, boldogságot. Ahogy szétnéztem arra 
gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha egész 
évben éreznénk ennek az ünnepnek a tüzét 
és megtartó erejét, valamint ennek megfele-
lően cselekednénk, viselkednénk a minden-
napi éltünkben:

„Legyen hát karácsony mindenki szívében,
s ez a fény ragyogjon bennünk egész évben! 
A szeretet lángját őrizd meg szívedben,
légy általa boldog, éljél tőle szebben!”

(Aranyosi Ervin)

Köszönetemet fejezem ki a szereplők-
nek, akik igent mondtak a felkérésemre és 
segítettek a betlehemes játék előadásával 
az emberek szívében meggyújtani a ka-
rácsonyi szeretet lángját: Andrási Elemér 
plébános, Bánfi Antal, Bézy Norbert, Csu-
ka Kis Bernadett, Gajda Erika, Gajdáné 
Kiss Ilona, Lukács Milán, Kovácsik And-
rás, Majzik Ferenc, Purgel Nóra, Rozgonyi 
Mária, Rozgonyi Zoltán, Szilvási Martin, 
Tóth Lilla.

Külön köszönöm a Szegvári Falufejlesztő 
Nonprofit Kft-nek, és vezetőjének, Gyöm-
bér Ferencnek, hogy a szállításhoz szük-
séges járművet, valamint a bálás szalmát a 
rendelkezésünkre bocsátotta. Bihari Nán-
dornak a lovas kocsis szállítást, valamint 

Te mit hoztál a 
Jézuskának?

Karácsony elmúltával előszeretettel 
tesszük fel egymásnak, ismerőseink gye-
rekeinek a kérdést: mit hozott a Jézuska? 
S már sorolhatjuk is az ajándékokat. De ha 
megfordítjuk a kérdést, mit válaszolnál? 
Te mit hoztál a Jézuskának?

Mit vigyünk a Kisjézusnak? Erre ke-
resnek választ a karácsonyi népénekek, 
kántálós dalok, de még a görögkatolikus 
szertartás imái is: „Mit hozzunk néked, 
Krisztus Istenünk?”

Az egyik templomban történt, hogy egy 
kisfiú többször is odament a betlehemhez, 
és mindig vitt valamit a Kisjézusnak. Elő-
ször az egyik zokniját, aztán az egyik kesz-
tyűjét tette le a kicsiny jászol elé („Jézus 
ágyán nincsen paplan, jaj, de fázik az ár-
tatlan”). Majd az innivalóját osztotta meg 
vele, s adott a kekszéből is neki („Mert ad-
nánk jó mézecskét, vajas édes tejecskét”). 
Egy szaloncukor is odatalált a jászolhoz. 
Végül egy matricát is odatett, hogy legyen 
mivel játszania („Jobb kezében aranyalma, 
bal kezében aranyvessző”).

Ez a gyermek a liturgián azzal fogla-
latoskodott, ami nekünk is a valódi fel-
adatunk lenne karácsonykor: meglátni 
a közénk érkező, a szükséget szenvedő 
Krisztust, s az ő fényén keresztül meglátni 
a szükséget szenvedő embertársat. Tenni 
érte, odaadni neki, amire szüksége van, 
odaadni neki, ami a miénk, odaadni neki 
önmagunkat.

a lovas kocsi előkészítését: Halál Pálnak, 
és Szanyi Attilának. Rozgonyi Máriának, 
aki „rendező munkájával” segítette az elő-
készületeket. Rácz Jánosnak az eszközök 
szállítását, a helyszín berendezését, Rozgo-
nyi Csabának a DVD felvételt. A nézőknek 
az érdeklődést, valamint a vendéglátást, a 
finom süteményeket, édességeket, italokat. 
Minden segítőre és vendéglátóra kérem a 
Jóisten áldását, és szeretetét, azokra is, akik 
imáikkal segítették a betlehemezés megva-
lósulását és sikerét.

Ráczné Purgel Ilona, szervező
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Rajki Miklós:

Szeretni
Szeretni, tudni kell.
Ha kell, a másik
Lángjában égni el.
De nemcsak a lángban,
Hanem ha kell,
Szeretni
Az üszkös parázsban.
Mert jóban a jó,
Nem nagy mutatvány.
A könnyű és a laza,
Nem nagy feladvány.
De mikor a nehéz
Van éppen a soron,
Mikor a szükség van
Porondon,
Mikor összefogva,
Lehet, hogy csak
Fogakat csikorgatva,
Szükség van
Minden erőre,
Biztatásra s tiszta bensőre,
Ha ki kell állni
A goromba szélben,
S vállalni kell
Úgy, ahogy vagyunk,
Engem vagy téged,
Ha a bennünket bántó szó
Több mint a biztatás,
Kevesebb
A felénk nyújtott kéz,
Mint a taszítás,
Mikor támadnak
Szóval és ököllel,

Vízkereszt ünnepe 
– A házszentelés 

hagyománya
„Békesség e háznak! És minden lakójá-

nak!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, 
amikor keresztény családoknál lakásszen-
telést tartanak. Mire való ez a szokás, mi-
ért jó házszentelőt tartani? A házszentelés 
az úgynevezett szentelmények körébe tar-
tozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő 
imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvé-
sét, és előkészítik lelkünket annak befoga-
dására különböző élethelyzetekben.

A vízkereszt a karácsonyi ünnepkör 
egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté 
lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 
1,14) – ezt ünnepeljük ebben a néhány hét-
ben, és ilyenkor különösen is fogékonyak 
vagyunk arra, hogy kicsit „otthonosab-
ban” gondoljunk Istenre: az ő hajléka akár 
a miénk is lehet.

Jó alkalom lehet a házszentelés a család 
és a plébánia (valamelyik) papjának baráti 
találkozására. A pap ilyenkor más ember-
ként, „emberként” is megmutatkozhat, és 
ő is közelről találkozhat egy keresztény 
család valóságával. A lelkipásztor számára 
fontos érintkezési felület ez a családokkal, 
melyek az Egyház legalapvetőbb sejtjei, 
Isten szolgája pedig annak megerősítését 
hozza a családok számára, hogy fontos 

szerepe van a nagyobb közösség egészé-
ben, és az Úr szeretettel törődik az otthon-
nal. A családegyház kapcsolata erősödik a 
plébániaegyház nagyobb közösségével.

A közös ima, amelyben az erényes csa-
ládi életért és a gonosz cselvetéseinek tá-
voltartásáért is könyörgünk, már megte-
remti azt a légkört, hogy Isten lakást vesz, 
és működik közöttünk.

Azután a vízkereszti liturgiában meg-
szentelt vizet hinti a pap vagy a családfő a 
ház vagy lakás minden egyes helyiségébe. 
(…) Mi ennek az értelme? Miért nem elég 
csak mondjuk a nappaliban hinteni a szen-
teltvizet? Egyfelől persze, hogy elég lenne. 
Ám azzal, hogy ilyenkor végigjárjuk a há-
zat, átélhetjük, hogy Isten szerető figyelme 
az otthon minden szegletére kiterjed, nem 
marad rejtve előtte semmi az életünkből, 
és a legelemibb szükségleteink is fontosak 
a számára. Ő betölti a családi hajlékot. Be-
tölti közös életünket. Semmi sem idegen 
számára belőle. Hiszen emberré lett, egy 
lett közülünk!

Otthonainkba kérhetünk a vízkeresztkor 
megszentelt vízből is: a keresztségünkre, 
istengyermekségünkre és megtisztulá-
sunkra emlékeztető szenteltvíz része lehet 
napi imáinknak, szokásainknak is. Sok 
régi családi hajlékban van szenteltvíztartó 
a falon.

Végül, a szentelés befejező gesztusaként 
a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják 
az évszámot, valamint a C + M + B be-
tűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: 
„Christus Mansionem Benedicat”, vagy-
is „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Ez a 
néhány betű egész évben, nehéz és szép 
pillanatokban, örömben és gyászban em-
lékeztethet arra, hogy Krisztus áldó keze 
minden körülmények között otthonunk fe-
lett van. Ez talán abban is segíthet, hogy 
döntéseinkben, otthoni viselkedésünkben, 
bűneinkből való felállásunkban tudjunk 
kihez igazodni. Hiszen Ő nem hagy el 
bennünket.

Forrás: Magyar Kurír

HÍREK – ESEMÉNYEK
Don kanyarban elesettekért szentmise 

január 15-én (hétfőn) este 6 órakor lesz. 
Előtte 5 órakor az emlékműnél közös meg-
emlékezés, gyertyagyújtás.

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldog-
asszony napján az ünnepi szentmise este 6 
órakor kezdődik.

Rozgonyi Mária

A hazugság jön szembe
Karban a kárörömmel,
Mikor másnak az a jó
Ha nekünk rossz,
Mikor a szél is,
Enyhe illat helyett
Kesernyés füstöt hoz,
Akkor kell
A szeretet igazán,
S akkor kell 
A hűség és kitartás.
Akkor kell átkarolva,
Ázva, fázva,
A viharban összehajolva,
Egymást segítni előre,
Hogy majdan az élet napja
Újra fordul kelőre,
Még legyünk mi is,
Ne csak a pusztulás,
A korom, a füst,
A lelki s testi árulás.
Akkor kell a szeretet.
Akkor igazán

Karácsony három napja után számot 
vethetünk: mi le tudtunk-e hajolni mások-
hoz, mint ahogy lehajolt hozzánk az Isten. 
Nekünk, felnőtteknek kevés a jászolba be-
tenni a zoknit, a matricát és a szaloncuk-
rot. Rá kell mosolyognod a szomszédodra, 
meg kell vendégelned a hajléktalant, el 
kell engedned a haragod, oda kell fordulni 
a beteghez.

Krisztus elhozta nekünk a betlehemi 
csillaggal, tündöklően tiszta Isten-arcával 
a fényt. A fényt, melyet a legsötétebb téli 
órákban úgy áhítunk, s mely megvilágítva 
másokat felismerhetővé teszi a többi em-
ber Isten-arcát.

Meg kell keresnünk magunkban azt a 
gyermeket, aki még látja az angyalt, átlát a 
kérges emberi szíveken, s felismeri Krisz-
tust az emberekben, és azok szükségét 
meglátva hozza önzetlen ajándékát.

Forrás: Magyar Kurír
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Mesterségek utcája 
a helytörténeti 
gyűjteményben

2016-ban a Kubinyi Ágoston Program ke-
retében pályázatot írtak ki múzeumok, hely-
ismereti gyűjtemények állagmegóvására, új 
kiállítás létrehozására. A pályázatot Purgel 
Nóra az akkori múzeumi munkatárs írta meg, 
amelynek eredményeként nyert a pályázat. Az 
idén kerülhetett sor a megvalósításra. 

A pályázat a helyi kismesterségek bemutatá-
sára adott lehetőséget. 

Karácsony előtt került sor a kiállítás meg-
nyitására, melyet Vajda Gabriella a Tűzköves 
Alapítvány vezetője ajánlott a látogatóknak. A 
bensőséges ünnepséget Kulbert György éne-
ke és zenéje, valamint Szűcs Máté és Csurka 
Adrienn páros tánca színesítette. A gyűjte-

ményben már évek óta megtalálhatók a kosár-
fonás mesterségének szerszámai, kész kosarak 
sokasága. Ennek egy része az új kiállításban 
kapott helyet. Sinka Balázs cipészmester ha-
gyatékát felesége felajánlotta a múzeumnak, 
a munkaasztalon szerszámokat láthatunk. 
A kovácsmesterség szerszámait lópatkolót, 
marhaköröm ápoló készletet a tárlókba gyűj-
tötték össze. Ezek mellett Kulbert György és 
Schneider Alex fafaragók munkái, szerszámai, 
Rúzs-Molnár Bálint asztalos kéziszerszámai 
láthatók.

A kiállítás még megtekinthető. Időpont-
egyeztetés után Botos Ágnes várja a láto-
gatókat, aki nyár óta dolgozik Szegváron, a 
múzeumban és a szélmalomban. Igyekezett 
elsajátítani a falu történetéről, a múzeum gyűj-
teményéről, a malom működéséről a tudnivaló-
kat. Tárlatvezetéseken ezt megosztja a látoga-
tókkal. Felmerül néha olyan látogatói kérdés, 
amire nem mindig tud válaszolni a tapaszta-
latok hiányában, ekkor azonban rendelkezésre 
állnak olyan anyagok, amelyekből utána lehet 
nézni, illetve vannak olyan hozzáértő emberek, 
akiktől megtudhatja a válaszokat.

Az alsó tagozatos osztályok tanulói kará-
csony előtt díszeket készítettek múzeumi kör-
nyezetben.

A téli időszakban, áprilisig bejelentkezés 
alapján tekinthető meg a helytörténeti gyűjte-
mény, utána pedig a nyitva tartás szerint várják 
a vendégeket.

Kosztolányi Sándorné

Tájékoztató a két ülés között történt intézke-
désekről

Gémes László polgármester a két ülés között 
történt eseményekről, fontosabb intézkedések-
ről szóló tájékoztatót (2. sz. melléklet) tartott. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete jelen ülésén tudomásul vette a 
polgármester két ülés között történt események-
ről, fontosabb intézkedésekről szóló tájékozta-
tóját.

1. napirendi pont: a képviselő-testület 2018. 
évi munkaterve

Gémes László polgármester ismertette az 
első napirendi pontot. (3. sz. melléklet) Meg-
jegyezte, hogy ezt az előterjesztést mindkét bi-
zottság tárgyalta. 

Dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, hogy elfogadásra javasolják az elő-
terjesztést.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság javasolja, hogy az ok-
tóberi ülésen a mezőőri szolgálat számoljon be 
az addigi munkájáról. Megemlítette ismét fel-
merült, hogy az üléseknek nincs meghatározva 
a kezdési ideje.

Gémes László polgármester megkérdezte, 
hogy van-e még valakinek véleménye?

Dr. Tóth Flórián Szentes Járási Hivatal 
vezetője tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ké-
szítettek egy évet átfogó beszámolót, melynek 
jóváhagyása folyamatban van. Szeretnék ezt a 
beszámolót a képviselő-testület elé benyújtani 
tájékoztatásul. Kérte, hogy a tavaszi időszakban 
tűzzék napirendre ezt a beszámolót.

Gémes László polgármester javasolta, hogy 
a májusi ülés alkalmával tárgyalják meg a be-
számolót. Kérte, hogy aki ezekkel a változtatá-
sokkal elfogadja a képviselő testület 2018. évi 
munkatervét, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a 2018. évi munkatervet a kiegé-
szítésekkel együtt elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az elfogadott munkaterv Szerve-
zeti és Működési Szabályzatban rögzített mó-
don történő kihirdetéséről, megküldéséről.

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

Gémes László polgármester ismertette a kö-
vetkező napirendi pontot. (4. sz. melléklet) Át-
adta a szót dr. Szecskó Tamás jegyzőnek.

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 
a korábbi évek beszámolóit átnézte. Ezekből 
arra következtetett, hogy a hivatalban minden 
nagyon remek, minden szuper, „szakmai aláza-

tosság, igényesség” ilyen szavakat talált a be-
számolókban. Viszont néha ezeknek a hiányát 
tapasztalta. Ennek ellenére meg van elégedve a 
hivatali apparátus munkájával. Ez az év nagyon 
nehéz volt, főleg a gazdálkodási osztály számá-
ra az ASP bevezetése miatt. Nagyon sok túlórát 
teljesítettek a kollégák. Megjegyezte, hogy van 
fejlődési lehetőség, van hova fejlődni. Bízik 
benne, hogy azon az úton haladnak tovább, 
amelyen elindultak. Végezetül megköszönte a 
hivatali, illetve minden önkormányzati dolgo-
zónak az egész éves munkáját.

Gémes László polgármester megköszönte a 
kiegészítést. Mivel mindkét bizottság tárgyalta 
ezt a napirendi pontot megkérte a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság vezetőjét mondja el dön-
tésüket. 

Puskásné Halál Ágnes elmondta, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javasolja a kép-
viselő-testületnek, hogy a 2018. évi költségve-
tés tervezésekor a hivatali dolgozók béreme-
lésének lehetőségét vizsgálja meg, saját forrás 
terhére. A bizottság nevében megköszönte a 
hivatali dolgozók egész éves munkáját. 

Gémes László polgármester az Oktatási, 
Kulturális és Szociális Bizottság elnökét szintén 
megkérte, mondja el a bizottság véleményét az 
előterjesztéssel kapcsolatban.

Dr. Vigh-Molnár Henriett elmondta, hogy 
a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e kérdése, véleménye valakinek? Mivel 
nem volt, kérte a képviselőket, aki elfogadja a 
beszámolót, kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Szegvári Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3. napirendi pont: 2017. évi igazgatási szünet 
elrendelése

Gémes László polgármester megkérte dr. 
Szecskó Tamás jegyzőt ismertesse az előterjesz-
tést. (5. sz. melléklet)

Dr. Szecskó Tamás jegyző elmondta, hogy 
egy kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, 
hogy a hivatalnál a téli időszakban 2 hét idő-
tartamra igazgatási szünetet rendeljen el a 
képviselő-testület. Ez azért jó, hogy a ki nem 
vett szabadságokat a köztisztviselők fel tudják 
használni. Ezért a két ünnep között (december 
27-től december 29-ig) az ügyfélfogadás szüne-
tel, mivel az ügyfélforgalom is kicsi ebben az 
időszakban.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 23/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletéről, a 2017. évi igazgatási szünet el-
rendeléséről

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
tanácskozó termében Szegvár Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. december 14-én 15.30 órakor tartott nyílt üléséről
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4. napirendi pont: SZMSZ módosítása 
Gémes László polgármester megjegyezte, 

hogy mindkét bizottság tárgyalta az előterjesz-
tést és elfogadásra javasolta. (6. sz. melléklet) 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 
tartózkodással döntött Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. 
(XII.15.) önkormányzati rendeletéről, Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról

5. napirendi pont: A közterületek tisztántartá-
sáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Gémes László polgármester ismertette a kö-
vetkező előterjesztést (7. sz. mellékelt), mind-
két bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolta. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal döntött 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének 25/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendeletéről, a közterületek tisztántartásáról 
szóló 14/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

6. napirendi pont: Partnerségi rendelet meg-
alkotása

Gémes László polgármester ismertette a 
következő napirendi pontot (8. sz. melléklet), 
mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolta. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal dön-
tött Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 26/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletéről, a településfejlesz-
téssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól

7. napirendi pont: A Kurca-parti Óvoda tel-
kének bővítése

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
korábban is vásárolt az önkormányzat szom-
szédos területet az óvoda telkének bővítése 
érdekében. Két szomszédos telektulajdonos 
felajánlotta, hogy eladna a telkéből. A mérnök 
megtervezte, a Földhivatal jóváhagyta. A terület 
710 m2, a vételár 500 Ft/m2. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete döntött arról, hogy az 
Önkormányzat a Szegvár belterület 273 
helyrajzi szám alatti ingatlanból 710 m2 
területnagyságú ingatlanrészt Lakatos Antal, 
Perjés Tünde és Imecs Anna tulajdonosoktól 
mindösszesen 355.000 Ft vételárért adásvétel 
útján megvásárol. 

A vételár kifizetése az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének céltartalékából történik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adásvétel, a telekalakítási, a 
telekhatár rendezési és az ingatlan-nyilvántartási 
eljárás lefolytatására.

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

Lukács Istvánné alpolgármester tolmácsolta 
a 70 éven felüliek köszönetét az egyszeri támo-
gatásért. 

Bernáth Ildikó iskolaigazgató köszönetet 
mondott az önkormányzatnak a beadott pályá-
zatért, aminek megvalósítása hamarosan meg-
kezdődik. Mindenkit szeretettel meghívott a 
2017. december 21-én 16:30-kor tartandó kará-
csonyváró iskolai ünnepségre.

Puskásné Halál Ágnes képviselő lakossági 
bejelentés kapcsán elmondta, hogy a piac-té-
ren, a volt lángossütő előtt nincs közvilágítás. 
Továbbá a Köztársaság és Mindszenti utca ke-
reszteződésében a kerékpárúton van egy mély 
kátyú. Megköszönte az önkormányzatnak, hogy 
a mikrobuszt többször is rendelkezésre bocsá-
totta a civil szervezeteknek. 

Gémes László polgármester úgy gondolja, a 
buszok pont azt a célt szolgálják, hogy a helyi 
szervezeteket támogassák. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő a köz-
világítással kapcsolatban elmondta, hogy közel 
két éve kérte, a közvilágítás korszerűsítését. Ak-
kor az volt, hogy a DÉMÁSZ megkeresi a hiva-
talt. Később többször is rákérdezett, de sajnos 
nem válaszoltak. Szerinte valahol homokszem 
került a rendszerbe. 

Gémes László polgármester elmondta, hogy 
kapott az önkormányzat egy ajánlatot a DÉ-
MÁSZ-tól, amire természetesen reagálni fog-
nak. Előzetes tárgyalások már folytak arról, 
hogy ütemezetten hajlandók kicserélni a régi 
nátrium lámpatestek égőit. Elmondta, ha meg 
tudnak állapodni, akkor hamarosan sor kerül 
az égők cseréjére. Talán arra is lesz lehetőség, 
hogy egy utcánál egy mintaszakaszra akár ledes 
világítást szereljenek. Jelenleg a szerződés át-
tanulmányozás, értelmezés és átdolgozás alatt 
van. Szerinte az idén még megkötik a szerző-
dést. 

Csurka Zoltánné óvodavezető két elisme-
résről számolt be a képviselő-testületnek. Az 
egyik az, hogy december 12-én vehették át a 
Zöld Óvoda címet, melyet a környezettudatos 
nevelés elismeréséért kaptak. A másik az, hogy 
az óvoda a Szegedi Tudomány Egyetem Böl-
csész Tudományi Kar Általános Nyelvészeti 
Tanszékének kutatóbázis intézménye lett. 

Gémes László polgármester megköszönte a 
tájékoztatást, büszke az óvoda elért eredménye-
ire. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a mezőőri 
szolgálatra még nincs jelentkező. Kérte a gaz-
dálkodókat, ha tudnak olyat, aki esetleg munka 
mellett vállalná a szolgálatot, tegyenek javasla-
tot. 

Dr. Tóth Flórián hivatalvezető megköszönte 
a polgármester, a jegyző és a képviselő-testület 
egész éves támogatását. Köszöni, hogy helyet 
biztosítottak a járási ügysegédnek.

Gémes László polgármester köszönetet mon-
dott a közvetlen munkatársainak, az intézmény-
vezetőknek és az intézmények dolgozóinak, a 
Falufejlesztő Kft. csapatának az idei munkáju-
kért. Elmondta, hogy a két nagy beruházás és 
a közmunkaprogram a következő évben erősen 
le fogja terhelni a Kft-t. Esetlegesen személyi 
fejlesztés is szóba jöhet a jövőben. A képvise-
lő-testületnek is megköszönte az egész éves 
munkáját. Szintén köszönetet mondott a civil-
szervezetek vezetőinek és a lakosoknak, akik 
hozzájárultak a település fejlődéséhez. Áldott, 
békés karácsonyt és eredményekben, feladatok-
ban gazdag újévet kívánt mindenkinek. A nyílt 
ülést bezárta.

DIÁKVILÁG
Kedves Olvasó!
A december hónap is sok-sok program-

mal telt el iskolánkban.
Mikulás ünnepségre került sor osztály-

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

A diákönkormányzat diákfórumot szer-
vezett a téli szünet előtt, amelynek kereté-
ben kiosztották az osztályoknak járó okle-
veleket a termek esztétikus, meghitt kará-
csonyi dekorációjáért, valamint a tanulmá-
nyi és sport versenyeken kiemelkedő tanu-
lókat szólították ki az iskola diákközössége 
elé, és édességgel jutalmazták őket.

Karácsonyváró rendezvényt szervezett 
iskolánk immáron hetedik 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 
zene, ének, vers, modern tánc, néptánc, 
jelenet. Bernáth Ildikó intézményvezető 
asszony köszöntőt mondott és boldog új 
esztendőt kívánt a gyermekeknek, s azok 
szüleinek.

Köszönjük a Karácsonyváró ünnepségen 
fellépő gyerekek színvonalas műsorát, a 
felkészítő és segítő pedagógusok munká-
ját. Szabó Ferenc rendszergazda hangosí-
tását. A Kurca TV felvételét, valamint Ke-
rekes Mátyás és Viola István szép fotóit.

A községi Adventi koszorún a 4. gyertyát 
iskolánk intézményvezető asszonya Ber-
náth Ildikó gyújtotta meg. 

A téli szünet tartalmasan telt el. Gyer-
mekeink kipihenten kezdték el az új évet.

A vezetőség megbízásából:  
Lukács Istvánné

Díszoklevél
Dr. Mészáros Imre kisgazda aktivista 

javaslatára a Független Kisgazda-, Föld-
munkás- és Polgári Párt országos elnöksé-
ge tisztelete és elismerése jeleként Díszok-
leveleket adományozott 12 szegvári polgár 
részére a kisgazda mozgalom hagyomá-
nyainak ápolása, és a kisgazda életforma 
példamutató őrzéséért. 

Többek között Katona Béláné, Gál Já-
nosné, Hegyi Lászlóné özvegyek is része-
sültek ebben az elismerésben.
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 Ha úgy gondolod szeretnéd kipróbálni 

 ha érdekel 

 ha nyitott vagy az újdonságokra 

 ha szereted az újra hasznosított dolgokat 

 ha csak egy kicsit kimozdulnál otthonról 

AKKOR GYERE EL!!! 

 

VÁRUNK MINDENKIT SZERDA DÉLUTÁNONKÉNT 
16:30-18:30-IG A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN. 

 

       

BÁLINT ELEONÓRA ÉS LANTOS ERIKA 
 

                                                                                 

Tanítana - tanulna 
interaktív bemutató 

január 20-án 14 órától 
a Művelődési Házban a Vitalitás program keretében 

 
Különleges hobbik, mesterségek bemutatása 

Kalács, sütemény, csigatészta készítés 
Kerámiafestés 
Kézi munkák 

Homoktövis készítmények 
Mindent megnézhet, kipróbálhat! 

 
Szeretettel várnak minden érdeklődő, tanulni vágyó felnőttet és fiatalt a szervezők! 

 
Folytatás a 14. oldalon

Tájékoztatás a  
Szegváron megvalósuló 

Vitalitás programról
Ezen program a Széchenyi 2020 program 

támogatása által valósul meg, melynek főpá-
lyázója a szegedi székhelyű KIFE (Katolikus 
Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület). 

A program megvalósítása összesen négy te-
lepülésen (Csongrád, Szentes, Derekegyház, 
Szegvár) zajlik egyidejűleg, melynek célja a 
vidéken élő családok összetartozásának segí-
tése, fokozása, közösségi programok szerve-
zése által. 

A pályázat 3 fő pillérre épül, melyek a 
következők: 

1. Intergenerációs rendezvények, (a Kas-
télyban megszervezett gyermeknap, melyről 
a júniusi lapban részletesen beszámoltunk), 
melyeken részt vesznek gyermekek-fiatalok 
és idősek egyaránt

2. Workshopok, melyek egy-egy konkrét 
témát ölelnek fel előadás vagy interaktív fog-
lalkozások által

3. Önkéntes program megvalósítása

A workshopok a következő témák mentén 
szerveződtek 2017-ben.

1. „Bölcsőtől a bölcsességig”, mely 
workshop célja az emberi életszakaszok be-
mutatása, életfeladatok, kihívások és bukta-
tók, valamint megoldási alternatívák voltak.

2. „Vitalitás” testi-lelki harmónia piciktől 
a nagyokig

A workshop célja volt a vitalitás jelentősé-
gének tudatosítása, a program a baba-masz-
százs elméleti megközelítésével kezdődött 
majd gyakorlati bemutatóval folytatódott.

Külön előadásban hallhattak a részt vevők 
az érintés lélektanáról, valamint megismer-
hették az emberi alapérzelmeket és annak a 
testi életre gyakorolt hatását.

3 „Generációk egymásért” 
A workshop célja volt az önkéntesség fogal-

ma, célja, gyakorlati megvalósításának lehe-
tőségei. Ismertetésre került a Tanítana-tanulna 
közösségfejlesztői módszer és kialakítottunk 
egy szakmai bázist a módszer kivitelezéséhez. 
A program során bemutatásra került egy a tér-
ségünkben is működő, de nemzetközileg is jól 
ismert (Rotary klub) jótékonysági szervezet 
és annak jellemzőbb társadalmi szerepválla-
lásai.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenki-
nek, aki az év folyamán akár szervezői mun-
kájával, akár szolgáltatással, akár ötleteivel 
segítette a programok megvalósítását.

A résztvevők számára lehetőség adódott, 
hogy a négy településről összesen 40 fő rész-



14. oldal XXXI. évfolyam 1. szám

A 13. oldal folytatása

vételével egy közös kenutúrán vegyünk részt, 
Csongrádtól-Mindszentig.

A túra során mintegy 34 folyamkilométeren 
keresztül evezhettünk, mely óriási élménnyel 
párosult mindannyiunk számára. Szegvárról 9 
fő vett részt.

2018. ÉVI TERVEK
A következő workshop időpontja: 2018. ja-

nuár 12. péntek 14 óra
Helyszín: Szegvár, Művelődési Ház Szűcs 

Árpád terem
A workshop, előadás címe: „Értékek mezs-

gyéjén”. Célja: életünk alapértékeinek, tár-
sadalmi és családi értékek meghatározása. A 
települési értéktár bemutatása. Workshopot 
vezeti: Huszka Anita

Várunk szeretettel minden kedves érdeklő-
dőt a „Vitalitás” program részeként megszer-
vezett találkozóra!

2018-ban további workshop témák: 
„Vissza a természetbe” természetes és na-

turális játékok és tárgyak készítése. Népi játé-
kok ismertetése, felelevenítése. A játékkészí-
tés kipróbálása.

„Jól lenni egymással” A családtagok kö-
zötti kommunikáció javítása. Pozitív kom-
munikáció módszereinek megismerése, a sze-
retetnyelv elsajátítása. A gyakorlati módszer 
megismertetése.

„Praktika és tudatosság” Család és fenn-
tarthatóság témában összevetjük hagyomá-
nyainkat, tradícióinkat a mai kor kihívásai-
val. A háztartás, „mini” fenntarthatóságának 
alternatív módszereit ismertetjük. Mit tehet 
a család és mit tehet az egyén környezetünk 
védelméért.

Az idén ismét megrendezzük a gyerekna-
pot, május utolsó vasárnapján a Kastélyban 
„Középkori vígasságok” címmel. A részletes 
programról később fogunk tájékoztatást adni.

Tanítana – tanulna interaktív bemutatót 
szervezünk a Művelődési Házban, január 
20-án. A bemutató keretében lehetőség lesz 
különleges hobbik, mesterségek részleges el-
sajátítására, tanulására. Szervezés alatt van, 
hogy kelt tészta, kalács, barátfüle, égetett cu-
kor sütemény készítés, foltvarrás, csigatészta 
készítés, kézi munkák, kerámiafestés, homok-
tövisből előállított  készítmények bemutatásá-
ra-kipróbálására és megkóstolására.

Minden kedves érdeklődő és tanulni vágyó 
fiatalt és felnőttet is szeretettel várnak a szer-
vezők.

A programokról érdeklődni a 30-40-55-
903-as telefonszámon lehet.

A szervezők nevében Puskásné Halál Ágnes 
helyi Vitalitás koordinátor

Katonafotó
Álló férfi honvéd egyenruhában, egészség-

ügyi karszalaggal, Mezei János szegvári lakos. 
Előtte ül felesége, Bihari Mária. Mezei honvéd 
sebesült bajtársát próbálta elsősegélyben része-
síteni és menteni a tűzvonalból, mikor halálos 
lövést kapott. Nevét a szegvári I. Világháborús 
Emlékmű őrzi. 

A képen látható még Mezei László és Me-
zei Erzsébet Mezei János testvérei. A fénykép 
1913-ban készült Bokor Géza békéscsabai 
fényképész műtermében egy látogatás alkal-
mával. (A fénykép Katona Béláné tulajdona.)

(M.I.)

Évzáró ünnepség a 
karatésoknál

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület idei évzáró ünnepségét a szegvári 
tekepályán tartotta. Az ünnepséget megtisztel-
te jelenlétével Gémes László polgármester és 
Lukács Istvánné alpolgármester asszony. 

Az évértékelő beszédek után az ajándékok 
átadása következett, majd a megérdemelt ju-
talmak is kiosztásra kerültek. Az idén a két 
legeredményesebb versenyző Szabó Hédi hét 
elsőséggel és Gémes Gergő (Mindszent), aki 
nyolc aranyérmet gyűjtött. A szülők egész éves 
önzetlen segítségét megköszönve emléktár-
gyak kerültek átadásra. 

Ezután már csak beszélgetés, sütizés és te-
kézés volt a program. Éjfél után fejeztük be. 
Szuper volt! Lesz folytatása!

Köszönjük a támogatást
- Szegvár Nagyközség Önkormányzatának
- Mindszent Város Civil Alapnak
- Nemzeti Együttműködési Alapnak
- Szegvári Falufejlesztő Nonprofit Kft-nek 
Köszönjük a Szegvári Tekézők Egyesületé-

nek a lehetőséget és a bizalmat! 
BUÉK!

Erdei Sándor
Szent Erzsébet 
Röplabda Kupa

A Szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általá-
nos Iskola éve óta névadója tiszteletére novem-
ber közepén röplabda tornát rendez lányok szá-
mára, melyen Csongrád, Szentes, Mindszent és 
Szegvár iskolái vesznek részt. 

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola IV. 
korcsoportos lányai ezen a versenyen végül 4. 
helyen szerepeltek, mert időhiány miatt nem 
tudták lejátszani az érmes helyezésért az utolsó 
mérkőzésüket. 

A csapat tagjai voltak: Ágoston Zita, Tóth 
Viktória, Homlok Nikolett, Dancsik Fan-
ni, Turiczki Gréta, Kovács Vivien, Mohácsi 
Szintia és Süli Viktória.

Körzeti Futsal 
Diákolimpia

Szentesen a Sportcsarnokban 6 csapat részt 
vételével rendezték meg a körzeti futsal diák-

olimpiát. A csapat tagjai remekül küzdöttek, 
mindenki dicséretet érdemel. Az éremért való 
küzdelemben végül a „hétméteresek” döntöt-
tek, ahol az utolsót sajnos kihagyták, így az 
ellenfelük nyakába került a bronz.

A csapat tagjai: Pintér Maximilián, Valkai 
Ferenc, Gila Ferenc, Fábrik Martin, Ajtai Ró-
bert, Deák László, Bacsa Gábor, Szilvási Mar-
tin és Varga Richárd

Pólyáné Téli Éva

XXI. Rákoskert Kupa 
Országos Tornaverseny

Az ország legnagyobb tornaversenyét, immár 
21. alkalommal rendezte meg a Kossuth Lajos 
Általános Iskola Rákoskerten. 86 csapat vett 
részt rajta az ország minden részéből. A legjobb 
csapatok mind képviseltették magukat a kora 
reggeltől késő estig tartó szertorna versenyen. 
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Most első alkalommal a szegvári fiúk is részt 
vettek a lányok mellett a rendezvényen. Nagyon 
jó felkészülési lehetőség volt ez minden csapa-
tunk számára a megyei torna diákolimpia előtt. 

EREDMÉNYEK
I. kcs lányok
10. hely Szegvár, Forray (Gajda Réka, Szen-

czi Enikő, Nadicsán Anna, Hajdú Kitti, Bör-
csök Fanni, Farkas Beatrix, Bozó Kata)

II. kcs lányok
10. hely Szegvár Forray (Gajda Sára, Szabó 

Fióna, Gila Viktória, Magyar Bianka, Antal 
Tímea, Dunás-Varga Noémi, Szlapák Nóra)

III-IV. kcs. lányok
16. Szegvár, Forray (Ágoston Zita, Sipos 

Ilona, Tulipán Petra, Gajda Sára, Morzsik An-
tónia)

III-IV. kcs. fiúk
6. Szegvár, Forray (Ajtai Róbert, Jánosi 

Krisztián, Gila Ferenc, Szabó Kevin)

Pólyáné Téli Éva

Megyei Torna 
Diákolimpia

A Szegedi Arany János Általános Iskola tor-
natermében rendezték meg a szertorna megyei 
döntőjét, melyről valamennyi csapatunk to-
vábbjutott az Országos Torna Diákolimpia Elő-
döntőjébe. Ágoston Zita harmadik, Tóth Viktó-
ria hatodik helyen végzett a III-IV. korcsoportos 
lányoknál, Gajda Sára pedig a II. korcsoportban 
lett negyedik egyéni összetettben. Az első 6 he-
lyezett jogosult részt venni az országos döntőn 
egyéni versenyzőként is, s a jutalmuk egy-egy 
diákolimpiás érem volt. 

Eredmények: 
I. korcsoportos lányok
3. Szegvár, Forray „A” csapata (Gajda Réka, 

Nadicsán Anna, Hajdú Kitti, Szenczi Enikő, 
Bozó Kata, Börcsök Fanni)

5. Szegvár Forray „B” csapata (Pécsi Hanna, 
Apró Panka, Magyar Kitti, László Blanka)

II. korcsoportos lányok
4. Szegvár Forray (Gajda Sára, Szabó Fióna, 

Gila Viktória, Magyar Bianka, Antal Tímea, 
Szlapák Nóra, Kiss Enikő)

III-IV. korcsoportos lányok
3. Szegvár, Forray (Ágoston Zita, Tóth Vik-

tória, Dancsik Fanni, Tulipán Petra, Morzsik 
Antónia)

III-IV. korcsoportos fiúk
2. Szegvár, Forray (Jánosi Krisztián, Ajtai 

Róbert, Gila Ferenc, Szabó Kevin)

Pólyáné Téli Éva

Fotók a 16. oldalon

Folytatás a 16. oldalon

Előfizetés
kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi a 

Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is kap: 
az előfizetés 2018-ra csak 1000 Ft.

A kézbesítők jövőre is díjtalanul 
házhoz szállítják az újságot a megjele-
nés másnapján.

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

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

Banki befizetéssel vagy átutalással 
a Szegvár és Vidéke Takarékszövet-
kezetnél vezetett számlánkra. Szeg-
váriak Tájékoztatásáért Alapítvány 
57200062-10003475-00000000.

Szép eredményekkel 
zárjuk az évet!

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sport-
egyesület az International Budokai Karate 
szövetséghez kíván csatlakozni. Erről a szö-
vetség 2018 januári közgyűlésén döntenek. 

Ennek a szövetségnek a szervezeti versenyén 
vettünk rész december 16-án. Három szegvári 
és három mindszenti versenyző képviselte az 
egyesületet. Ennek a versenynek leginkább az 
volt a lényege, hogy a szervezet egy verseny 
keretében értékelje és ünnepelje a 2017-es év 
sikereit, valamint esélyt adni a ritkán vagy 
egyáltalán nem versenyző karatékáknak. 

A versenyen igyekeztek minél jobban szét-
szedni a csoportokat, hogy a lehető legigaz-
ságosabb küzdelmek jöjjenek létre. A kicsit 
későn leadott nevezésünk miatt, már nem 
tudtak megfelelő partnereket találni egyik-
másik versenyzőmnek. Itt leginkább az öv-
fokozati különbségre gondolok. Azonban a 
méretarányok ill. és súlykülönbségek kom-
penzálták az eltéréseket és így igencsak ko-
moly küzdelmek alakultak ki. Természetesen 
nagyon szimpatikusan a bírók minden olyan 
esetben ahol felmérhető volt az egyik vagy a 
másik fél fölénye felhívták a figyelmet a túl-
zott erődemonstráció elkerülésére. Azonban 
akadt meglepetés, ahol nem lehetett félvállról 
venni a küzdelmet, ha győzni akartál. 

Meglepetés volt számomra, hogy a sport-
csarnokban nem használtak hangosítást. Ter-
mészetesen nem azért, mert nem tudták volna 
megoldani, hanem azért, mert a szülő is és 
a gyermek is erre lett nevelve, hogy amíg a 
megnyitó ceremónia zajlik, vagy központilag 
figyelmet kérnek, addig mindenféle beszél-
getés, zajongás fejeződjön be. És ezt simán 
csak tisztelettel érték el. Ez személy szerint 
nagyon szimpatikus volt! 

Jövőre bízom benne, hogy nagyon lelkes 
kezdő tanítvánnyal tudunk majd részt venni 
ezen a versenyen, hiszen ez az ő első ver-
senyük lehet, ahol nem kell félniük sokkal 
erősebb és tapasztaltabb versenytársaiktól. 
Ez azért fontos, mert az első benyomás meg-
határozó a gyermek hozzáállásában. És erre 
szerencsére egyre többen odafigyelnek. Így 
részben elkerülhető az első kudarcból kiala-
kuló lemorzsolódás.

Végezetül az eredményeink: 
Első helyezettek: Szabó Hédi, Gémes Ger-

gő és Kulcsár Gergő
Második helyezést ért el Suti Georgina 

küzdelemben és bronzéremnek örülhetett 
Kulcsár Enikő, Levendovics Andrea és Suti 
Georgina. Utóbbi két versenyző formagya-
korlatban érte el sikerét.

Gratulálok mindenkinek!
Erdei Sándor
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Futás a jövőbe… az egészségért!
December 31-én harmadik alkalommal ke-

rült megrendezésre a szilveszteri futás. A spor-
tos lakosok a szomorkás idő ellenére jó han-
gulatban gyülekeztek a Művelődési Ház előtti 
téren. Az elszánt résztvevők közül többen mó-
kás öltözetben jelentek meg.

Miután mindenki megkapta a sorszámát, az 
indulás előtt Vajda Gabriella zenés bemelegí-
téssel készítette fel a futókat.

Polgárőri felvezetés után indult el a 25 ver-
senyző. Mindenki kipirulva, vidáman teljesí-
tette a 2017 m-es távot.

A kultúrház dolgozói meleg teával fogadták 
a visszaérkezőket.

A legfiatalabbak a parkban tréfás ajándék-
keresésben vettek részt. Ezt követően tombo-
lasorsolással minden résztvevő ajándékokat 
kapott.

Köszönet a szervezőknek: Vajda Gabriellá-
nak, Lőrincz Gábornak és feleségének, Hegyi 
Lászlónak a hangosításért, zenékért, a Polgár-
mesteri Hivatalnak az ajándékokért, a polgár-
őröknek a program megfelelő biztonságáért, 
a művelődési háznak a meleg hely biztosítá-
sáért.

Sportos új esztendőt minden szegvárinak!

Vass Tibor

Megyei Torna Diákolimpia


