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Újévi köszöntő!
Kedves Szegváriak!

A karácsony üzenete a szeretet, a csend, a béke még itt él a szívünkben. Még 
halljuk a karácsonyi csengő dallamát, de már ebben a nyugalmas szeretetben 
átléptünk az újév kapuján. Az ünnepek gyorsan elszálltak, de ne engedjük el az 
ott átélt pillanatokat. Őrizzük a karácsonyi fényt szívünkben és emlékeztessen a 
nyugalomra, a szeretetre nehezebb napjainkon is.

Így Újév elején az ember számvetést készít a múltról és fogadalmat tesz a jövő 
felé. 

Szegvár életében mozgalmas év volt a 2014-es év. Településünk tovább fejlő-
dött, községünk sikeresen működött. Tovább ápoltuk hagyományainkat. Ismét 
bizonyítottuk magunk és az idelátogató vendégeink számára, hogy Szegvár egy 
élhető szép település, értékes múlttal, lendületes jövővel. Ezt a lendületet sze-
retnénk folytatni 2015-ben is Szegvár fejlődését, működőképességét megtartva. 
Ehhez szeretnénk kérni Szegvár lakosságának együttműködését.

Magam és képviselőtársaim nevében kívánok minden szegvári lakosnak  
Bort, Búzát, Békességet! Boldog Új Évet 2015-ben!

Gémes László 
polgármester

Minden kedves Olvasónak 
 békés, boldog Újévet kívánunk!

MOSOLYOD
Mosolyod, mely szívből fakad,
Aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja,
S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény,
Hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele,
Hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedőnek,
Vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen’.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mo-
solyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.

(II. János-Pál pápa írása)
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szerető férjem, édesapám, nagy-
apánk 

Csenki István
temetésén megjelentek,  

fájdalmunkban osztoztak.
Emléke szívünkben örökké él.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédoknak, ismerő-

söknek, akik drága szerettünk 

Gyenes Jánosné
szül. Gila Mária

temetésén megjelentek, sírjára virágot 
hoztak, fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. Emléke szívünkben örökké él.

A gyászoló család

Megemlékezés
„Ezen a napon minden más,

Újra mélyen érint meg a gyász.
Nincs már velünk együtt.

Kit ismertünk vagy szerettünk,
Ma lélekben együtt lehetünk.

Eszembe jutnak az együtt töltött napok.
Fülembe újra megcsendült a hangod,

Szinte látom minden mozdulatod.
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.

Gyertyákat gyújtunk, és mécseseket.
Ezek a fények világítsanak Neked

Örök világosságban, békében nyugodj!
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod!”

Tóth Ferenc
halálának 7. évfordulóján

Szerető felesége, lányai és családjai

Megemlékezés
„Jó lenne hinnem, hogy a lelked él,
Ki csillag voltál itt a földi porban,
és istenlelket csókoltál belém,
Nem múlhatsz el Te hamuvá omoltan,
Az nem lehet.
Ó, hinnem kell, hogy lelked mégis él,
E földi kíntól mentesülten, fénylőn,
Mi vagyunk csak, kiket siratni kell,
Kik itt maradtunk fájdalomban élőn
Tenélküled.”
  (Várnai Zseni)

Fájó szívvel emlékezünk  
egyetlen gyermekünkre

Szarka Zsoltra

halálának 5. évfordulóján.

Szegvár a sajtóban
Vádemelési javaslat késelés és kartörés mi-

att. – Délmagyarország. – 2014. december 3., 4. 
o. – B. László és G. József ügyében

A kamera nagy szerelmese / Antal Sándor. 
– Délmagyarország. – 2014. december 5., 6. o. 
– A szegvári származású Hűvös Oszkárról szól 
az írás

Szabadlábon védekezik : Szegvár. – Délma-
gyarország. – 2014. december 10., 4. o. – B. 
László vádlottal szemben még nem került sor 
vádemelésre

Személyes  
elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai  
személyesen elérhetők minden hétfőn  

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

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

Előfizetés
kedvezménnyel!
Ha minden hónapban megveszi a 

Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is kap: 

az előfizetés 2015-re csak 1000 Ft.
A kézbesítők jövőre is díjtalanul házhoz 

szállítják az újságot a megjelenés 
másnapján.

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

tartalmazza.
Előfizetni a könyvtárban lehet minden 
hétfőn 15-17 óra között, valamint min-

den csütörtökön 16-18 óra között.

LAPZÁRTA
2015. január 29. (csütörtök) 17 óra

A kézzel írt írásokat kérjük hamarabb be-
adni a szerkesztőség részére, hogy legyen 
idő begépelni a számítógépbe. 
A fenti időpontig kérjük elektronikus esz-
közön, vagy e-mailen elküldeni a közlésre 
szánt írásokat, hogy a szerkesztők időben 
összeállíthassák a következő számot. 
Rövid híreket, eseményekről szóló tudósí-
tásokat is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30/278-5640

Családi események
2014. december

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Marsovszki Dávidnak és Mihály 
Orsolyának (Alkotmány u. 33.) ORSOLYA, 
Lantos Ákosnak és Lukács Csillának (Kossuth 
u. 13.) NIMRÓD ÁMON

Házasságkötés: Ábrahám Glória Vénusz és 
Matyi József, Mindszenti u. 80 szám alatti la-
kosok

Halálesetek: Pamuk István, Rákóczi u. 8. (53 
éves), Paczali Sándor, Kórógyszentgyörgy u. 2. 
(80 éves), Szeri Sándor István, Mindszenti u. 
70. (87 éves), Csenki István, Szabadságharcos 
u. 19. (76 éves).

Képviselő-testületi tagok 
az alábbi időpontokban 

fogadóórán várják a 
lakosságot a művelődési 

házban

Lukács Istvánné alpolgármester
Február 3-án kedden 17-18 óráig, majd 
minden hónap első keddjén 17-18 óráig.
Puskásné Halál Ágnes
Január 14 szerda 17-18 óra, majd minden 
hónap második szerdáján 17-18 óráig
Döbrőssyné dr. Seres Ilona
Január 7-én szerdán 17-18 óráig, február 
4-én szerdán 17-18 óráig, majd minden 
hónap első szerdáján 17-18 óráig
Határné Bottyán Erika
Február 5-én csütörtökön 17-18 óráig, 
majd minden hónap első csütörtökjén 17-
18 óráig
Tóth Péter
Január 21-én szerdán 17-18 óráig, majd 
minden hónap harmadik szerdáján 
17-18-óráig
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Napirend előtt tárgyalandó ügy: A polgármester 
tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről, 
a fontosabb intézkedésekről

Gémes László polgármester a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről az alábbiakban tá-
jékoztatta a képviselő-testületet. A szennyvízcsa-
torna hálózat próbaüzeme 2014. augusztus 5-től 
2015. február 4-ig tart. Ezen időtartam alatt térítés-
mentesen használható a szennyvízcsatorna hálózat. 
Kér minden ingatlantulajdonost, hogy mielőbb ké-
szítse, vagy készíttesse el az ingatlanhoz tartozó 
házi szennyvízvezetékét és csatlakoztassa azt a 
szennyvízcsatorna hálózathoz, hogy az esetlegesen 
felmerülő technikai problémák még a próbaüzem 
vége előtt kijavításra kerüljenek. A településen az 
útburkolat helyreállítások befejeződtek. 

Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolat-
ban elmondta, a próbaüzem felfüggesztése még tart. 
Az ivóvízhálózat mosatása november 13-án elkez-
dődött, mely kb. 2 hónapig fog tartani. A tisztítási 
munkák naponta zajlanak, ebben az időszakban az 
ivóvíz zavarossá válhat, átmeneti nyomáscsökke-
nés, illetve vízhiány fordulhat elő. Az ivóvíz hálózat 
mosatása szakaszosan történik.

Szentes Város Önkormányzata az érintett tele-
pülések polgármestereinek szervezett megbeszélést 
az egészségügyi alapellátás körébe tartozó orvosi 
ügyeleti ellátás további módjáról. Céljuk felmérni 
a járáshoz tartozó önkormányzatok köréből, mely 
települések azok, amelyek a jövőben is Szentes Vá-
ros Önkormányzatával – feladat-ellátási szerződés 
alapján kívánják elláttatni a feladatot.  Ennek isme-
retében lesz módjuk a jövőbeni működési feltételek 
kimunkálására.

Nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy Szeg-
vár nagyközség lakosságát továbbra is Szentes vá-
rossal közösen kívánjuk elláttatni. 

A Szentes Járási Hivatal Munkaügyi Központja 
folyamatosan méri fel a települési önkormányzatok 
igényeit a 2015. évi közfoglalkoztatással kapcsolat-
ban.

Huzamosabb idejű közfoglalkoztatásra az intéz-
ményekhez és a Falufejlesztő KFT-hez tervezünk 
közfoglalkoztatottakat felvenni, összesen 25 főt 
2015. 04. 01-2016.02.29-ig terjedő időszakban. El-
látandó feladatok: intézményüzemeltetés segítése, 
közterületek karbantartása, parkgondozás, parlag-
fű-mentesítés.

Mezőgazdasági Startmunka mintaprogram bein-
dítását tervezzük 2015. 04. 01-2015. 11.30-ig terjedő 
időszakra 13 fővel. A környező településeken köve-
tendő példák vannak a program megvalósítására. 
Kezdetben az önkormányzati fenntartású konyha 
zöldségekkel való ellátását tudnánk megvalósítani. 
A későbbiekben sor kerülhet savanyúság eltevésére, 
lekvár főzésre.

A helyi sajátosságokra alapozó Start mintaprog-
ramot összesen 17 fővel kívánjuk beindítani 2015. 
04. 01-2016.02.29-ig terjedő időszakban. Intézmé-
nyeink előtt lévő parkolókat újítanánk, illetve építe-
nénk fel a program keretében. 

Mindhárom program esetében a bérköltségen 
felül közvetlen költség igénylésére is van lehetőség, 
amelyből az építőanyagot, palántákat, üzemanyagot 
tudjuk fedezni.  

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

2014. november 27-én tartott nyílt üléséről
A Kormányzat célja az, hogy minél több ember-

nek tudjon munkát adni, ne a segélyt kelljen fizetni.
Településünkön 2014. december 1-től 2015. már-

cius 31-ig terjedő időszakra tanulással kombinált 
közfoglalkoztatási program indul 15 fővel. A felvett 
személyek település karbantartó képzésben vesznek 
részt, melyet gyakorlati munkavégzéssel kombinál-
nak. 

Dr. Szabó András fogorvos nyilatkozatot terjesz-
tett a képviselő-testület elé, amelyben 2015. márci-
us 31. napjával lemond a II. számú fogászati körzet 
ellátásának feladatairól. Javasolta, hogy az egyebek 
napirend keretében ebben a kérdésben a képviselő-
testület hozzon határozatot.

A polgármester kérte a képviselő-testületet, te-
gyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolat-
ban.

Tóth Péter képviselő megkérdezte, milyen mér-
tékű lesz a vízdíj a próbaüzem után? Milyen stádi-
umban van a csatorna önerős pályázata?

Gémes László polgármester elmondta, az idei 
pályázat nyert, a jövő évi még nincs beadva. Min-
den közüzemi díjat a hatóság szabályoz. Vélhetőleg 
ebben az időszakban fogják tárgyalni a jövő évi sza-
bályozásokat. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, a közmunka-
programban lesz mezőgazdasági munka is, és van-e 
erre terület?

Gémes László polgármester elmondta, lesz, az 
állomással szemben lévő terület erre alkalmas.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete tudomásul vette a polgármester két ülés 
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájé-
koztatót. 

1. Napirend: Szilárd hulladékszállításra vonatko-
zó szerződés

Gémes László polgármester előterjesztette a szi-
lárd hulladékszállításra vonatkozó szerződést (1. sz. 
melléklet). Felkérte Puskáné Halál Ágnes bizottsági 
elnököt, ismertesse a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság javaslatát.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a 
szilárd hulladékszállításra vonatkozó szerződésre 
vonatkozó írásos anyagot, azt elfogadásra javasolta. 

Gémes László polgármester elmondta, a szerző-
dés tartalmazza a veszteség, illetve kintlévőség át-
vállalását. Kijelentette, az önkormányzat nem tudja 
átvállalni a felmerült veszteséget. Véleménye szerint 
a kintlévőség kezelése jelentene nagyobb összeget a 
cég számára. Felajánlotta az önkormányzat segítsé-
gét a kintlévőségek behajtására. A díjak beszedésé-
hez megbízási szerződést kell kötni az önkormány-
zattal. A behajtás 100%-os eredményt hozna. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, mekkora a veszteség? A veszteség körébe be-
letartozik-e a díjhátralék? Milyen összegű a díjhát-
ralék? Történt-e intézkedés azok behajtására? Nem 
tartja helyesnek, hogy Szegvár Önkormányzata át-
vállalja a kintlévőséget. 

Kiss Ferenc Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 
munkatársa tisztelettel köszöntötte a képviselő-tes-

tületet. A kérdésre válaszolva elmondta, a veszteség 
nagyságáról az év lezárása után lehet nyilatkozni. A 
korábban bevezetett rezsicsökkentés átlagosan 23% 
díjcsökkentést jelent, valamint a lerakási járulék, a 
díjfelügyeleti díj mindenképpen terhet jelent a szol-
gáltatónak. Ezeket a tételeket nem tudják kigazdál-
kodni. Díjhátralék a veszteségbe nem tartozik bele. 
A díjhátralék mértéke Szegvár tekintetében kb. 4 
millió forint. Ennek jelentős csökkentésére sikerült 
eredményt elérni. Részletfizetési megállapodást 
kötöttek a lakosokkal, ezt követően történtek már 
befizetések. Vannak azonban olyan hátralékosok, 
akikkel nem sikerül a kapcsolatot felvenni, illetve 
az ott hagyott tájékoztató ellenére sem keresték a 
kollégákat. Minimális számban vannak azok a sze-
mélyek, akik kategorikusan elutasították az együtt-
működést. Hozzátette, ha kapnak ehhez segítséget, 
jelentős eredményeket lehet elérni. 

Képviselő asszony felvetésére elmondta, a szer-
ződés-módosítás kérdése úgy vetődött fel, hogy 
Szentes város képviselő-testületének legutóbbi ülé-
sén tárgyalta az I-III. n. éves beszámolót. Az anyag 
kapcsán szóba került a társaság díjhátraléka és vesz-
tesége. Akkor merült fel, hogy Szegvár községben 
végzett tevékenységük nem kötelező feladat. Ezen 
feladatellátás a későbbiekben megkérdőjelezhető. 
Ez alapján került szóba a módosítás és ez került be 
a szerződésbe. 

Gémes László polgármester elmondta, lehetőség 
van arra, hogy a NAV is bekapcsolódjon a behajtás 
folyamatába, mivel közszolgáltatásról van szó. A 
díjhátralékot ezzel az együttműködéssel jelentő-
sen lehet csökkenteni. Elmondta, az együttműkö-
dést továbbra is fenn kell tartani. Javasolta, hogy a 
veszteség kimutatására az év lezárása után térjenek 
vissza. A hátralékok behajtásához az önkormányzat 
minden segítséget meg fog adni. Ezekkel a módosí-
tásokkal a szerződést megkötjük. Ha a társulás elin-
dulna, ezek a problémák is megoldódnának.

Kiss Ferenc elmondta, a DAREH társulás 2015. 
évben megkezdi működését. A DAREH által kivá-
lasztandó központi közszolgáltató lesz a közszolgál-
tató. Az a közszolgáltató fog szerződést kötni az ön-
kormányzatokkal, valamint szolgáltatási szerződést 
a lakosokkal, ő szedi be a díjat. A jelenlegi díjpoli-
tika szerint egységes díjat. A jövőben fog eldőlni, 
hogy a tevékenységet ténylegesen ki végzi. 

Gémes László polgármester elmondta, a veszte-
ség összegéről az év lezárása után újra fognak tár-
gyalni. Elmondta, a veszteséget az önkormányzat 
nem tudja átvállalni, a díjhátralék behajtásában az 
önkormányzat együttműködik. 

A közszolgáltatói szerződés 6. pontjának megfo-
galmazását az alábbiak szerint javasolta elfogadni:

6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közszol-
gáltató, mint Szentes Város Önkormányzata 100%-
os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nem 
kötelező feladatként vállalja a közszolgáltatás ellá-
tását Szegvár Nagyközségben, így a közszolgáltató 
tulajdonosának jogos elvárása, hogy ebből a tevé-
kenységből keletkező veszteség, díjhátralék ne ter-
helje áttételesen sem Szentes Város Önkormányzata 
költségvetését. Megállapodik tehát a Megrendelő és 
a Közszolgáltató arról, hogy a Szegvár Nagyközség-

Folytatás a 6. oldalon
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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 hívha-
tók háziorvosaink:
Dr. Hégető Sára
Rendel: 7.30-11-ig Telefon: 364-843
Telefon 7-15 óráig 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház eme-
letén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan keres-
hetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854
Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügyeleti 
rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kérni 
az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhívó-
szám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a to-
vábbi teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)
Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, 
közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 63/400-114 
vagy 104 telefonszám.
Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907
január 5-9.
hétfőtől péntekig 7.30-11 óráig
január 12-16.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
január 19-23.
hétfőtől-péntekig 7.30-11 óráig
január 26-30.
hétfőtől csütörtökig 14-17 óráig
pénteken 7.30-11 óráig
Rendel: Dr. Szabó András
Telefonos időpont egyeztetés NEM szükséges
január 5-8.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig
január 12-15.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 7.30-10.30 óráig

Hasznos tudnivalók!
január 19-22.
hétfő, kedd, szerda 13.30-17.30 óráig
csütörtök 13.30-16.30 óráig
január 26-29.
hétfő, kedd, szerda 7.30-11.30 óráig
csütörtökön 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. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra
Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.
A Lila Akác Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig
Telefonszáma: 364-822
Állatorvosi ügyelet
január 10-11.  
dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
január 17-18.  
dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
január 24-25.  
dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
jan. 31-febr. 1. 
dr. Kun Sz. István (30/568-8998)
Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő    8-12 óráig
Kedd  13-16 óráig
Szerda   –
Csütörtök       8-12, 13-16 óráig
Péntek       8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő    8-12 13-14 óráig
Csütörtök       8-12 13-14 óráig
Csongrád megyei Kormányhivatal
Szentes Járási Hivatala
Szentes Járási Hivatal települési ügysegédjének 
ügyfélfogadási ideje a szegvári Polgármesteri Hi-
vatalban minden héten
Kedd  8-16 óráig
Csütörtök 8-16 óráig
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 7.30-15.30 órá-
ig, 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 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Falugazdász Iroda ügyfélfogadása
kedd  8-16-ig
péntek  8-14
Bányainé Tihanyi Mónika
Telefon: 06-30/339-0042
Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330
A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107
Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatvezető
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 fogadóórája minden hó-
nap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig
Egyesített Közművelődési és Muzeális Intéz-
mény
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-péntekig 6.00-19.00 óráig
Szombaton 6.00-18.00 óráig
Vasárnap  6.00-13.30 óráig
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A MÚZEUMBAN IS  
KÉSZÜLTÜNK  

AZ ÜNNEPEKRE
Decemberben a múzeumi kézműves fog-

lalkozásokat úgy alakítottam ki, hogy a mi-
kulás és a karácsony hangulata megérintse a 
gyerekeket. Mikulás napján, december 6-án 
papírból és gyöngyből készítettük el a nagy-
szakállú jótevőt, mellé kísérőjét, a rénszarvast 
formáztuk meg, melyből hűtőmágnes lett. A 
mikulás elkészítésével meg kellett dolgoznia a 
gyerekeknek, de a szarvas már könnyű feladat-
nak bizonyult. Ki is próbáltuk, a foglalkoztató 
terem kilincsére tettük fel a hűtőmágnesünket. 
A Mikulás hozott egy csekély ajándékot a fog-
lalkozás résztvevőinek: finom szaloncukorral 
ajándékozta meg a gyerekeket.

Luca napján két osztály érkezett a múzeum-
ba, ahol a Luca-napi szokásokkal ismerked-
tünk meg: a fiúk Luca-búzát ültettek, a lányok 
cédulákat készítettek és együtt jósoltuk meg a 
jövő évi időjárást a hagyma-kalendárium se-
gítségével. Ezután mézeskalácsot díszítettünk, 
melyet egyesek megettek, mások hazavitték 
megmutatni a szüleiknek. Az ünnepi izgalom 
és a téli szünet várása érezhető volt a gyere-
keken az összességében hangulatos kézműves 
délelőttön. Purgel Nóra

ADVENTI ÖSSZEFOGÁS!
Azt gondoljuk, hogy hagyományt teremtet-

tünk az adventi gyertyagyújtások alkalmából. 
Hogy is kezdődött? 2013-ban fogalmazódott 
meg bennünk szervezőkben az ötlet, hogy te-
gyük széppé, meghitté, bensőségessé a 4 ad-
venti vasárnapot. Ezzel is segítve a karácsonyra 
való ráhangolódást, készülődést ebben a rohanó 
világban. 

Jó volt látni szépülő parkunkat, megújuló 
Művelődési Házunkat. Innen jött az ötlet, csi-
náljunk egy nagy koszorút a szökőkút köré. Az 
ötletet tettek követték és a szorgos kezeknek 
köszönhetően elkészült az első adventi koszo-
rú és megújult a Betlehem a parkban. Ami szép 
színfoltja lett falunknak. Jó volt hallani a pozi-
tív visszajelzéseket, támogatásokat, aminek kö-
szönhetően ősszel neki is kezdtünk a 2. adventi 
koszorú szervezésébe.

Nagyon sok segítőnk volt. Itt szeretnénk meg-
köszönni támogatásukat, önzetlen segítségü-
ket. Fenyőfát ajánlott fel Bacsa Józsefné, Csák 
Antalné, Pamuk Zoltán, Berkecz Miklós, Dudás 
Ervin.

A koszorú készítésénél segített Ráczné Purgel 
Ilona, Nagy Andrásné, Rácz Ferenc, Majzik 
Ferenc, Katona János. A Betlehem is bővült 2 
pásztorral, ami Gránicz Péter munkáját dicséri. 
A szalmát és a kukoricaszárat Janó Antalné és 
Szabó György adományozta. A tavalyi rendez-
vényhez hasonlóan most is a Művelődési Házba 
hívtuk be a közönséget a műsorok után egy kis 
baráti beszélgetésre. Sütemény, tea, forraltbor-
kóstolásra. Már amikor az ajtón belépve meg-
éreztük a fahéj és a szegfűszeg illatát, a szívün-
ket is megtöltötte a melegség, a jó hangulat. Bort 
kaptunk Szabó Elemértől, Bacsa Józsefnétől, 
Kórógyi Antalnétól. Az elkészítésért Gémes 
Lászlónénak tartozunk nagy köszönettel és kis 
csapatának Márton Rozália, Kispálné Gémes 
Csilla, Csurgó Gyöngyi, Szabóné Forgó Jolán. 

Gyümölcsöt az Agóra és az Éden zöldségbolt 
ajánlott fel. Teafüvet és cukrot a Coop ABC-től 
kaptunk. Műanyag poharat a Goods Market adott. 

A nagyterem dekorációja Bánfiné Sajtos 
Lolita és a művelődési ház többi dolgozójának 
kezemunkáját dicséri. A nagytermet díszítő ad-
venti koszorúkat Luliné Nagy Kati készítette

A 2. adventi vasárnap megérkezett a Mikulás. 
Bihari Nándor hintója és lovai hozta el körünk-
be. A puttonyába való szaloncukorhoz hozzájá-
rult a Family 100-as. Köszönjük Vas Laci bá-
csinak a közreműködést, aki szoros kapcsolatot 
ápol a Mikulással, így programunkat színesítve 
a gyerekek nagy örömére egy kellemes délutánt 
tölthettünk el a Mikulással. 

Mind a 4 vasárnap finomabbnál-finomabb 
süteményekkel teltek meg az asztalok. Szinte 
Szegvár összes családja hozzájárult a sütemény 
kavalkádhoz. Volt, aki alapanyagot hozott, volt. 
aki saját maga készítette a finomságokat. Kö-
szönjük a civil szervezetek közreműködését, 
akik összefogva sütöttek, terítették az aszta-
lokat. A Nyugdíjas klub, a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete, a Szegvári Művelődési Kör, 
a Kurca-parti Óvoda dolgozói és a szülők, a 
Forray Máté Általános Iskola dolgozói és a 

szülők, az Önkormányzat dolgozói, a Szegvári 
Képviselő-testület. Köszönet érte. 

Az időjárás is kegyes volt hozzánk. Az első 
2 vasárnap esős reggelre ébredtünk, de az ün-
nepség kezdetére elállt az eső, kitisztult az ég. 
A 3. és 4. vasárnap napos, de szeles időnk volt, 
de a szél délutánra csendesedett, így méltóképp 
gyújthattunk ünnepi gyertyát.

A kisgyermekeket mind a 4 alkalommal kéz-
műves foglalkozásokkal vártuk. Szebbnél szebb 
alkotások születtek szalmából, mézeskalács 
díszítésből. Nagy sikere volt a kiállításoknak 
is. A Díszítőművészek, a Tűforgatók, a Rövid 
pálca kör, Szabóné Kádár Melinda ékszerei és 
Trungel Aranka szalma díszei varázsoltak el 
bennünket.

Természetesen, ami szép azt ápolni, gondozni 
kell. Nem volt olyan nap, hogy ne álltunk vol-
na meg a szökőkútnál összesöpörni a leveleket, 
gallyakat. Úgy gondoljuk minden szegvári lakos 
sajátjának érezte a koszorút, a Betlehemet, így 
az Adventtől-Vízkeresztig teljes szépségében 
díszítette falunkat. 

A rendezvény biztosítását a Szegvári Polgár-
őröknek köszönjük. Az eseménysorozat meg-
örökítéséért sokat tett a Kurca-Tv (Viola István, 
Rostás Viktória), Kerekes Mátyás, Muzsik Sán-
dor, Magyar Antal, Szegvári Napló. Nekünk 
szervezőknek nagy öröm volt, hogy mire haza 
értünk a rendezvényről, már az interneten cso-
dálhattuk a szép fotókat, pozitív kommenteket, 
amik messze vitték Szegvár hírét. 

Sok segítséget kaptunk a Művelődési ház dol-
gozóitól, az Önkormányzattól, a Falufejlesztő 
KHT dolgozóitól. A fény és világítás technika 
Fekete Kálmán kezét dicséri, akit sokszor este 
riasztottunk, hogy kiégett egy égő. Önzetlen se-
gítségét köszönjük. 

A műsorok megvalósulásért köszönet a Ma-
gyar Nóta Klubnak, a Katolikus Keresztény Fia-
taloknak, az Óvodának, az Iskolának, a Községi 
Betlehemnek. 

Az ünnepi beszédekért köszönet Zsadányi Jó-
zsef plébánosnak, Csurka Zoltánné Óvodaveze-
tőnek, Bernáth Ildikó Iskolavezetőnek, Gémes 
László Polgármesternek. 

A rendezvény háziasszonya Gyömbér 
Ferencné volt, aki nagyon szívhez szólóan ve-
zette le a rendezvénysorozatot.

Karácsony közeledtével adománygyűjtésre 
hívtuk fel a szegvári lakosokat. Nagyon sok 
adomány érkezett a Művelődési házba, ezek 
nagyon sok családnak tették szebbé a szeretet 
ünnepét.

Számunkra az volt a legnagyobb köszönet, 
hogy hétről-hétre megelégedett arcokat láttunk 
és pozitív visszajelzéseket kaptunk, ami tovább-
ra is erőt ad arra, hogy találkozzunk 2015-ben is.

Igaz, hogy a 2014. évi Adventnek vége, de 
mi szervezők már azon gondolkozunk, hogyan 
tehetnénk még színesebbé, változatosabbá a kö-
vetkező rendezvény színvonalát. Nagyon szíve-
sen fogadunk felajánlásokat a rendezvényhez.

Ezúton kívánunk egészségben, eredményben 
gazdag, boldog Újévet!

Szervezők: Vajda Gabriella, Bucsányi László
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ben végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igazolt dokumentált veszteségét megtéríti, melyet 
az év lezárásával tud a Közszolgáltató kimutatni.

A díjhátralékok behajtásában Szegvár Nagyköz-
ség Önkormányzata együttműködik a Közszolgál-
tatóval. 

A veszteség megtérítéséről, a díjhátralék behajtá-
sa módjának részleteiről külön megállapodást köt a 
három fél (Megrendelő, Közszolgáltató, tulajdonos 
Szentes Város Önkormányzata).

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a szilárd hulladékszállításra 
vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést és az alábbi döntést hozta:

Szegvár nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a településen keletkező települési szilárd 
hulladék begyűjtésére, szállítására, előkezelésére, 
hasznosítására, a lakossági lomtalanítás lebonyo-
lítására Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést köt – a határozat melléklete szerinti tar-
talommal – a Szentes Városellátó Nonprofit Kft-vel 
2015. január 1. napjától december 31. napjáig terjedő 
időszakra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert a szerződés aláírásával.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megalkot-
ta 10/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletét Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület-
ének Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

2. Napirend: Egyéb előterjesztések
Gémes László polgármester előterjesztette a 

2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) Ör. 
módosítására vonatkozó javaslatot (3. sz. melléklet). 
Megkérdezte Márton Rozália gazdálkodási osztály-
vezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolat-
ban?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető el-
mondta, nem kívánja az anyagot kiegészíteni.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta és el-
fogadásra javasolta a rendeletmódosítást.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta 11/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletét a 
2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) Ör. 
módosítására.

Gémes László polgármester előterjesztette a Szo-
ciális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályozá-
sára vonatkozó írásos anyagot (5. sz. melléklet). 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, pontosí-
tást kell eszközölni a 3. § /2/ bekezdésében. A meg-
fogalmazásban a „lakásonként” kifejezés helyett 
„háztartásonként” szóhasználat fog szerepelni. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság megtárgyalta 
a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályo-
zásáról szóló rendeletet. A jegyző asszony által tett 
módosítással azt elfogadásra javasolja. 

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizott-
ság megtárgyalta a szociális tüzelőanyag támogatás 
helyi szabályozásáról szóló rendeletet. A bizottság a 
módosítással együtt elfogadásra javasolja. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal megal-
kotta 12/2014. (XI.27.) Önkormányzati rendeletét a 
Szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabá-
lyairól.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Felhatalmazás a Délkelet-Alföld Regionális Hulla-
dékgazdálkodási rendszer létrehozását célzó önkor-
mányzati társulás taggyűlésébe történő képviseletre 
vonatkozó írásos anyagot (6. sz. melléklet).

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a Délkelet-alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Cél-
zó Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe történő 
képviseletről szóló előterjesztést és az alábbi hatá-
rozatot hozta:

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete felhatalmazza Gémes László polgár-
mestert, akadályoztatása esetén Lukács Istvánné 
alpolgármestert, együttes akadályoztatásuk esetén 
Tóth Péter települési képviselőt, hogy a Délkelet-
alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Tag-
gyűlésében képviselje Szegvár Nagyközség Önkor-
mányzatát.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
Megállapodás a nemzetiségi önkormányzattal c. 
írásos anyagot (7. sz. melléklet).

Varga Ferenc a Szegvári Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke elmondta, néhány részletet 
hiányol a megállapodásból, amely elengedhetetlen 
a hatékony működéshez. Megkérdezte, konkrétan 
melyik irodahelyiséget használhatnák?

Gémes László polgármester elmondta, a Műve-
lődési Ház bejáratától jobb kézre eső irodáról van 
szó. 

Varga Ferenc elnök elmondta, ez nem egy kü-
lönálló helyiség, időnként mások is használják. 

Gémes László polgármester elmondta, az irodát 
egy héten egyszer ügyvéd, illetve gazdajegyző is 
használja. Hétfőn, szerdán és csütörtökön az iroda 
teljesen üres. 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, amikor pályá-
zati munkán kívánnak dolgozni, illetve határidős fel-
adataik vannak és foglalt a helyiség, hova mehetnek? 

Gémes László polgármester elmondta, ilyen ese-
tekben a művelődési házon belül meg tudják oldani 
a számítógép használatát.

Varga Ferenc elnök elmondta, ha jól érti, az ügy-
félfogadás és a számítógép használat egy irodára 
összpontosulnak? 

Gémes László polgármester elmondta, az ügy-
félfogadást az említett 3 napra lehet időzíteni. In-
ternet az egész házon belül biztosított, számítógépet 
kapnak, azt át lehet helyezni egy másik helyiségbe 
is. 

Varga Ferenc elnök megkérdezte, mikor veheti 
igénybe az irodát?

Gémes László polgármester elmondta, december 
1-jétől használhatják az irodát.

Varga Ferenc elnök megkérdezte, átadás-átvéte-
li jegyzőkönyv készül-e?

Gémes László polgármester azt válaszolta, jegy-
zőkönyv készülni fog. Hozzátette, ha az elnöknek 
a továbbiakban felmerül valamilyen kérése, jelezze 
azt. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a – Nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján – a Szegvári 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testü-
letével kötött megállapodást jóváhagyja. 

Az elfogadott együttműködési megállapodás 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 5. számú függeléke.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert az együttműködési megállapodás aláírására.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
2014. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatót (8. sz. 
melléklet). Megkérdezte Márton Rozália gazdálko-
dási osztályvezetőt, van-e kiegészítése az anyaggal 
kapcsolatban?

Márton Rozália gazdálkodási osztályvezető el-
mondta, nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni. 

Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló tisz-
telettel köszöntötte a képviselő-testületet. Elmondta, 
most a könyvvizsgálat nem kötelező. A belső ellen-
őrrel az új jogszabályokat, illetve új könyvvizsgálói 
feladatokat a jegyző asszonnyal, illetve a gazdasági 
vezetővel áttekinti. Továbbra is igyekszik az önkor-
mányzat vezetőivel és munkatársaival, valamint a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökével szoros 
munkakapcsolatot tartani. Elmondta, a számvitel 
területén nagyon-nagy változások történtek. Nem 
az a probléma, hogy nincs, aki segítséget nyújtson 
egy-egy felmerült kérdésben, hanem az, hogy ezzel 
kapcsolatban egyre kevesebb a forgó tőke, illetve a 
pénz. Mindenkinek jó munkát és sikeres együttmű-
ködést kívánt. 

Lukács Istvánné alpolgármester elmondta, a 
képviselőknek tartott képzésen szó esett többek 
között az SZMSZ-ről is. Elhangzott az is, hogy a 
könyvvizsgáló jelenléte kell az önkormányzatok-
nál. Számunkra és a gazdálkodási csoport számá-
ra megnyugtató kontrollt jelent a könyvvizsgáló 
munkája. Korábban nagyon jó volt az is, hogy a 
gépjárműadó teljes bevétele az önkormányzatok-
nál maradhatott. 

Bízik abban, hogy a rendkívüli támogatásra be-
nyújtott pályázaton nyer az önkormányzat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, mi tekinthető rendkívüli eseménynek? 

Gémes László polgármester elmondta, rendkívü-
li eseménynek számít, ha a bíróság elmarasztal egy 
önkormányzatot fizetési kötelezettség miatt. Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat is be fogja nyújtani 
pályázatát, hiszen vannak kifizetetlen számlái. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, mit lehet tenni, ha az önkormányzat nem nyer 
a pályázaton? 

Gémes László polgármester elmondta, az ön-
kormányzat maga előtt görgeti a tartozást. Hosszú 
távon megoldást jelentene, ha az iskola fenntartásra 
havonta nem kellene fizetni. Ez éves szinten 40 mil-
lió forintot jelent. A megállapodás 2015. augusztus 
15-ig szól. Elmondta, ebben a témában már tárgya-
lásokat folytat. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, milyen kintlévősége van az önkormányzat-
nak?

Gémes László polgármester elmondta, a kint-
lévőségek különféle határidőre meg nem fizetett 
adókból tevődik össze. Minimális összeg az, ami 
meg nem fizetett bérleti díjból származik. Behajtá-
suk folyamatban van. Hozzátette, az apparátus min-
dig megtett mindent annak érdekében, hogy ezek a 
hátralékok befolyjanak. 

Márton Rozália osztályvezető a gépjárműadó-
val kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sokan 
hanyagságból nem tesznek eleget bejelentési kötele-
zettségeiknek. A kintlévőség nagy része ebből adó-
dik. Ezeknek a tartozásoknak 2/3 részét nem tudják 
behajtani. 

Gémes László polgármester felkérte a bizottsá-
gok elnökeit, ismertessék bizottságuk javaslatát.

dr. Vigh-Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bi-

Folytatás a 2. oldalról
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zottság megtárgyalta és tudomásul vette a 2014. évi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök elmond-
ta, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a 2014. évi 
gazdálkodásról szóló tájékoztatót részletesen meg-
tárgyalta, azt tudomásul vette.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetés I-III. 
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az 
alábbiak szerint határozott:

1. A képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoz-
tatóban foglaltakat.

2. Megállapítja a képviselő-testület, hogy a be-
számolási időszakban a likviditás akadozott, de a 
működőképesség biztosított volt. Az intézmények-
ben folyó szakmai munka, és az ellátottakról való 
gondoskodás kiemelt figyelmet kapott. 

3. Megállapítja a képviselő-testület, hogy a költ-
ségvetés végrehajtása összességében időarányos. A 
fejlesztési feladatok teljesítése, ezen belül a szenny-
vízcsatorna, ivóvíz beruházás teljesítése megfelelő, 
mivel szállítói finanszírozás miatt a támogatásokat 
a Minisztérium utalja közvetlenül a szolgáltatónak.

4. Körültekintően takarékos gazdálkodással az év 
végéig a költségvetési keretek, feladatok ellátásának 
anyagi hátterét az intézmények folyamatos működé-
sét nem biztosítják. A bevételkiesést az év hátralévő 
részében pályázati forrásból kívánjuk pótolni.

5. Megállapítja a képviselő-testület, hogy az év 
hátralévő részében a megkezdett beruházások foly-
tatása az elsődleges feladat. A fejlesztési elképze-
lések teljes körű megvalósítására azonban nem lesz 
lehetőség, kötelezettségvállalás csak a biztos forrá-
sok terhére vállalható.

6. A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési 
bevételek csökkenése miatt továbbra is szüksé-
gesnek tartja az ellátási kötelezettségek teljesítése 
érdekében a gazdálkodási fegyelem következetes 
betartását, a kintlévőségek behajtásával kapcsolatos 
intézkedések fokozását.

7. Az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást 
érintő, döntést igénylő javaslatokat kizárólag szabad 
forrás megjelöléssel lehet előterjeszteni, figyelembe 
kell venni a javaslatokban foglalt elköteleződéseket, 
a fontosságot szem előtt tartó sorrendet, valamint a 
későbbi időszak fenntartási költségeit. 

Gémes László polgármester előterjesztette a 
„rendkívüli önkormányzati támogatás” pályázat 
benyújtására vonatkozó írásos anyagot (9. sz. mel-
léklet).

Határozat
1. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a Magyar Köztársaság 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. 
számú melléklet IV. pontja alapján (a továbbiakban 
4. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be a he-
lyi önkormányzatok rendkívüli támogatását szolgá-
ló 2014. évi kiegészítő támogatásra.

2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a helyi önkormányzatok rendkívüli 
támogatását szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatás 
benyújtásához a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi:

I. a) Szegvár település lakosságszáma 2013. janu-
ár 1-jén 4.698 fő.

II. a) Szegvár Nagyközségi Önkormányzat helyi 
adó bevezetéséről döntött és 2014. évben ilyen jogcí-
men 75.000 eFt összegű bevételt tervez.

III. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési rendelete 62.518 eFt összegű (ere-

deti előirányzat) működési célú hiányt tartalmaz, 
melyet a fenti célú támogatás jogcímen terveztünk.

IV. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § /1/ bekezdés a) pont-
jában meghatározott rendezett munkaügyi kapcso-
latok követelményeinek megfelel.

Gémes László polgármester tájékoztatta a kép-
viselő-testületet arról, hogy dr. Szabó András fog-
orvos nyilatkozatot terjesztett a képviselő-testület 
elé, amelyben 2015. március 31. napjával lemond a 
II. számú fogászati körzet ellátásának feladatairól. 
A fogorvosi állás betöltésére pályázatot kell kiírni. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-

testülete tudomásul vette Dr. Szabó András fogor-
vos bejelentését, mely szerint a Szegvári II. számú 
fogászati körzet területi ellátásának feladatairól 
2015. március 31. napjával lemond. A praxisjogot az 
önkormányzat térítésmentesen visszaveszi.

A képviselő-testület pályázatot ír ki a fogorvosi 
praxis betöltésére.

A pályázat kiírásával felhatalmazza a polgármes-
tert.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
„Szegvár Egészségéért Közalapítvány” működésére 
vonatkozó írásos anyagot (10. sz. melléklet). Java-
solta az alapítvány megszüntetését. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete megtárgyalta a „Szegvár Egészségéért 
Közalapítvány”működése tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:

Az alapítványt a továbbiakban nem kívánja fenn-
tartani. Ezért kéri a Csongrád Megyei Főügyész-
séget, hogy a megszüntetési eljárást indítsa meg. 
Az alapítvány közel 4 éve célja megvalósítása ér-
dekében nem folytat tevékenységet. Támogatások 
hiányában tevékenységét kénytelen szüneteltetni és 
jövőbeni támogatásokra sincs kilátása. A Kuratóri-
um lemondott.

Gémes László polgármester előterjesztette a 
„Szegvár Nagyközségért Közalapítvány” működé-
sére vonatkozó írásos anyagot (11. sz. melléklet). 
Javasolta az alapítvány megszüntetését.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete megtárgyalta a „Szegvár Nagyközségért 
Közalapítvány” működése tárgyú előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta:

Az alapítványt a továbbiakban nem kívánja fenn-
tartani. Ezért kéri a Csongrád Megyei Főügyészsé-
get, hogy a megszüntetési eljárást indítsa meg. Az 
alapítvány közel 2 éve célja megvalósítása érdeké-
ben nem folytat tevékenységet. Támogatások hiá-
nyában tevékenységét kénytelen szüneteltetni és jö-
vőbeni támogatásokra sincs kilátása. A Kuratórium 
elnöke lemondott.

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

Tóth Péter képviselő elmondta, nap mint nap 
lehet látni, hogy a piactéren piaci árusítás történik. 
Nincs betartva a piaci nyitva tartás ideje. Kéri a pia-
ci nyitva tartás betarttatását, szabályozását. 

Gémes László polgármester elmondta, a rendelet 
értelmében hétfő, kedd, szerda és pénteki napon van 
piaci nyitva tartás. Utána fog nézni, hogy a többi na-
pokon vannak-e árusok. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megkér-
dezte, szedi-e valaki a helypénzt? 

Gémes László polgármester elmondta, a kft. 

munkatársa szedi a piacon a helypénzt minden al-
kalommal, amikor vannak kint árusok.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő megje-
gyezte, a piactér területén kívül is pakolnak ki áru-
sok. Erre oda kell figyelni.

Gémes László polgármester elmondta, az önkor-
mányzat nem tud foglalkoztatni embert arra, hogy 
pl. a piacot felügyelje, illetve beszedje a helypénzt. 
Természetesen, amennyiben mód van rá, odafigyel-
nek, a jövőben erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 
A helypénz szedése alkalmával fel lehet szólítani az 
árust, hogy tartsa be a rendeletben foglaltakat.

Tóth Péter képviselő megjegyezte, az árusok sok 
szemetet hagynak maguk után. Megkérdezte, a régi 
könyvtár épületét megkaphatná-e a tűzoltó egyesü-
let? Hozzátette, korábban már volt szó erről. 

Gémes László polgármester elmondta, egyszer 
már felajánlotta részükre az épületet, meg is tekin-
tették azt, megvásárolták a garázskapukat, viszont 
azóta sem keresték meg ezzel kapcsolatban. Java-
solta, hogy keressék meg újra, adják szándékukat az 
épület használatára vonatkozóan. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, tud-e az 
önkormányzat kézzelfogható segítséget nyújtani 
nekik?

Gémes László polgármester elmondta, kapnak a 
tűzoltók segítséget, ismételte, keressék meg ezzel a 
kéréssel. 

Határné Bottyán Erika képviselő elmondta, 
több képviselőtársa is jelezte, hogy szeretnének 
képviselői fogadóórát tartani. Beszélt a művelődési 
ház igazgatójával, aki elmondta, hogy tud biztosí-
tani számukra helyiséget. A fogadóóra időpontját 
szeretnék majd a honlapon is közzétenni.

Gémes László polgármester elmondta, támogat-
ja a kezdeményezést, a Szegvári Naplóba is közzé 
lehet tenni, illetve a helyi televízióban is. 

dr. Vigh-Molnár Henriett képviselő megkér-
dezte, kinek a tulajdonában van a fogorvosi szék? 

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a fogorvo-
si szék az önkormányzat tulajdonában van. Hozzá-
tette, elég rossz az állapota. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő megkérdezte, 
van-e valamilyen elképzelés az újfalusi iskola hasz-
nosítására? 

Gémes László polgármester elmondta, ötleteket 
vár az épület hasznosítására.

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, la-
kosok jelezték, hogy a településen tollfelvásárlók 
járkálnak. Sok esetben árusításra hivatkoznak azok 
az emberek, akik autóval járják a falut, zavarják az 
emberek nyugalmát. Mit kell ilyenkor tenni? Rend-
őrnek kell szólni, vagy megkérdezni őket, van-e en-
gedélyük az árusításra? 

Gémes László polgármester elmondta, az árusí-
tás és felvásárlás is tilos a településen. Volt rá példa, 
hogy szóltak a helyi rendőröknek, akik kiutasították 
őket a faluból. Megjegyezte, vannak olyan települé-
sek, ahol tábla jelzi, hogy tilos bármilyen árusítás a 
település területén, de az árusok ezt figyelmen kívül 
hagyják. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, valóban nyert 
az önkormányzat csatornaelem-gyártó gépet?

Gémes László polgármester elmondta, igen, 
alapgépről van szó, amelyhez sablon is tartozik.

Gyömbér Ferencné jegyző elmondta, a gépet a 
derekegyházi önkormányzat pályázta, a sablont pe-
dig Szegvár.

Tóth Péter képviselő megjegyezte, a vízelvezető 
árkokat így olcsóbban lehetne elkészíteni.  

Gémes László polgármester elmondta, személyt 
érintő ügyek tárgyalását zárt ülés keretében folytat-
ja a képviselőtestület.
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KÖZSÉGI BETLEHEMEZÉS

Immár nyolcadik éve, hogy A Közösség 
Fejlesztők, és a Katolikus Egyház közös szer-
vezésében megvalósulhat a betlehemes játék. 
Régi és új szereplők vállalkoztak arra, hogy 
részt vegyenek a próbákon, és az előadáson. 
Ez évben is lelkesen, jó hangulatban zajlot-
tak a próbák. December 21-én délután, szép 

napos időben indult útnak sok év után újra lo-
vas kocsival a csapat, hogy Jézus születésének 
örömhírét kivigye az utcára az emberek közé. 

Mivel a községi gyertyagyújtásra hangolódott 
rá a lakosság, így a faluban csak két helyszín 
volt, a szélmalom helyett, (mivel ott a terep je-

lenleg megközelíthetetlen) a régi malom épü-
lete előtt, illetve a Bem utcai játszótér. Majd a 

főhelyszín, a parkban felállított adventi koszo-
rúnál, a gyertyagyújtás keretében. Ezúton is 

köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, hogy 
lelküket készítsék Jézus születésének ünne-
pére. Köszönjük a Nonprofit KFT. Ügyvezető 
Igazgatójának, hogy a kellékeket szállító autót 
rendelkezésre bocsátotta, továbbá Rácz János-
nak aki, a szállítást végezte, és a „helyszíneket 
berendezte”. Köszönet Bihari Nándornak, aki 
lovas kocsijával szállította a szereplőket. Vé-
gül, de nem utolsó sorban köszönet a szerep-
lőknek, akik vállalták az áldozatot, hogy ez a 
betlehemes játék megvalósuljon. Ők a követ-
kezők: Rácz Angéla, Szanyi Katona Ágnes, 
Szanyi Attila, Rozgonyi Zoltán, Rozgonyi Má-
ria, Majzik Ferenc, Bánfi Antal, Bányai Lilla, 
Purgel Nóra, Szanyi Máté, Dunai Gáborné, 
Ráczné Purgel Ilona, Csuka Kiss Bernadett, 
Kószó Alexandra, Kovács Rita, Kosztolányi 
Zoltán, Németh Zsolt.

(Rozgonyi Mária)

KARÁCSONYI
PÁSZTORJÁTÉKOK

A korábbi évekhez hasonlóan, ebben évben 
is két csoport készült karácsonyra, hogy Jézus 
születésének örömhírét még színesebbé te-
gyék. Ezeket az előadásokat hosszú hetek sok-

sok próbája előzte meg, így alakult formálódott 
az előadás.

A kisebbek ez évben keretjátékkal bővít-
ve játszották a konkrét karácsonyi eseményt. 
Most egy picit kevesebb időt tudtunk fordítani 
a próbákra, a gyerekek sok-sok elfoglaltsága 

miatt. Azt a kevés alkalmat próbáltuk tartal-
masan kihasználni! Lelkes készületük után, 
már december 17-én az Idősek, Magányosok 
karácsonyán megörvendeztették előadásukkal 
a jelenlévőket. Majd december 24-én délután a 
gyerekek közös karácsonyán láthattuk előadá-
sukat. 

A gyerekek karácsonyán az előadás után 
közös énekléssel, próbáltuk ünneplésünket 
gazdagabbá tenni. Nem maradt el az ajándék-
csomag sem, melyet örömmel fogadtak a gye-

rekek. Isten ajándékozó jóságát mutatja Jézus 
születése, erre az ajándékozásra emlékeztet ez 
a szerény ajándékcsomag.

A felső tagozatos és a fiatalokból összeállt 
csoport, misztérium játékkal kedveskedett 
ezen a karácsony éjjelen, és karácsony napján 
délelőtt „Két csavargó éjszakája” címmel. De 

ebben benne volt Jézus születésének eseménye. 
Bennük is ott volt a készület láza, csak sokkal 
nehezebben tudták összehozni a próbákat, mi-
vel vidéken tanulnak, dolgoznak.

Ezúton is köszönjük minden szereplőnek, 
hogy vállalták a készületet, az előadásokat, a 
szabad idejükből mertek erre ajándékozni. Kö-
szönet a Szülőknek is, akik figyelemmel kísér-
ték a próbákra való eljutást is. Hála és köszönet 
azoknak is, akik ezt a készületeket imáikkal 
segítették.

(Rozgonyi Mária)

EGYMÁSÉRT SZERETETBEN!

Gyökössy Endre egyik könyvében olvas-
tam: Növekedni, növekedni nemcsak testben, 
tudományban, nemcsak értelemben, hanem 
agapéban, Jézus Krisztusban, szeretetben, 
szolgálatban, emberségben!

Ezzel a gondolattal, biztatással indult adven-
ti készületünk, minden munkálkodásunk. A 
december hónap telve volt feladatokkal.
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December 14-én rendeztük meg a már ha-
gyományos Karácsonyi Jótékonysági Vásárun-
kat. Előtte lelkesen készültünk: volt aki kézi-
munkával, mások süteményekkel, kaláccsal 
vagy karácsonyi díszekkel tették színesebbé a 
választékot. Hála Istennek sok jó ember segí-
tett és sok jó ember meglátogatta programun-
kat, ezzel támogatva törekvésünket.

Előző nap a Zsoltár 23 együttes adott jó-
tékonysági hangversenyt, segítve a Karitász 
ügyét: tartós élelmiszert és pénzadományt 
gyűjtöttek. Hálásan köszönjük!

December 17-én a Magányosok Karácsonyá-
ra hívtuk a Gondozási Központ lakóit és a ked-
ves Testvéreket. A gyermekek pásztorjátékkal 
készültek. Ezután egymást ajándékoztuk meg 
szebbnél szebb versekkel, karácsonyi énekek-
kel. Ünnepi díszbe öltöztetett szívünk szeretete 
mellett 70 csomagot készítettünk: almát, na-
rancsot és szaloncukrot szedtünk egybe. Isten-
nek hála, meghitt, kedves délelőttöt töltöttünk 
együtt.

December 17-én kezdődött a kétnapos beigli-
sütés. Két munkatárs, ill. segítő örömmel és 
szeretettel gyúrta, nyújtotta, töltögette a diós 
és mákos süteményeket, több mint 100 darabot. 
Nagyon köszönjük! Itt kell megemlíteni a több 
kg dió adományt, a sok jószívű ember segítsé-
gét, Isten áldja őket!

Mindeközben a vásárból, a jótékonysági 
hangverseny bevételéből és adományokból tar-
tós élelmiszereket vásároltunk. Így több mint 
300 kg élelmiszer: liszt, cukor, konzervek, 

levesporok, szaloncukor, narancs került szét-
osztásra. 30 hátrányos helyzetű nagycsaládot, 
és 15 magányos testvért ajándékoztunk meg 
így karácsony közeledtén. Hálásan köszönjük 
a csomagok házhozszállításában nyújtott segít-
séget is! 

December 22-én került sor a már hagyo-
mánnyá vált melegétel készítésre, osztásra. 
Kora reggeltől készült a finom székelyká-

poszta, nagyon köszönjük szakácsunk gondos 
munkáját, az étel átszállítását is hálásan meg-
köszönjük. A csoport tagjai 10 órától munkára 
készen álltak, csomagolták a kenyeret, beiglit, 
majd a székelykáposztát, hogy minden a helyén 
legyen, mire érkeznek a meghívottak. Hála Is-
tennek sokan eljöttek a hívó szóra, 2 óra alatt el 
is fogytak a csomagok. 

Nagyon köszönjük a Jóistennek, hogy adott 
nekünk erőt és mondhatjuk, ma is mondjuk: itt 
vagyunk, és használj minket szeretetben, szol-
gálatra. 

Hálás szívvel köszönöm meg munkatársaim-
nak, hogy az év során is együtt dolgozhattunk 
az Úr szőlőjében.

Kérjük legfőbb Pásztorunkat, adjon mind-
nyájunknak békességet, harmóniát az Újesz-
tendőben! 

(Szabó Judit)

KERESNI A MEGTALÁLTAT

Azt tartja a bölcs mondás: Istenről jobb 
beszéd, mélyebb szó a hallgatás... Róla szól-
ni merész vállalkozás. Mert „ki olyan, mint 
az Isten?” - s épp ezért: ki tud jól szólni az 
„egészen másról”, a minden létező fölött ál-
lóról, az abszolút létezőről, arról, „aki van”, 
aki „velünk van”? 

Van-e egyáltalán szükségünk emberi erő-
feszítésre? Kell-e itt emberi bölcsességre, 
„kitalálásra” hagyatkoznunk? Nemde maga 
az Isten szólott önmagáról a teremtésben, 
majd kinyilatkoztató szavában, végül a „leg-
újabb időkben”saját Fia által? A természe-
tes és természetfölötti kinyilatkoztatásban 
nemde örök időkre szóló ismereteket közölt 
önmagáról? Olyanokat, amelyek bár töre-
dékesen, mozaikszerűen, de mégis minden 
fontosat, üdvösségünk eléréséhez minden 
lényegest elmondanak róla. Isten után kér-
dezve, róla szólva tehát nem is annyira saját 
szavunkat kellene hallatnunk, hanem inkább 

meg kellene hallanunk mindazt, amit Isten 
önnönmagáról mond.

Sok ember úgy tekinti lelkének Isten utáni 
vágyódását, mint saját tulajdonát, amivel azt 
tehet, amit akar. Tehát nyugodt lélekkel ki is 
irthatja, ha neki úgy tetszik. Ám ez a vágy 
bennünk nem a mi kizárólagos tulajdonunk! 
A hang lelkünk mélyén - visszhang! Isten hí-
vásának, szerető szólítgatásának visszhang-
ja. Tudatában vagyok ennek?

ÉV.VÉGI HÁLAADÁSRA

Isten szeretetét meg kell köszönni! Ismerjük 
Jézus életétből azt a jelenetet, amikor meggyó-
gyított tíz bélpoklost. A gyógyulás után csupán 
egy jön vissza, hogy megköszönje. „Nemde tí-
zen tisztultak meg, mondja Jézus, hát a többi 
kilenc”? Egyszerűen kötelesek vagyunk, hogy 
adósnak érezzük magunkat. Minden valamire-
való szülő már kis korában rászoktatja gyer-
mekét, ha kap valamit, köszönje meg. „Mit kell 
mondani”? – biztatja a gyermeket. És nekünk 
ez nem szól? Látó szemem van, mit kell mon-
dani? „Köszönöm, Uram, köszönöm!” Tudok 
dolgozni. „Köszönöm, Uram, köszönöm!” 
Ki tudnál megmondani, hány ezer dolognak 
kell összhangban lenni ahhoz, hogy egyetlen 
percig is egészségesek legyünk, ami az isteni 
bölcsesség és szeretet remekműve. Folytassuk 
tovább: megkaptuk a hit ajándékát és ezt meg 
is őrizte bennünk, ebben a hitetlen világban. 
„Köszönöm, Uram, köszönöm!” Minduntalan 
tapasztalom kegyelmi ajándékait: megbocsátó 
szeretetét és a Szentlélek adományát, hogy Is-
tent atyámnak érezhetem: „Köszönöm, Uram, 
köszönöm!” Legyen az év utolsó napja a köszö-
net vég nélküli litániája.

(Zs. J.)

HÍREK-ESEMÉNYEK

Don kanyarban elesett testvérekért szent-
mise: január 12-én (hétfő) este 6 órakor. Sze-
retettel várnak minden szegvári lakost erre a 
megemlékező szentmisére a szervezők.

Akik ez évben szándékoznak házasságot 
kötni, mielőbb jelezzék szándékukat a plébáni-
án, még akkor is, ha a konkrét időpont nincs 
meg, hogy a jegyes kurzus időpontját mielőbb 
egyeztetni lehessen.

Szeretteinkért szentmisét lehet íratni január-
ban szerda délelőtt 9-11 óra között. Használjuk 
ki az adandó alkalmat, a legszentebb dolog a 
szentmise, amit értük felajánlhatunk. Amíg 
közöttünk voltak megemlékeztünk születés, 
névnapjukról, most már a mennyei születésnap 
az, ami az első helyre kerül.

Egyházközségi lelki nap a katolikus körben 
január 31-én (szombat) 9 órától lesz.

Február 2-án gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe, este 6 órakor kezdődő szentmi-
sében ünnepélyes gyertyaszentelés lesz. Aki 
szeretne saját magának gyertyát szenteltetni, 
hozzon magával, a templomban nem lesz lehe-
tőség gyertyavásárlásra.

(Rozgonyi Mária)
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John Henry Newman: 
Vezess, drága fény

Vezess, drága fény, a sötétségben,

mely körülvesz engem!

Sötét az éj, s én távol vagyok hazámtól:

vezess el engem oda!

Irányítsd lépteimet, mert nem látok 
tovább,

csak egy lépésnyire önmagamtól.

Egykor távol jártam attól, hogy kérjelek:

te vezess engem.

Magam akartam megválasztani utamat.

Magam fénye voltam, bár mélységek közt 
jártam,

saját ösvényemen,

s büszkén egyéni célokat hajszoltam.

De most – hadd felejtsem el mindezt!

Oly hosszú időn át megőriztél engem,

vezess továbbra is: süppedő mocsáron is 
át,

folyamok árján és leselkedő szirteken 
keresztül,

míg túl az éjszakán,

a hajnali fényben nem integet az angyal.

VARÁZSLATOS  
KARÁCSONYVÁRÁS

Mindig öröm az adventi készülődés, ám 
az idén mindenki összefogott, hogy a lehető 
legtöbb élményt nyújtsa ez az időszak.

Kezdődött az első gyertyagyújtással, majd 
egyre szaporodtak a programok.

Mi, nyugdíjasok szinte kényeztetve vol-
tunk, hiszen a templomban a gyerekek el-
játszották nekünk a betlehemi csodát, majd 
másnap a kultúrház nagytermébe is hivata-
losak voltunk, hogy megnézzük az iskolások 
karácsonyi műsorának főpróbáját. Mond-
hatom, ámultunk a gyerekek ügyességén, a 
választott énekek, táncok, versek szépségén, 
a rendezés színvonalán. Többünknek már 
unokái álltak a színpadon, és ez még fokoz-
ta örömünket. Köszönjük a meghívást és az 
élményt.

Meg kell említenem a december 20-i kó-
rushangversenyt is, amely a szentesi refor-
mátus nagytemplomban volt a Bazsa Mári 
népdalkör előadásában, csodálatos versekkel 
megfűszerezve. Az a néhány szegvári, aki 
kíváncsi volt rá, lélekben megújulva jöhetett 
haza.

És máris itt volt az utolsó gyertyagyújtás, a 
felnőttek betlehemi játékával, a süteménytől 
roskadozó kultúrházi asztalokkal, hogy kez-
dődjön a nagy misztérium, karácsony hete, a 
fény születése. Áldott és békés volt az ünnep, 
kívánjuk, hogy az Újév is ilyen legyen.

A nyugdíjas pedagógusok nevében: 
Orvosné Jaksa Mária

Diákvilág
Kedves Olvasó!
A december hónap is sok-sok programmal 

telt el iskolánkban.

József Attila Kupa matematika versenyt 
szervezett a Hódmezővásárhelyi Kistérség a 
Németh László Gimnázium és Általános is-
kolában. Szanyi Máté, Szép Endre, Fuvó Mi-
lán és Mihály Péter nevezett be a versenyre. 
Mindenki versenyzett a saját korosztályában 
és együtt egy csapatot alkottak.

Szép Endre 5. helyezést ért el. Gratulá-
lunk!

Felkészítő nevelők: Vígh Nóra, Sápi Attila 
és Rozgonyi Zoltán.

Mikulás ünnepségre került sor osztályke-
retben. Az alsósoknál járt a Mikulás. Kö-
szönjük a hitoktatók segítségét. 

A Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény-
ben /Falumúzeum/ Luca napi kézműves fog-

lalkozást szervezett Purgel Nóra múzeum-
pedagógus a 3.a és az 5.b osztályosoknak. 
Köszönet érte!

December elején a Községi Könyvtárban 
Lackfi János költővel találkozhattak isko-
lásaink. Köszönjük, hogy lehetővé tették a 
szervezők ezt a beszélgetést.

Részt vettünk a szegedi Gyermekkará-
csonyi rendezvényen. Ide 42 gyermekkel 
mentünk el. Nagyon színvonalas műsorokat 
láttunk. Voltak kézműves foglalkozások is, 
ahol karácsonyi díszeket készíthettek a ta-
nulók. A kísérő nevelők Rozgonyiné Szabó 
Mária, Vígh Nóra, Bereczkiné Buza Anett és 
Lukács Istvánné voltak. Nagyon jól éreztük 
magunkat ezen a szombaton.

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

Karácsonyváró rendezvényt szervezett 
iskolánk immáron negyedik alkalommal. 
A helyszín ismét a szegvári Művelődési 
Ház volt. Zsúfolásig megtelt a nagyterem. 
Nagyon sok szülő, nagyszülő volt kíváncsi 
gyermekére, unokájára. A műsorban volt 
betlehemes játék, zene, ének, árnyjáték, nép-
tánc, modern tánc, idegen nyelvi blokk. Va-
lamennyi osztály képviseltette magát ezen 
az estén. Bernáth Ildikó intézményvezető 
asszony megköszönte mindazok munká-
ját, akik hozzájárultak akár anyagilag, akár 
munkájukkal a tornacsarnok öltözője tető-
szerkezetének újjáépítéséhez, szigetelésé-
hez. Egy kis ajándéktárgyat nyújtott át min-
denkinek. Köszönjük valamennyiük segítő 
támogatását.

Köszönjük a Karácsonyváró rendezvé-
nyen fellépő gyerekek színvonalas műsorát, 
az igazgatónő és a felkészítő pedagógusok 
munkáját, valamint Gálfi István, Hegedűs 
Imre, Szűcs Zoltán közreműködését, Pap Já-
nos és Szabó Ferenc rendszergazda hangosí-
tását, illetve a befolyt pénzösszeget, mellyel 
támogatták iskolánk alapítványát.

Az ünnepség előtti napon bemutattuk 
a műsorunkat az iskola, az Idősek Ottho-
na, a Katolikus Kör, a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete nyugdíjasainak. Örülünk, 
hogy ilyen sokan elfogadták meghívásun-
kat.

Mit kínálunk január hónapban?
- Osztályozó értekezletek az alsó és felső 

tagozatban
- A Művészeti Iskola zene és néptánc tago-

zatosainak félévi vizsgája
- Félévi értesítők kiosztása 
- Szülői értekezletek tartása

A vezetőség megbízásából: 
Lukács Istvánné
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MEGHÍVÓ
2015. JANUÁR 12-én hétfőn 18 órakor

A KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
SZENTMISE LESZ 

A II. VILÁGHÁBORÚBAN,
A DON-KANYARNÁL HŐSI HALÁLT 

HALT MAGYAR KATONÁKÉRT.
ELŐTTE 17 ÓRAKOR 

A II. VILÁGHÁBORÚS HŐSÖK  
EMLÉKMŰVÉNÉL

KÖZÖS EMLÉKEZÉS, 
MÉCSESGYÚJTÁS.

MINDENKIT TISZTELETTEL HÍVNAK

A Szervezők

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS
Az első világháborúban kitörésének cen-

tenáriumán szeretnénk mi is megemlékezni a 
hazájukat védő katonákról. Kérjük, a tisztelt 
lakosságot, a világháborúhoz kötődő leveleket, 
fotókat és egyéb tárgyakat, dokumentumokat 
egy kiállítás erejéig kölcsönözze az intézmény-
nek, melyeket a február első felére tervezett 
kiállítás után visszaadunk. Köszönjük a se-
gítségüket és várjuk a tárgyakat a művelődési 
házba!

Purgel Nóra

Meghívó
Szeretettel várunk  
minden érdeklődőt 

a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN
2015. január 22-én 17 órára

vetítéssel egybekötött régészeti-
történeti előadásra a Jaksa János 

Helytörténeti Gyűjteménybe

ÚJ TÁRGYAK KERÜLTEK 
A MÚZEUMBA

A 2014-es esztendőben is szép számmal 
érkeztek a múzeumba új tárgyak, melyekkel 
a helytörténeti gyűjtemény néprajzi és tör-
téneti állománya gyarapodott. Kiemelném, 
hogy idén 151 darabos katonalevél gyűjte-
mény is leltárba került Horváthné Béres Edit 
segítségével, mely Kovács István hagyatéká-
nak egy része. Szintén nagy értéket képvisel 
a Bárány Józsefné által adományozott Szeg-
vári Háziipari Szövetkezet Alapszabálya és 
fotói. Hálásan köszönöm továbbá Farkasné 
Szabó Elvirának (pad, tejhordó, köcsögök), 
Szabó Istvánnénak (csizmahúzó, köszörű, 
fejő, favilla, keresztfa, kártoló), Vásári Mag-
dolnának (mángorló, szakajtó, üvegek), Piti 
Magdolnának (kefe) és Szőke Lászlónénak 
(favilla, petróleumlámpa) a gyűjteményt 
gyarapító ajándékaikat!

A jövő évben is számítok a lakosság tárgyi 
ajándékaira és hagyományápoló tevékenysé-
gére. Ennek keretében a múzeum kertjében 
régi, hagyományos virágokkal szeretnék 
egy virágoskertet kialakítani. Várom a vi-
rághagymák felajánlását, a megtervezéshez 
nyújtott segítséget, tanácsokat. Keressenek 
bátran délelőttönként a múzeumban, hogy 
hamarosan együtt tudjunk gyönyörködni a 
szegváriak közös múzeumi virágoskertjé-
ben!

Purgel Nóra

Polgárőr és rendőr 
hírek

Először is minden kedves olvasónak kívá-
nok boldog újévet! 

Újra szeretném megköszönni a sok segít-
séget és támogatást, amit a tavalyi évben ka-
pott egyesületünk. Szerencsére munkánkat 
nem csak helyben ismerik el. A Csongrád 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége az 
évzáró ünnepség keretén belül egyesületünk-
nek ajándékozott egy női szolgálati kerék-
párt, egy forgalom szabályzó tárcsát és egy 
forgalomszabályzó fény rudat. Ami nagyban 
segíti mind a polgárőrök, mind a helyi rend-
őrök munkáját. Egyesületünk így most már 
két kerékpárral büszkélkedhet. Célunk, hogy 
kerékpáros szolgálatokat is szervezünk, álta-
lános bűnmegelőzési járőrszolgálat formájá-
ban. Valamint sportrendezvények és tömeg-
rendezvények biztosításánál is nagy előnyt 

jelenthet a kerékpár, ugyanis dinamikusabb 
hatékonyabb a közlekedés a tömegben, mint 
autóval vagy gyalog. Célunk a közeljövőben 
két segédmotor kerékpár szolgálatba állítása 
is, reméljük ehhez sikerül forrást találnunk. 
Valamint az idei évben a személyi felszerelés 
és a kézi eszközök fejlesztése a célunk, hogy 
a falu közbiztonságáért minél többet tudjunk 
tenni. Professzionális munkavégzés csak 
megfelelő munkaeszközökkel végezhető.

Évek óta nagy jól működik együtt a Szeg-
vári Horgász Egyesület és a Polgárőrség. Az 
idei évben szorgalmazni fogjuk a vízen tör-
ténő ellenőrzést, hogy a közös tulajdonun-
kat, értékeinket minél kevésbé tudják meg-
rongálni, károsítani.

Sajnos a bűnelkövetők száma évről évre 
szaporodik, így a polgárőrség feladatai is 
gyarapodnak, létszámunk viszont kevés, 
ezért szeretettel várunk minden érdeklő-
dőt, aki tenni szeretne a lakóközössége biz-
tonságáért. Jelentkezni és érdeklődni lehet 
minden hónap utolsó csütörtökjén a Körzeti 
Megbízotti Iroda mögött található polgárőr 
irodánál személyesen, valamint telefonon a 
06/30/677-7662 számon. Illetve betekintést 
nyerhet az érdeklődő facebook oldalunkon: 
https://www.facebook.com/pages/Szegvári-
Polgárőr-Egyesület. 

Az idei évben is szeretnénk legalább he-
tente egyszer járőrtevékenységet folytatni, 
és természetesen igény szerint a rendez-
vények biztosítását is vállaljuk. A helyi ci-
vilszervezetekkel is szeretnénk továbbra is 
gyümölcsöző együttműködést folytatni.

Még egyszer szeretnék mindenkinek bol-
dog újévet kívánni magam, a polgárőrök és 
helyi rendőreink nevében ezzel a verssel:

Kányádi Sándor: 
Ballag már

Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő. 

B. S.
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   „FIGYELEM, FIGYELEM! 
                 KÖZHÍRRÉ TÉTETIK 
                           A FARSANGI ÜNNEP 
                                        MOST ELKEZDŐDIK.” 

FARSANGI  KÉZMŰVES 

2015. JANUÁR 24-ÉN ÉS FEBRUÁR 7-ÉN  
9 ÓRÁTÓL 

FARSANGI DEKORÁCIÓ ÉS ÁLARC KÉSZÍTÉS 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ 200 Ft/fő. 

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁROK! 

Tóthárpád Ferenc: 
Kívánok hát... 

A kályhába meleget,
körétek sok gyereket!

Megérdemelt kenyeret,
pénzzel rakott szekeret!

Eljövendő években
megértést az útra!

Bú s a bánat ugorjon
a legmélyebb kútba! 

Egészséget, nyugalmat,
örömre sok alkalmat!
Házatoknak a béke

legyen mindig vendége!

2015. JANUÁR 22-ÉN,

A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJÁN

A SZEGVÁRI 
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

SZONDI MIKLÓS

TART ELŐADÁST

TÖRTÉNELMÜNKHÖZ 
MAGYARUL

CÍMMEL.

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

KEZDÉSI IDŐPONT:

GYEREKEKNEK  14.00 óra
FELNŐTTEKNEK 17.00 óra

A BELÉPÉS INGYENES!

MEGHÍVÓ

A Szegvári Tekézők Sport Egyesülete

2015. február 28-án (szombaton)

Jótékonysági 
TEKE-BÁLT

szervez a szegvári Művelődési Házban.

Az est fővédnöke: Gémes László 
polgármester

A bál célja: a tekepálya 
eszközállományának felújítása

Belépő: 3500 Ft/fő
Kulturális műsor (ének, zene, tánc) 

18.00 órakor
Vacsora 19.30 órakor
Zenét szolgáltat 

a Gazsó-Szűcs duó
A Gyenes büfé italokkal várja a 

szórakozni vágyó közönséget.
Tombola vásárolható!

Érdeklődni Zsibók Zoltán 
főszervezőnél lehet a 06-30/914-0746-
os telefonszámon, illetve a tekepályán 

nyitvatartási időben
Támogató jegy (1000 Ft) és 

belépőjegy 3500 Ft/fő vásárolható a 
Művelődési Házban és 

Zsibók Zoltánnál.

Szeretettel várja az érdeklődőket a 
Rendezőség!

Megnyitottunk!

Vörös rózsa 
cukrászda

Nyitva minden nap
9-től 18 óráig,

Ék utca 1. szám alatt a Kehely söröző 
(régi Zöld sas) sarkán.

Torta és aprósütemény rendelést 
felveszünk.

Telefon: 70/513-8521
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A Kőfalon túlra is jutott  
az ünnepi csomagokból

Nagylelkű partnereink egyik ajándékkosara 
egy nehéz körülmények közt élő szegvári csa-
lád karácsonyát tette könnyebbé. 

Nagy örömünkre, a „Kőfalon túlra”, szegvá-
ri fenyő alá is jutott a karácsonyi ajándékcso-
magjainkból. Kovács Aranka és lánya Jennyfer 
a háziorvosnál hallott először az akciónkról, 
ezt követően kerestek meg minket, könnyít-
sünk kicsit az ünnepi kiadásaikon. Az asszony 
elmondta, egyedül neveli gyermekét, a fiatal 
lány édesapja semmivel sem támogatja őket, az 
ő rokkant nyugdíja viszont alig elég valamire.

 

Megtudtuk azt is, Jennyfernek tejcukor-ér-
zékenysége, szója allergiája és felszívódási 
zavarai vannak, ami komoly fizikai, lelki és 
anyagi terhet jelent a családnak.

Anyával és lányával a szerkesztőségünk-
ben találkoztunk, ott adtuk át nekik nagylelkű 
partnereink ajándékait. Kovács Aranka rajtunk 
keresztül mondott köszönetet a segítségért és 
kívánt boldog karácsonyt az adakozóknak és a 
Vásárhely24 valamennyi olvasójának.

Forrás: Vásárhely24

A kamera nagy szerelmese: 
szabadidejében is videózik  

Hűvös Oszkár

Csongrád megye - Életét elképzelni sem tud-
ja a kamera nélkül Hűvös Oszkár. A szegvári 
származású operatőr nagy szerelme a „szer-
kezet”, de nem mindig tudott vele együtt dol-
gozni. Mára ez megváltozott, szabadidejében 
is állandóan ott van a kezében.

– Valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy 
nekem minden álmom teljesült – kezdte beszél-
getésünket Hűvös Oszkár, akinek évtizedek 
óta ott van a kezében a kamera. A szegvári 
származású operatőrt nagyon sokan ismerik a 
megyében. 14 éves korában ismerkedett meg 
a ketyerével: – Akkoriban egyik barátomnak 
volt egy felhúzós Quarz filmfelvevője. Ezt 
úgy kell elképzelni, mint a felhúzós órát, csak 
addig tudtuk használni, míg le nem járt. 7,5 

Szegvár az elektronikus sajtóban
méteres szalag volt benne, amivel 2-3 percet 
tudtunk felvenni – emlékezett vissza Oszi, aki 
azóta már a digitális rendszerrel dolgozik. – Ez 
azért már sokkal egyszerűbb – jegyezte meg. 
Fiatalon animációs rajzfilmeket készített, ame-
lyekkel több díjat is nyert.

– Sokáig nem volt lehetőségem ebben a 
szakmában dolgozni. Anno jelentkeztem a 
szegedi körzeti stúdióba, de nem kerültem be, 
majd 2001 óta dolgozom a vásárhelyi televí-
ziónál – mondta Oszkár. Az általános iskola 
után a szegedi Tömörkény István Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskolában végzett mint 
szobrász, majd volt kőfaragó is. Ezekben a 
szakmákban azonban soha sem dolgozott. Volt 
kirakatrendező Mindszenten és Mártélyon, 
majd vállalkozó lett: videotékát üzemeltetett. 
Ekkor került a sport közelébe, sportköri elnök 
lett Szegváron, de a megyei kispályás női lab-
darúgó-bajnokság szervezői feladatait is ő látta 
el, sőt saját csapatai is voltak.

Közben persze nem felejtette el a kamerát 
sem, majd operatőr lett. Elvégzett Budapesten 
egy videofelvétel-készítő tanfolyamot, majd 
kitanulta a mesterséget, és megszerezte a felső-
fokú operatőri képesítést. Kedvenc forgatásai a 
természetben zajlanak. – Az egyik évben télen, 
a vásárhelyi Hódtó csatornához települtem ki. 
Kitettem egy kiülőágat, hogy felvegyem a jég-
madarat. Álcáztam magam, de a két nap alatt, 
mindössze 15 másodpercet tudtam felvenni 
az ott létéből – mesélte nevetve, majd nagy 
élménnyel emlékezett vissza a dámszarvasok 
filmezésére, Gyulán az állatok barcogásáról 
készített anyagot. A munkája során az egyik 
legrosszabb pillanat az volt, amikor a katona-

Síremlék készítése 
kedvezményesen

Márvány Építőkő Kft
6760 Kistelek, Temető sor 1.

Gránitból, márványból, műkőből és mészkőből igényes, egyedi tervezésű, 
minőségi kivitelezéssel készítünk:

• Síremléket 
• Burkolatokat
• Lépcsőket
• Konyha-fürdőszoba pultok

Elérhetőségünk: info@marvanyepko.hu
Telefon: 06/30/967-6215

06/30/940-2181

ságról forgatott. – Az volt a feladat, hogy egy 
kis házból egy sérülttel jöjjenek ki a katonák. 
Persze ott álltam az ajtó mellett, hogy minden 
pillanat meglegyen. Erre az egyik hamarabb 
futott ki az ajtón, persze nem vett észre, és „el-
ütött”. Nagyot csattantunk, de a kamerát meg-
mentettem – mondta büszkén.

A műveit magának készíti, de néhány 
filmfesztiválra is benevez vele, valamint a 
helyi tévében is láthatók. Kedvenc forga-
tásai közé tartoznak erdélyi látogatásai is, 
azt azonban sajnálja, hogy medvével még 
nem találkozott. – Amikor kamera van a ke-
zemben, nem gondolkodom, másodpercek 
törtrésze alatt dől el, hogy mit csináljak, 
mit vegyek fel. Maguktól jönnek az ötletek 
– magyarázta a szakember. És, hogy meddig 
tart ez a szerelem? Ezt még maga sem tudja. 
Örökké. 

Forrás: delmagyar.hu

Hűvös Oszkár – szerelmével. Fotó: DM
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2014. december 23.-án Mindszenten a 
Gyümi étteremben tartottuk szokásos kará-
csonyi vacsoránkat. Az ízlésesen kialakított és 
szépen megterített étteremben több mint szá-
zan jöttünk össze, hogy megünnepeljük a kará-
csonyt és felelevenítsük 2014 történéseit a ka-
ratésok szemszögéből. A megnyitó beszédem 
után köszöntöttük meghívott vendégeinket, 
akik közül Lukács Istvánné Szegvár Nagyköz-
ség alpolgármester asszonya és Zsótér Károly 
Mindszent Város polgármestere köszöntötte 
a megjelenteket, valamint értékelte verseny-
eredményeiket. A köszöntők után ajándékok 
átadására került sor. Először vendégeinket, 
szponzorainkat és segítőinket leptük meg kü-
lönböző ajándéktárgyakkal. Nagy tetszést ara-
tott a csoportkép, amelyen majdnem minden 
karatés rajta van az általa elért eredményekért 
kapott serleggel és éremmel. Sietni kellett ez-
zel a programmal, mert a gyerekek már nagyon 
várták, hogy az eredményeikért és szorgalmu-

kért járó ajándékok is mihamarabb kiosztásra 
kerüljenek. Az idén a szegvári gyermek I. – 
serdülő – ifjúsági és junior korosztály verseny-
zői közül az alábbi végeredmény született:

I. hely: Szűcs Bianka 3 db I. helyezés és 1 db 
II. helyezés

II. hely: Száraz Csaba 3 db I. helyezés és 1 
db III. helyezés

II. hely: Gojdár Csanád 3 db I. helyezés és 1 
db III. helyezés

III. hely: Gojdár Kamilla 3 db I. helyezés
Ovis - Gyermek III. - Gyermek II. korosztály
I. hely: Suti Georgina 2 db I. helyezés, 4 db 

Karácsonyi vacsora
II. helyezés és 2 db különdíj

II. hely: Fodor Adrián 2 db I. helyezés és 1 
db II. helyezés

III. hely: Gyermán Lili 1 db I. helyezés, 3 db 
II. helyezés, 1 db III. helyezés és 1 db különdíj

III. hely: Szabó Hédi 1 db I. helyezés, 2 db 
II. helyezés, 4 db III. helyezés és 1 db különdíj

A szegvári és mindszenti felnőtt csoportot 
összevontam az értékeléshez. Végeredmény:

I. hely: Kulcsár Enikő 2 db I. helyezés és 1 
db II. helyezés

II. hely: Bődi Sándor 1 db I. helyezés és 1 db 
II. helyezés

III. hely: Gila Csaba 1 db I. helyezés
III. hely: Fodor József 2 db II. helyezés
A legtöbb versenyen szereplő és helyezést 

elérők között is osztottunk ki ajándékot. Itt 
holtverseny alakult ki a szegvári Szabó Hédi, 
Erdei Daniella és a mindszenti Gémes Gergő 
között. Mind hárman hét versenyről dobogós 
helyezéssel tértek haza.

Ezen az ünnepségem kiemeljük azokat is, 
akik legszorgalmasabban jártak el edzésre.

A szegvári kis csoport végeredménye: 
I. hely: Magyar Bianka 8 hónappal
II. hely: Bölcskei Molnár Szonja 7 hónappal
III. hely: Gyermán Lili 6 hónappal
III. hely: Suti Georgina 2 hónappal
Gyerek haladó csoport végeredménye:
I. hely: Fodor Adrián 5 hónappal és 4 máso-

dik helyezéssel
II. hely: Gyenes Maximilián 5 hónappal és 2 

második helyezéssel
III. hely: Szabó Hédi 2 hónappal

III. hely: Luli Áron 2 hónappal
Versenyző és felnőtt csoport végeredménye:
I. hely: Gojdár Csanád 7 hónappal
II. hely: Erdei Daniella 3 hónappal és 2 má-

sodik helyezéssel
III. hely: Fodor József 3 hónappal és 1 máso-

dik helyezéssel
III. hely: Szűcs Bianka 1 hónappal

A mindszenti klub legeredményesebb ver-
senyzői az alábbiak voltak:

I. hely: Gémes Gergő 5 db I. helyezés és 2 
db II. helyezés

II. hely: Győri Csanád 4 db I. helyezés, 1 db 
II. helyezés és 1db III. helyezés

III. hely: Kulcsár Gergő 2 db II. helyezés, 3 
db II. helyezés és 1 db III. helyezés

III. hely: Győri Dávid 1 db I. helyezés, 1 db 
II. helyezés, 2 db III. helyezés és 1 db különdíj

Mindszenten a legszorgalmasabbak a követ-
kezők voltak:

I. hely: Kulcsár Gergő 8 hónappal
II. hely: Gémes Gergő 3 hónappal
III. hely: Győri Dávid 2 hónappal
III. hely: Német Enikő 2 hónappal

Az eredményhirdetés után elfogyasztottuk a 
nagyon finom és bőséges vacsorát. Ezzel pár-
huzamosan levetítettük a fiam által összeállí-
tott képeket zenei aláfestéssel, ami sokakban 
vidám emlékeket ébresztett. A hangulat tovább 
fokozása érdekében összeraktuk a karaoke 
kellékeket és a kezdő dalt elénekelve kézről 
kézre járt a mikrofon. A gyerekek kedvéért 
táncutánzó programot is hoztunk, ami nagyon 
bevált. Az éjfélig tartó mulatság sok embernek 
tetszett. Bizalommal nézve a jövőre, kívánok 
minden Támogatónknak, Segítőnknek, a két 
klub tagjainak és családjaiknak boldog Újévet!

Erdei Sándor
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Valamikor nagyon régen, amikor még 
híre sem volt nyusziprémnek vagy medve-
bundának, az állatok csupaszon áztak-fáz-
tak a kerek erdő közepén. Az őzike sírva 
fakadt, hogy mi lesz, ha odaér a tél csikor-
gó hidege.

Megtudta a dolgot egy mesebeli kis 
szűcs. Nosza, nagyot gondolt! Ládáját fel-
nyitotta: volt abban fényes szőrme, tündér-
kabátok puha bolyha. Majd ő varr az álla-
toknak bundát!

Tüstént munkához látott. Ollója éjjel-
nappal csattogott, kezében ficánkolt a tű, 
látástól vakulásig. Amikor elkészült, sze-
kérre rakta a temérdek bundát, és kihajta-
tott a kerek erdőre. Ott nagy hangon hir-
detni kezdte:

Megnyílott a bundavásár,
tessék, őzek és nyuszik!
Annak jut a legszebb bunda,
ki keveset alkuszik!
Van itt, kérem, mindenféle
nyusziködmön, rókaprém,
jó meleg a háta, ujja, 
divatosra szabtam én.
Kifordítom, befordítom,
vállatokra igazítom,
mókus farka, medve mancsa,
nyuszi füle belefér!
Bujjék bele, aki fázik,
s nem ijeszti meg a tél!

Támadt is akkora tolongás, hogy a 
mókus nem találta meg az elejtett mo-
gyorót. Az öreg medve tüstént odatop-
pant:

Örülnék, ha nekem adnád
ezt a szép, bozontos barnát.
Lépesmézzel fizetek!
- Áll az alku – szólt a kis szűcs –, viheted!
Jött a róka:
Jaj, de csinos ez a piros,
sima, rám szabott kabát!
Adok érte egy kacsát!

Vette, vitte. És mögötte jött a többi. To-
lakodtak, furakodtak, könyököltek, vesze-
kedtek, igyekeztek, csak hogy mindnek 
jusson bunda. Az őz gombát hozott érte, 
s kapott egy szép, pettyegetett, barna pré-
met. Bokázott is, olyan szép lett!

Bundát vett a vidra, pocok, ürge, menyét 
meg a borz. A zsugori, mérges hörcsög jó 
sokáig válogatott, s nem akarta kifizetni 
tömött pofazacskójából a maréknyi búza-
magot.

Fésűs Éva: Bundavásár
Annál jobban ugrabugrált örömében a 

kis mókus, amikor belebújhatott rozsda-
barna kabátjába:

Nem is ázom, nem is fázom,
olyan meleg a kabátom!

Felöltözött a farkas, a vaddisznó, a nyúl. 
A mesebeli kis szűcs boldogan látta, hogy 
pompásan sikerült a vásár. Már éppen ha-
zafelé készülődött, amikor váratlanul meg-
szólította egy félénk hangocska.

- Mesebeli kis szűcs, én is nagyon fá-
zom. Nem volna még egy bundácskád?

Nézi a kis szűcs, hogy ki az? … Hát, sze-
gény sündisznó didergett a fűben. A nagy 
tolongásban az erősebbek minduntalan 
hátralökték, és neki nem jutott bunda.

- Ejnye – vakarta a füle tövét a kis szűcs 
–, miért nem igyekeztél, ügyeskedtél job-
ban? Már mindent eladtam.

- Nézd meg, hátha mégis akad valami!
- Mondom, hogy semmim sincsen, hacsak…
- Hacsak??? … - kérdezte reménykedve 

a sün, és apró szeme úgy csillogott, hogy a 
kis szűcs igazán megsajnálta. 

- … hacsak ezt az ócska tűpárnát nem 
veszed a hátadra - mondta.

Legelőször a nyúl vette észre, és kacag-
va hátracsapta a fülét.

- Odanézzetek, hogy néz ki a sün!
- Ó, te ostoba! Hogyan választhattál 

ilyen csúfságos bundát! – kényeskedett az 
őz. – Hiszen ez szúr!

- Mondhatom, jól megjártad! – kiáltotta 
hetykén a mókus, és mindjárt csúfolni kez-
dett: - Tüskés disznó! Tüskés disznó!

Szegény kis sün, akármerre fordult, 
mindenütt csúfolódó, fintorgó pofácská-
kat látott. De akkor ijedt csak meg igazán, 
amikor még a róka is eléje toppant, és 
szemtelenül kötekedni kezdett vele:

- Micsoda bunda! Hahaha! … No, hadd 
lássam legalább, hogy elől vagy hátul 
gombos-e?

- Nem mutatom meg! – mondta a sün, és 
gyorsan összegömbölyödött, ahogy csak bírt. 
Reszketett félelmében, hogy most mi lesz?

Róka koma meggondolatlanul odakapott.
- Hááá! … Aúúú! – üvöltött akkorát a 

következő pillanatban, hogy a cinegének 
torkán akadt a nóta. A rókát úgy össze-
szurkálta a sok kis meredező tű, hogy 
rémületében futásnak eredt, és a hetedik 
erdőig meg sem állt.

A csúfolódók elnémultak a meglepetés-
től. Maga a kis sün is alig akarta elhinni, 
hogy ő most legyőzte a ravasz, erős rókát.

- Ejha! – szólalt meg végre a mókus. – 
Mégiscsak ez ám a bunda!

- De ez ám! – mondta mackó bácsi. – De-
rék fickó vagy, öcsém!

Az őz lesütötte a szemét, a nyúl bocsá-
natot kért, de a boldog kis sün nem hara-
gudott senkire. Sokkal nagyobb volt az 
öröme!

Meg is hempergett a vadkörtefa alatt, s 
hát képzeljétek, amint felállt, mind a hátá-
ra tűzdelődtek a lepotyogott kis körték. Mi 
mindenre lesz még jó ez a tüskés bunda!...

A sok körtét hazavitte. Nekem is adott 
belőle, én pedig megígértem, hogy ezt a 
történetet elmesélem nektek.



16. oldal XXVIII. évfolyam 1. szám

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 600 példányban

Megjelenik havonta
Nytsz: B/phe/453/CS/90

ISSN: 2062-5235
Nyomdai előkészítés és nyomás:

„NORMA” Nyomdász Kft.
Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.

Telefon: (62) 244-499
Internet: www.norma.hu

Remek versenyidényt záró eredmények

A szegvári és mindszenti karate klu-
bok nagyon szép és a jövőre nézve bíz-
tató eredményekkel zárták az idei ver-
seny sorozatot. Utolsó versenyünkön, 
a Mikulás kupán, amit az RTK Dojo 
péceli klubja szervez már évek óta, 
mindenki dobogóra álhatott. 

A december 6-i megmérettetésre 14 
versenyzővel érkeztünk. Elmondha-
tom, hogy voltak kellemes meglepeté-
sek, kiszámítható győzelmek és vere-
ségek. De egy biztos, hogy tanulságos 
verseny volt. Megint csak úgy érzem, 
hogy a gyerekek szereplését és muta-
tott teljesítményét látva közelebb ke-
rültem versenyzőim lelki és érzelmi 
világának megértéséhez. 

Visszatérve az eredményekre öröm-
mel számolok be, hogy 

első helyezést ért el: Fodor Adrián 
(Szegvár), Gémes Gergő (Mindszent), 
Győri Csanád (Mindszent), Korom Lili 
(Mindszent)

második helyezést ért el: Suti Ge-
orgina (Szegvár), Kukovecz Jordán 
(Szegvár), Kukovecz Jázmin (Szegvár), 
Kiri Dorka (Mindszent)

harmadik helyezést ért el: Magyar 
Bianka (Szegvár), Gyermán Lili (Szeg-
vár), Luli Áron (Szegvár), Szabó Hédi 
(Szegvár), Német Enikő (Mindszent), 
Kulcsár Gergő (Mindszent).

Különdíjasunk is van, Suti Georgina 
személyében, aki az idén másodszor 
nyerte el a bírók szimpátiáját küzdeni 
akarásával és szerezte meg a legharco-
sabbnak járó elismerést.

Gratulálok a versenyzőknek és az 
őket felkészítő segítőimnek, Senpai 

Gojdár Jánosnak és Gojdár Kamillá-
nak.

Erdei Sándor


