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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett elhunytunk

Bárány István Pál
temetésén megjelentek, utolsó útjára 

elkísérték, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló családja

Megemlékezés
„A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.

Az élet kegyetlen és mostoha,
elválni megtanít, de feledni soha.”

Fájó szívvel emlékezünk

Bugyi Mihályné
Piti Julianna

halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja 

Megemlékezés
„Virágerdő sűrűjében

pihen két szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért,

messzi vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk,
lelkük vár ránk odafent,

hol uralkodik a hit,
békesség és a szeretet.

Telhetnek hónapok,
múlhatnak az évek,
mi örökké szeretjük

és nem felejtjük őket.
Ha egy könnycsepp gördül 

végig arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és 

hiányoztok nagyon.”

Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Adrienn és
Bihari Mátyás

halálának évfordulójára.

Szerető családja

Megemlékezés

„Meggyötört lelkem csupa könny és 
bánat,

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

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

többé,
De Te a szívemben élsz mindörökké!”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
leányunkra

Rácz Adriennre 
halálának 10. évfordulóján.

Rácz Pál, Rácz Éva
Dr. Rácz Oszkár

Családi események
2018. november

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt.
Halálesetek: Szoó-Horváth Lajosné Biha-

ri Anna Margit, Hunyadi J. u. 33/A (96 év); 
Berezvainé Korpa Ildikó, Farkas u. 1. (51 év); 
Hajdu Zsolt, Napkelet u. 3. (41 év); Tonomár 
Ákos, Petőfi u. 1. (35 év); Vigh István, Rózsa 
u. 15. (96 év); Lantos Anna, Rákóczi u. 10. (63 
év); Buzi Sándor, Rákóczi u. 45. (78 év); Szecskó 
Lajos Jánosné Ohratka Ilona, Hunyadi J. u. 49. 
(80év); Jaksa Mihályné Deák Margit Erzsébet, 
Hunyadi J. u. 50.(69 év).

Születés: Pintér Gábornak és Gémes Évának 
Martin nevű gyermeke.

A születési adatokat a Délmagyarország na-
pilapban közöltek alapján írjuk le. Amennyiben 
szeretné, hogy gyermeke születése benne legyen 
a családi események rovatban, kérjük közölje 
szerkesztőségünkkel a baranyvera@gmail.com 
címen, vagy papíron írásban, így elkerülhetjük 
az esetleges félreértéseket, elírásokat.

Megemlékezés
„Egy szál gyertya, mely lassan végig ég,

egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itt hagytad azokat, kik szerettek Téged,
de emléked örökre a szívünkbe égett.”

Fájdalommal emlékezünk

Márton János
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Sírhalmod mellé halkan lépek,

Csókomat teszem fejfádra.
Azt is lemossa könnyem árja.
Ez a hely, ahová sírni járok,

ide van eltemetve minden boldogságom.
Csillag volt, mert szívből szeretett,

S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,

de szívünkben él és örökre ott marad.
Ahogy múlnak a napok és fogynak az esték,
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak… 

egy emlék.”
Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston Lászlóné Bagi Anna

halálának 15. évfordulójára.
„Az édesanyák halhatatlanok.”

Szerető családja

Megemlékezés
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugodalmadat nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.”

Fájó szívvel emlékezünk

Ternai Attila 
halálának 10. évfordulóján.

Gyászoló felesége, gyermekei és unokái

Megemlékezés
„Elmentél tőlünk, de nem mentél messze,

tovább élsz bennünk, szívünkbe rejtve.
Ne gondold azt, hogy semmivé lettél,
őrizzük azt, amit mondtál és tettél.”

Fájó szívvel emlékezem

Somogyi János

halálának 2. évfordulóján.
Felesége
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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 +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, Vásár-
helyi 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 veze-
tékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepnapon: 
07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepnapon: 
09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Megyei 
Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya látja el 
a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használható!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
december 10-14. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
december 17-21. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 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. Kérjük, 
hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket hozza-
nak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell vinni, a 
rendelőbe.

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

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

Polgármesteri Hivatal 
telefonszáma: 06-63-364-800

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 12.45-15 óráig
Csütörtök  8-12 és 12.45-15 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 órá-
ig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
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
Sallainé Kispál Zsuzsanna
Telefon: +36-70-709-0630

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

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
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, polgárőr)

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

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
06-62/565-881

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

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

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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szélma-
lom, Babaház
Csak előre bejelentkezés alapján látogatható. 
Bejelentkezés: Kulbert-Takács Hajnalka +36-30-
448-1587

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat Szegvári Csoportjának 
fogadóórája: minden héten csütörtökön délután 14-
17 óráig, valamint minden hónap utolsó csütörtö-
kén 8-12 és 13-17 óra között.

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

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

Kéménytisztítás, időszakos ellenőrzés
Munkanapokon előzetes időpont egyeztetéssel 7-15 
óra között
Farkas István +36-30-261-5504
Szép Endre +36-30-261-4077

Hasznos tudnivalók!

Hulladékszállítás
Sárga kuka (újrahasznosítható hulladék)

Minden hónap utolsó előtti szerda
Legközelebb december 19.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés
Minden hónap első szerda
Legközelebb: december 5.
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A Fuszulyka Nyugdíjas Klub 
Nosztalgia délutánja

Fotók a 16. oldalon

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megve-
szi a Szegvári Naplót, kényel-
mesebb, ha előfizet. Emellett 

kedvezményt is kap: az előfize-
tés 2019-re csak 1000 Ft.

Díjtalanul házhoz szállítjuk az 
újságot a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk 
postára adását. Ez esetben az 

előfizetési díj 3000 Ft, amely a 
postaköltséget is tartalmazza.
Előfizetni a könyvtárban lehet 

minden hétfőn 15-17 óra között, 
valamint minden csütörtökön 

16-18 óra között.
Banki befizetéssel vagy 

átutalással a Szegvár és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél veze-
tett számlánkra. Szegváriak 
Tájékoztatásáért Alapítvány 

57200062-10003475-00000000.

A november 19-i klubfoglalkozásra veze-
tőnk Vighné Magdi az Ifjúsági Szállásra in-
vitált minket, mert meglepetést tervez.

Elérkezett a nap, és a meglepetés csaloga-
tó volt, mert a 34 tagból 29 fő volt jelen.

Az érkezőknek igen csak kikerekedett a 
szeme attól, amit látott, terített asztal, vázá-
ban virág. Egy külön asztalnál három férfi 
és két hölgy, akiket nem ismertünk. Nem 
tudta senki mi fog történni. Mi lesz itt?

Mindenki helyet foglalt az asztaloknál, 
Magdi köszöntött bennünket és a vendége-
ket. Mindjárt át is adta a szót a jóvágású, 
ősz férfinak. Ő bemutatta a vele érkezőket 
és saját magát, de úgy, hogy nem a nevét 
mondta meg, hanem a Szegvárhoz kapcso-
lódását. Beszédéből többen rájöttünk, hogy 
ő volt régen Szegváron rendőr, Beslin Lász-
ló. Elmondta, hogy Szabó rendőr volt előtte, 
és ő két és fél évet töltött Szegváron. Utána 
Szentesen, majd Szegeden szolgált.

Magdi kérte meséljen a családjáról. El-
mondta, hogy a 70-es években került ide 
családjával. Ők a rendőrlakásban, Holecska 
doktorék meg az orvosi lakásban laktak. 
Nagyon régen volt, mára már a feleségével 
nyugdíjasok, ő maga már 79 éves. Amikor 
ide kerültek egy óvodás kislányuk volt, Ani-
ta. Bettina lányuk 9 évvel később született, 
ekkor már nem Szegváron laktak. Mindket-
ten családosak és négy unokájuk van.

Jelenleg a Szegedi Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének tagja, és a vele érkezettek is 
klubtagok. Tapodi István és felesége, Acsai 
Ferenc és felesége. Nagyon szeretnek éne-
kelni, mulatni. Acsai Ferenc klarinéton is 
játszik.

A további program is a nóták jegyében 
telt. Beslin László ehhez forgatókönyvet 
is készített, melyet ki is osztott közöttünk. 
Ifjúságáról, fiatalkori élményeiről mesélt, 
amely Vásárhelyhez kötődött. Fiatal kora 
óta nagyon szeret mulatni, cigánynótákat, 
magyar nótákat énekelni. Ahogy mesélte a 
halász csárdai történeteket, úgy jöttek elő a 
szép nóták. Klarinét kísérettel a két hölgy 
énekelt, majd mindannyian bekapcsolód-
tunk, és „szólt a nóta, szállt a dal”. Öröm 
volt mindenki lelkében. Sok-sok nótát el-
énekeltünk.

Nagyon sok szegvári története volt, amit 
megosztott velünk. Rácz Ferenccel való ba-
rátsága például, amely egy egész életre szó-
ló volt. Ferit betegségében hetente látogatták 
feleségével.

Mi is elmondtuk, hogy többen emlék-
szünk feleségére, Zsuzsára, aki a szegvári 
drogériában volt eladó. Beszélgetés, éneklés 

közben előkerült egy kis pálinka, Majzik 
Feri kínált bennünket. Nagy tálcákon kínál-
tuk a sok libazsíros kenyeret, ami nagyon 
finom volt, kis bort is kortyoltunk utána.

Nagyon jó volt a hangulat. Klarinét szólót 
hallgattunk, majd jó pattogós csárdást éne-
keltünk:

„Nem jó, nem jó minden este a kapuba 
kiállni.

Nem jó, nem jó minden este a lányokkal 
cicázni…”

Vendégünk, László a Falu végén kurta 
kocsma című Petőfi verset mondta el bú-
csúzóul. Gratulált a Bazsa Mári Népdalkör 
tagjainak, mivel tudott a döntőbe jutásukról. 
Szólt, hogy induljon a zene, és énekeljük 
együtt! „Bazsa Mári libája, beúszott a Ti-
szába…”

Végül még egy szép gesztus, Beslin Lász-
ló egy-egy szál rózsával köszöntötte fel Fe-
keténé Erzsikét, Menyhártné Erzsikét név-
napjukon. Klubvezetőnk is kapott egy szál 
rózsát, majd ő is ajándékkal köszönte meg a 
vendégeinknek ezt a szép „nosztalgia” dél-
utánt.

Gémes Lászlóné klubtag

100 éve vesztette 
el Magyarország 

Erdélyt
Meghatódva, könnyes szemmel ülök a tv 

előtt. Most lett vége az évforduló emlékére 
vetített Trianon rockoperának az M5-ön. 
Nemcsak a történelmi eseménytől hatódtam 
meg, nemcsak az előadás módnak, a szép 
dallamoknak, a remekül összeválogatott 
idézeteknek, költeményeknek, leveleknek, 
beszédeknek tudható be, hanem a stáblistán, 
a szereplők felsorolásában feltűnt a Szegvári 
Dobbantó Táncegyüttes művészeti vezető 
Csurka Nándor felirat. 

Az ismert szereplők, énekesek mellett ta-
lán a nagyközönségnek kevésbé ismert rock 
énekesek is hangot kaptak. A mozgalmas, 
gyönyörű színpadképek, a felülről felvett 
felvételek gyönyörködtettek bennünket. És 
itt-ott megjelentek az itthonról ismert arcok, 
6 lányé és 6 fiúé.

A több mint 50 éves néptáncoktatás egyik, 
talán eddig legnagyobb sikere ez. Nem vé-
letlen az az ötlet, hogy állítsunk emléket 
ennek a szegvári kulturális örökségünknek, 
örökítsük meg egy néptáncos párt formáló 
szobor formájában a művelődési ház előtti 
kis téren.

Emlékezzünk rá milyen jó volt a táncos 
közösséghez tartozni, milyen jó lesz, ha 
erre járunk, megnézni ezt a szobrot és előtte 
állva számos kedves pillanat, nagy utazás, 
a kemény próbák pillanatait eleveníthessük 
fel.

Fogjunk össze egy nemes célért, a kará-
csonyi ajándékozás közben gondoljunk erre 
a nagy családra, a néptáncosok közösségére, 
ajándékozzunk e célra, támogassuk a szobor 
felállítását.

Kosztolányi Sándorné
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Nagyra becsült 
újságolvasó!

Alig több mint fél éve olvashattak a 
szegvári néptáncoktatás 50 évét felidéző 
történetről. A nagy költő szavait idézve: 
„… a múlton épül az, s az emlékezeten…”

Az emlékezet egyik leglátványosabb 
megnyilvánulási formája a szoborállí-
tás. Ennek a megvalósítását vállalta fel 
a szoborbizottság. Eddig még egyikünk 
sem foglalkozott ilyen jellegű feladattal: 
a művész kiválasztása, felkérése, a határ-
idő-megállapodás, majd az anyagi alapok 
megteremtése, külön számlaszám nyitása 
a Dobbantó Alapítvány javára, adomány-
gyűjtő perselyek kihelyezése az üzletek-
ben a számlával nem rendelkezők részére. 
És akiknek a banki tranzakció nem meg-
oldható, azoktól önkénteseink (Kosztolá-
nyi Sándorné, Kovács Gabriella, Szűcsné 
Ábrahám Mária) átveszik a felajánlott 
összeget, majd az adományozó nevével 
és nevében befizeti a szoboralap számlá-
jára. Augusztusban még tarthatónak lát-
szott a szoboravatás októberi dátuma. De 
a művész váratlan, több hónapig elhúzódó 
betegsége a mű befejezését és így annak 
felavatását is meghiúsította. A gyógyulá-
sát követő megbeszélés alapján a szobor 
átadása a következő év májusában történik 
meg. Ezt követően az ünnepélyes szobor-
avatásra Pünkösdkor kerül sor. 

Az anyagi fedezet gyűjtése folyamatos, 
a pénzösszeg nagyobb fele már rendelke-
zésre áll. 

Köszönetet mondok mindazoknak a ma-
gánszemélyeknek, civil szervezeteknek, 
vállalkozóknak, akik felismerték a szobor 
jelentőségét és már befizetéseikkel ezt alá 
is támasztották. Akiknek erre eddig nem 
volt lehetőségük, nemes célunk támoga-
tására, azt ezután is megtehetik, a már is-
mert számlaszámra.

Számlaszám: 57200062-10076684
Egyesület neve: Szegvári Dobbantó 

Néptáncosok Támogatásáért Alapítvány

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag újesztendőt kívá-
nok a szoborbizottság nevében.

Antal Péter 

Karácsonyi köszöntő
Kedves Szegvári Lakosok! 

A Karácsony a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent 
és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk azok-
hoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. 
Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra. Az ajándékok készítése és az 
ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van 
a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk 
el. Néha egy szóval, egy mosollyal, egy érintéssel, sokkal többet tudunk kifejezni, mintha 
drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, 
pedig ez nem más, mint az igaz szeretet. 

Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni 
tudjuk egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozás-
ból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk 
egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne veszítsük el az embersé-
günket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi 
üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek, hogy 
a Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek – segítsen minket testi, 
lelki és szellemi feltöltődéshez.

Áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Gémes László polgármester

„Borulj a földre téli álom,
ölelj át minden gyermeket.

És mindenütt a nagyvilágon,
örüljenek az emberek.
Harangok tiszta zengő

hangja kísérjen minden éneket.
Csituljon el a szíved haragja.
S várjuk a legszebb ünnepet.”

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS ÖRÖMÖKBEN, JÓ EGÉSZSÉG-
BEN, EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK SZEGVÁR VA-

LAMENNYI LAKÓJÁNAK!
Lukács Istvánné, alpolgármester

Személyes elérhetőség

A Szegvári Napló munkatársai 
személyesen elérhetők hétfőn 15-
17 óra, valamint csütörtök 16-18 
óra között a művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt 
üzenetet, cikket, személyes meg-
emlékezést, stb. a művelődési 
ház munkatársai is fogadnak. 

LAPZÁRTA
2018. december 20. (csütörtök) 17 óra 

személyesen
2018. december 30. (vasárnap) 

elektronikusan

Kérjük az időpont betartását, hogy a kö-
vetkező hónap első napjaiban a szerkesz-
tők összeállíthassák az újságot és mielőbb 
megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tudó-
sításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com
Telefonszám: +36-30-278-5640
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HIT VILÁG

Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett, 
milyen jó volna csak a szívünk melegét adni. – Papp Lajos

Böjte Csaba adventi gondolatai
Ülök az egykedvű őszi borongásban, az 

egyházi év utolsó napján. Csend van bennem, 
várakozás. Múlik egy év! Vagy egy egész vi-
lág? Nem tudom!

Körülöttem forrong minden! Vitázó poli-
tikusok, választásra készülnek, jót akarnak, 
dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi 
bankárok által felhergelt, fölösleges üveg-
gyöngyök után futkosó, kapkodó emberek 
kiabálnak, vagy tanácstalanul néznek maguk 
elé értetlenül. És itt vannak a naponta meg-
fagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya 
alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek 
és az olcsó termékeket reklámozó médiák. És 
sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt 
hihetetlen nagy példányszámban megteszi 
a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a 
megannyi honlap.

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, 
közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, 
hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. 
Megáll és hosszan néz.... Testemben hatalmas 
félelem remeg... csak le ne borulj sírva előt-
tünk Istenünk.

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így 
tovább! Tudom eszemmel hogy túl sok már a 
hazugság, a léha képmutatás. Magam is ér-
zem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, 
szétverni az álnokok között. Türelmetlenek 
vagyunk…

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki 
jót akar, jót magának, minél több jót. Mint a 
gyermekek veszekszünk ócska baba rongyo-
kon, és észre sem vesszük, lassan szabadul 
el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a 
világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, 
léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjte-
ni bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval 
bíztatsz, adtad a szeretet parancsát, és meg-
mosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jó-
ságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen 
paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáz-
tál, mindenünk megvan. A föld csodás ter-
mékenysége szaporít nap mint nap kenyeret 
nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy építhe-

tünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen 
a földön. És van annyi vasérc, réz, mangán, 
hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. 
És jut könyv, jó film, tiszta bor, és csók, szere-
lem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a bol-
dogságot. És juthat gyermekáldás, vagy vér 
a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent 
akaratodból. Testvérem lásd, van kit szeret-
hetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törőd-
hetsz, kibe belé álmodhatod álmodat. És ül-
tethetsz virágot, platánt, diót, és megéred hisz 
jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra 
nőjön, és árnyékával enyhet adjon családod-
nak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre 
kerestek, találtak választ az évezredek alatt, 
lassan biztosan hajtsuk uralmunk alá a földet, 
ahogyan te kérted Istenünk a teremtés hajna-
lán még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés 
testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a rész 
igazságoknál fontosabb az élet.

A gonosz kacag, ugyanazzal a süket du-
mával jön, ígér minden kőből kenyeret, fo-
gyassz, habzsolj, ha kell ha nem, legyen. És 
ha leborulsz előtte, mindent csak neked ígér, 
az egész bevásárló központot, repülőt, jach-
tot, de minek? És felvisz csodás templomok 
ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a 
csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz 
felettük: Uralkodj, miért vállalnád a szeretet 
szolgálatát?

Fogyasztás, birtoklás, hatalom, habzsolva 
kacagsz, és szétmarcangolod világunkat, azt 
hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy, 
rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta vilá-
gunk elpusztítója.

Itt állsz Uram a XXI századi Jeruzsálem 
falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, 
és nekem nincsenek érveim és mégis arra 
kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb 
adventünkben jósággal jöjj közénk, ajándé-
kozd meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb 
eséllyel, egy szép Karácsonnyal.

Istentől áldott adventi megtérést, szent időt 
kívánok szeretettel,

Csaba testvér

„Fel nagy örömre, 
ma született, 

Aki után a Föld 
epedett…”

Hónapos forgatag szédítő sodrásában meg-
állít az Érkezés Napja. Ajándéközöne mellett 
kérdéseket feszeget: ki az, aki tényleg akar egy 
gyermeket?

Vagy magát az Istent…
Ki akar-fogad el egy gyermeket, kinek éle-

tében ma is az Isten élete lesz valósággá és je-
lenvalóvá…

A Karácsony annak kérdését is hozza: ilyen 
egy gyermekváró – Istenváró társadalom, egy 
család, mint a tied, a mienk?

Válaszoktól függetlenül itt van az öröm ide-
je, mert a Karácsony üzenete az, hogy mind-
egy, hogyan akarjuk mi egymást, az Isten akar 
minket. Sorsunkkal, életünkkel – sőt, halá-
lunkkal együtt! S mert az ember szíve mélyén 
ott a vágy Őutána, mindig voltak és lesznek, 
kik elindulnak, kik megállnak, kik meglát-
ják egymás szeme csillogásában a földöntúli 
fényt; mindig lesznek, kik kihallják a hírhozó 
hangot: Ember, veled az Isten!

Hát „fel nagy örömre, ma született Aki után 
a Föld epedett…”

Tedd hittel, térdre borulva. S engedd, hogy 
a ma is érkező Isten teljessé tegye örömed, éle-
ted!

László Attila
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Ha kihűlt körülötted a világ és jéggé fagyott az élet, fűts be önmagadban, mint egy tüzes kis kályhában és áraszd a meleget. Meglátod, 
mennyien jövünk majd köréd. Mert mindannyian fázunk. És oda gyűlünk, ahol meleg van még. – Müller Péter

Karitász-hírek
A nyár végétől indult 

befőzési programunk 
során, támogatott csa-
ládjainkkal 175 üveg 
befőttet, savanyúságot 
készítettünk: szilvát, 
őszibarackot, birsal-
mát, uborkát és paradi-
csomot mentettünk át a 
téli napokra. Az elké-

szült befőtteket 6 család kapta meg. Ami-
kor lehetett, közösen dolgoztunk azokkal a 
családokkal, akik időt szántak erre.

Az ősz folyamán gyűjtöttük össze a 
Vetőmag-programban résztvevőktől a 
terméseredményeket. Összesen 20 család 
vállalta, hogy elveti és gondozza a növé-
nyeket (több mint 20 féle zöldség, közöt-
tük zöldbab, zöldborsó, gyökér, sárgarépa, 
hagyma, kukorica, karalábé stb.) Az időjá-
rás nem volt mindig kedvező, a megtermelt 
zöldségek azonban segítséget jelentettek 
egy-egy család számára. Örömmel szá-
moltak be az eredményekről:

November 18-án a Karitász védőszent-
jére, Szent Erzsébetre emlékezve kis 
kenyérkéket osztottunk, melyeket előtte a 

HÍREK 
–ESEMÉNYEK

Tartós élelmiszergyűjtés Advent folya-
mán! Aki szeretne hozzájárulni a rászo-
rulók karácsonyi ajándékozásához, megte-
heti a szentmisék előtt és után, ha elhozza 
a templomba. Minden jó szándékú ado-

mányt szeretettel fogad a helyi Karitász 
csoport. 

Adventi lelkigyakorlat december 14-
15-16-án, péntek, szombat este 6 órakor, 
vasárnap reggel a fél 9-kor kezdődő szent-
misében lesz. Gyónási lehetőség szentmi-
se előtt fél órával. Használja fel mindenki 
lelki töltekezésre ezt a három napot.

Községi betlehemes játék, december 
16-án lesz a községi adventi koszorúnál a 
téren, a 16 órakor kezdődő gyertyagyújtás 
keretében. Erre a helyszínre várják a sze-
replők községünk apraját-nagyját.

Idősek-magányosok karácsonyára hívja 
és várja a Karitász Csoport az érintetteket 
december 20-án délelőtt 10 órától a temp-
lomba.

Gyerekek közös karácsonya ez évben 
december 23-án délután fél 4 órai kezdet-
tel lesz a templomban. Pásztorjátékot a 
hittanos gyerekek előadásában láthatunk. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, 
szüleikkel, nagyszüleikkel és mindazok-
kal együtt, akik szeretnék látni a gyerekek 
előadását.

December 24-én (hétfőn) 21 órakor lesz 
a „titokzatos éjféli” ünnepi szentmise!

December 25. (kedd) Karácsony napja, 
Jézus születésének ünnepe. Délelőtt 9 óra-
kor kezdődik az ünnepi szentmise.

December 26-án, karácsony másodnap-
ján nem lesz szentmise!

December 30-án Szent Család vasárnap-
ján az ünnepi szentmise 9 órakor kezdő-
dik.

December 31 (hétfő). Az év végi hála-
adó szentmise 18 órakor kezdődik, melyen 
ismertetésre kerülnek az éves statisztikai 
adatok is.

Január 1. (kedd) Szűz Mária Isten Anya-
ságának ünnepe, a béke világnapja. Az ün-
nepi szentmise 9 órakor kezdődik.

Január 6. (vasárnap), Urunk megjelené-
se, Vízkereszt napja, az ünnepi szentmi-
se a szokásos időben fél 9-kor kezdődik. 
Ezen a vasárnapon a szentmise keretében 
lesz a családok megáldása.

Január 13. Urunk megkeresztelkedése, a 
szentmise szokott időben, fél 9-kor kezdő-
dik.

Kegyelmekben gazdag szeretetteljes ka-
rácsonyi ünnepet, és Isten áldásával kísért 
békés újesztendőt kívánok!

Rozgonyi Mária

Plébános úr szentelt meg. Másnap a Gon-
dozási Központba is ellátogattunk, ők is 
örömmel fogadták Szent Erzsébet kenye-
rét, megemlékeztünk életéről, közösen 
énekeltünk. Jó hangulatban beszélgettünk 
egy órácskát, melyet szeretnénk gyakrab-
ban megismételni.

December folyamán tartós élelmiszert 
gyűjtünk a templomban, melyet karácsony 
előtt eljuttatunk családjainknak. A hagyo-
mányos Jótékonysági vásárt idén is meg-
tartjuk. Karácsony előtt az időseket hívjuk 
együtt-ünneplésre a templomba és tervez-
zük a szokásos melegétel-osztást. 

Köszönjük mindenkinek a segítségét, 
támogatását. Áldott adventi időt és szere-
tetteljes Karácsonyt kívánunk!

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

2018. október 25-én 14:00 órakor tartott nyílt üléséről
1. napirendi pont: Szociális célú tüzelő-

anyag támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása

Gémes László polgármester megkér-
dezte a képviselőket, hogy kérdésük, véle-
ményük van-e az előterjesztéssel kapcso-
latban? (2. sz. melléklet) Megkérdezte az 
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság 
elnökét a bizottság döntéséről.

dr. Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság a határozati 
javaslatot és az önkormányzati rendelet 
megalkotását is elfogadásra javasolta.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támo-
gatásban részesült 590.550 Ft vissza nem 
térítendő támogatás formájába, 62 m3 
lágylombos tűzifa vásárlására. 

A támogatás igénybevételéhez szüksé-
ges önerőt, 78.740 Ft-ot a 2018. évi költ-
ségvetés szociális segélykeret terhére biz-
tosítja az Önkormányzat.

A képviselő-testület vállalja, hogy a szo-
ciális célú tűzifában részesülőktől ellen-
szolgáltatást nem kér.

Gémes László polgármester kérte, aki 
egyetért a szociális célú tüzelőanyag támo-
gatás helyi szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet megalkotásával, kézfeltartás-
sal jelezze. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
megalkotta Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 12/2018. 
(X.26.) önkormányzati rendeletét a szoci-
ális célú tüzelőanyag támogatás helyi sza-
bályairól.

2. napirendi pont: SZMSZ módosítása
Gémes László polgármester ismertette 

a napirendi pontot. (3. sz. melléklet) Mivel 
mindkét bizottság tárgyalta, ezért megkér-
dezte az Oktatási, Kulturális és Szociális 
Bizottság véleményét.

dr. Molnár Henriett bizottsági elnök 
elmondta, hogy a bizottság elfogadásra ja-
vasolta a módosítást.

Gémes László polgármester megkér-
dezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
véleményét.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
tájékoztatta a képviselőket, hogy a Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottság szintén elfoga-
dásra javasolta a módosítást. 

Gémes László polgármester megkér-
dezte, van-e valakinek kérdése, véle-
ménye? Mivel nem volt kérte, hogy aki 
egyetért az SZMSZ módosítással, kézfel-
tartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elrendelte Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 13/2018. 
(X. 26.) önkormányzati rendelete Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2014. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) módosítását.

3. napirendi pont: Szegvár Nagyközség 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási 
kérelme

Gémes László polgármester megkér-
dezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolat-
ban van-e kérdés? (4.sz. melléklet) Nem 
volt kérdés, vélemény. A polgármester ja-
vasolta, hogy támogassák az önkéntes tűz-
oltókat ugyan úgy, mint a korábbi években 
is. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 2018. 
évi költségvetés céltartalékából 177.290 Ft 
támogatást nyújt a 2018. évi rezsi költsé-
gek fedezetére.

A képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a támogatási szerződés megkö-
tésével.

Gémes László polgármester megkér-
dezte van-e valakinek kérdése?

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képvise-
lő megkérdezte, hogy a Hunyadi utcában 
elkészült útszakasznak a széle így marad, 
vagy várhatóan padkázni fogják? Mert 
úgy látja, hogy az út széle tégla és vakolat-
darabokkal van feltöltve.

Gémes László polgármester tájé-
koztatta, hogy a padkázás elkészült és 
tégladarálékból és martaszfaltból van. 

Határné Bottyán Erika képviselő meg-
kérdezte, hogy a jegyzői álláshelyre kiírt 
pályázat, hogy áll? Mivel Derekegyhá-
záról kérdezték tőle, hogy ilyen esetben, 
amikor nincs jegyző kinek kell címezni a 
leveleket.

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy lehet a jegyzőnek címezni a levele-
ket, mivel van megbízott a jegyzői felada-
tok ellátására. A pályáztatás folyamatosan 
történik. Egy pályázati kiírás már volt, 
ami eredménytelen lett. Most fogják újra 
kiírni a pályázatot.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képvise-
lő megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy 
eredménytelen volt?

Gémes László polgármester tájékoztat-
ta, hogy egyetlen egy pályázat érkezett. 
A pályázót nem tartotta megfelelőnek a 
szegvári jegyzői poszt betöltésére. Sajnos 
nincs pályázó, mivel a vállalkozói szektor 
a felkészült szakembereket „beszippantot-
ta”. 

Tóth Péter képviselő megjegyezte, bi-
zottsági ülésen felmerült az önkéntes tűz-
oltókkal kapcsolatban, hogy az épület nem 



11. oldal2018. december

Folytatás a 12. oldalon

a saját tulajdonuk. Emiatt sok pályázattól 
elesnek. Az önkormányzat tervezi-e az 
épület eladását az önkéntes tűzoltóknak? 

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy az önkéntes tűzoltók tudnak pályáz-
ni csak most az idei évben nem sikerült a 
működési költségre pályázniuk. Egy egye-
sületnek nem kell, hogy a tulajdonában 
legyen egy ingatlan, melyre pályázni akar-
nak. Székhelyként használhatják, mert egy 
használati szerződés ugyanolyan, mintha 
tulajdonukban lenne az ingatlan. Úgy tud-
nak pályázni, ha a közüzemi számlák az 
egyesület nevére szólnak. Ha az egyesü-
let elnöke megkeresi azzal a szándékkal, 
hogy meg szeretnék vásárolni az épületet, 
a testület elé fogja terjeszteni a kérelmet. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, hogy 
a főutcának a felújítása mikor kezdődik?

Gémes László polgármester ismertette, 
hogy tavasszal kezdődnek a munkálatok. 
Úgy tudja, hogy a kivitelező ki van vá-
lasztva. Úgy gondolja, hogy az idén már 
nem érdemes hozzáfogni a munkálatok-
nak. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, 
hogy a Jakó út bővítésével kapcsolatban az 
áramszolgáltatónak sikerült-e megegyez-
nie a földtulajdonossal?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy az áramszolgáltató részéről nem kap-
tak még visszajelzést. 

Lukács Istvánné alpolgármester meg-
köszönte a Réti-telepen lakóknak a türel-
mét a híd felújításával kapcsolatban.  

Gémes László polgármester szerint is 
nagyon pozitív volt a lakosok hozzáállása. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy október 
31-én kezdik a Deák tanyától a gátig elké-
szíteni a hideg remixes felújítást, melynek 
5-6 napot kötnie kell. November 4-5 körül 
kezdődik az aszfaltozás a gáttól a kastély 
irányába. Szerinte november 10-e körül 
elkészül az út. 

A polgármester zárt ülést rendelt el.

Kedves Olvasó!
Ismét eltelt egy hónap! Szeretnék Önök-

nek beszámolni a novemberi rendezvénye-
inkről.

Sok év kihagyás után a Márton nap je-
gyében Suli-bulit szerveztünk. Vetélkedő-
vel kezdődött a rendezvény. Valamennyi 
osztály képviseltette magát. A csapatok-
ban volt szülő, testvér, pedagógus. Sok 
tréfás, ügyességi feladatokat oldottak meg 
a csapattagok. Rozgonyiné Szabó Mária 
tanárnő vezette le a vetélkedőt. A felsős 
Diákönkormányzat tagjai is közreműköd-
tek. A zsűriben foglalt helyet Ternainé 
Kovács Anna, Szabó Janka, Kosztolányi 
Lilla és Lukács Lili. Köszönjük, hogy 
velünk voltak! A Művelődési Ház folyo-
sóján süteményeket, üdítőt árultak az 
alsó tagozatos osztályok úgy, mint régen. 
A kiállító teremben kézműves foglalko-
zást tartottak a gyermekeknek a Belevaló 
Klub tagjai, (Huszka Anita, Vígh Mária, 
Szűcsné Ábrahám Mária) Bálint Eleonóra, 
Lantos Erika, Huszka Lászlóné, Beliczay 
Krisztina, Kulbert-Takács Hajnalka. Kö-
szönjük valamennyiük munkáját. Nem 
maradhatott el a diszkó sem. Nagyon jól 
érezték magukat a gyermekek. Táncoltak 
a jobbnál-jobb zeneszámokra. Köszönjük 
Dj Captain diszkósnak, hogy elvállalta a 
zeneszolgáltatást. Együtt szórakozott ezen 
a délutánon a szülő, a pedagógus, a gyer-
mek. Igazi csapatépítő rendezvény volt ez 
a Suli-buli. Szervezők voltak: Rozgonyiné 
Szabó Mária és Lukács Istvánné pedagó-
gusok. Köszönjük a munkájukat!

Egy új hagyományt szeretne iskolánk be-
vezetni ebben az évben. Karácsonyi vásárt 
rendezünk december 8-án a Polgármes-
teri Hivatal előtti téren 14 órától 18 órá-
ig. A szülők, nagyszülők szabadidejüket 
feláldozva segítenek november eleje óta. 
Tanárokkal, diákokkal együttműködve ké-
szítik a kézműves termékeket. Gyönyörű 
ajtódíszek, karácsonyi díszek, mécsesek 
készültek, melyeket eladásra kínálunk 
Önöknek. A délutáni és esti órákban kö-
zel 30 fő segített. A mézeskalács-sütésnél 
20 szülő és nagyszülő tevékenykedett. A 
volt munkatársaink is szívesen jöttek se-
gíteni. Iskolánk vezetősége az első perctől 
kezdve támogatta ezt a kezdeményezést, 
aktívan segítette a munkát.  Felajánláso-

kat is kaptunk. Dekorációhoz szalagokat, 
gyöngyöket, a mézeskalács alapanyagai-
hoz lisztet, mézet, illetve otthon elkészített 
és a vásárban árulható tárgyakat. A kará-
csonyi vásáron szerepelnek az alsó és fel-
ső tagozatos diákok is. Énekelnek, verset 
mondanak. Fellép az Ébredés zenekar. Az 
érdeklődőket forró teával várják a Műve-
lődési Ház dolgozói. Nutellás kenyeret is 
árulunk a gyermekeknek.

Jöjjenek el minél többen! Vásároljanak 
szebbnél-szebb ajándékokat. A befolyt ösz-
szeget rendezvények támogatására fogjuk 
fordítani. A Karácsonyi vásár fő szerve-
zői: Bereczkiné Buza Anett, Bárány Bri-
gitta, Magyar Nóra és Lukács Istvánné. 

Köszönjük a munkájukat!
November 30-án sor került a 3. Ismerd 

meg Szegvárt! - gyalogtúrára. A gyerme-
kek és a pedagógusok a Szélmalomhoz 
sétáltak el, majd végighaladtak a Kontra 
soron, a Szent János szoborig, és vissza az 
iskolához. Nagyon jól érezték magukat a 
tanulóink. Szervezők voltak: Bereczkiné 
Buza Anett, Rozgonyiné Szabó Mária. 

Köszönet érte!
Nyílt órákat tartottunk az alsó és a felső 

tagozatban. Sok szülő megjelent és kíván-
csi volt gyermekére.

December 1-jén a Művelődési Ház 
megtelt iskolásokkal. Az Egyházközség, 
Andrási Elemér plébános úr vezetésével, 
valamint a Művelődési Ház munkatársai 
segítségével, Bánfiné Sajtos Lolita hitok-
tató koordinálásával, iskolánk vezetésével, 
a pedagógusokkal, a gyerekekkel karöltve 
Adventi koszorúkat készítettek. Az alap-
anyagokat az Egyházközség biztosította. 
Köszönjük ezt a szép délelőttöt. Igazi csa-
patmunka volt ez a rendezvény is hasonló-
an a Suli-bulihoz.

A Művelődési Ház jóvoltából az alsó ta-
gozatosok részt vehettek a Lóca együttes 
műsorán. A gyermekkoncerten nagyon jól 
szórakoztak a kisiskolásaink. Köszönjük a 
meghívást!

Karácsonyváró műsort szervezünk a 
hagyományokhoz híven. December 21-én 
16.30 órakor kezdődik a műsor a Műve-
lődési Házban. Majd 18 órakor gyertyát 
gyújt a községi Adventi koszorún Víghné 

Diákvilág
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Németh Ildikó megbízott intézményvezető 
asszony. Az ünnepi műsort az Új Iskola 3. 
osztályos tanulói adják Lukács Istvánné 
vezetésével.

Szeretettel várunk mindenkit erre a szép 
rendezvényre!

Tabuk nélkül, Esélyegyenlőség a közne-
velésben címmel foglalkozásokat tart Búsi 
Dávid a nyolcadikosoknak.

Szegvár település valamennyi lakójának 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
újévet kívánnak a Forray Máté Általános 
Iskola dolgozói.

Lukács Istvánné
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Szegvári Napló részére
Tisztelt felelős szerkesztő Asszony!

Megkaptam dr. Bari Ferenc szegedi lakos 
levelének másolatát. Ez ügyben az alábbi ész-
revételeket teszem. A szóban forgó fényképet 
özv. Tischev Tamásné szegvári lakos bocsá-
totta rendelkezésemre. Özv. Tischev Tamásné 
a kép közreadásától eltelt öt hónap alatt nem 
emelt kifogást sem a kép közlése, sem a közölt 
szöveg tartalma ellen. (Pozitív ráutaló maga-
tartás.) Feltételezem, hogy eredendően, vagy 
a jóhiszemű elbirtoklás lehetőségét figyelembe 
véve is ő a kép tulajdonosa. Mivel a kép nálam 
van, én vagyok a kép birtokosa. A képet csak 
özv. Tischev Tamásné részére tudom átadni át-
vételi elismervény ellenében. Miszerint a képet 
a jelenlegi birtokos (jómagam) eladhatná, sértő 
félreértésre is okot adhat. A képről jó minősé-
gű másolatot a Szegvári Napló szerkesztősége 
bizonyára tud dr. Bari Ferenc részére prezen-
tálni, nekem nincs ilyen példányom. Bari Fe-

renc levelének közreadását én is kérem. Az 
én levelem közreadásához pedig kifejezetten 
ragaszkodom.  

Nyilvánvaló, hogy félreértésről lehet szó. 
Bárkinek lehet vizuális vagy akusztikai ér-
zékcsalódása, még szemorvosnak, vagy orr-
fül-gége szakorvosnak is. Sőt! Eseti jelleggel 
nekem, mint jogásznak is, de krónikus módon 
semmi esetre sem. Ha én tévedtem, ami velem 
ritkán fordul elő, dr. Agócsné, „Emike néni” 
bocsánatát kérem. Tischev Tamásné levélcímét 
nem ismerem, de a szegvári önkormányzat bi-
zonyára tud megfelelő információt adni.

Remélem, hogy ez a kicsi „malőr” nem ront-
ja a Szegvár mezőgazdaságának felemelkedé-
séhez hozzájáruló bolgárkertészek leszárma-
zottainak érdemeit, sem a példás családanya 
Tischev Tamásné (egykori barátom özvegye) 
érdemeit.

Maradok tisztelettel a Szegvári Napló vala-
mennyi olvasója iránt.

Dr. Mészáros Imre
jogász, egykori MUOSZ és SZMUSZ tag

10. forduló
Szegvár (3160) – BKV Előre (3097) 8 – 0
Pontszerzők: Szabó Gábor, Puskás Ben-

ce, Rácz József, Fuvó Milán, Hajdú Zol-
tán, Szabics Krisztián

Ifjúságiak:
Szegvár (870) – BKV Előre (1073) 0 – 4

11. forduló
Bátonyterenye (3443) – Szegvári TSE 

(3347) 6 – 2
Pontszerzők: Puskás Bence, Szabics 

Krisztián

Ifjúságiak:
Bátonyterenye (929) – Szegvári TSE 

(1012) 3 – 1
Pontszerző: Bereczki Zsolt

A megyei III. osztályú 
focicsapat eredményei, 

mérkőzései

Eredmények

11. forduló
Szentesi Kinizsi – Szegvár 3 – 1
Gólszerző: Puhala Krisztián

13. forduló
Szegvár – Kübekháza félbeszakadt

7. forduló
Szegvár – Gyálarét 0 – 4

További mérkőzések

12. forduló elhalasztva
December 8. 13 óra
Nagymágocs – Szegvár

Az NB-I Keleti csoportjában 
játszó tekecsapatunk 

eredményei, mérkőzései
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V. Hinomoto 
Kupa, avagy az 

igazság diadala! 
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 

Sportegyesület és a Mindszenti Kyokushin 
Karate Klub versenyzői Budapestre utaz-
tak, hogy részt vegyenek a november 10-
én ötödik alkalommal megrendezésre ke-
rülő Hinomoto Kupán. 

Az angyalföldi Láng Sportcsarnok tö-
kéletes helyszínnek bizonyult. Tágas és 
szépen berendezett terem, sok barát és ré-
gen látott ismerős fogadott minket. 

Erre a versenyre öt harcossal tudtunk ké-
szülni, mert sajnos a többiek betegesked-
tek. Korom Lili is gyengélkedve vállalta 
a küzdelmeket. Látszott rajta, hogy sokat 
kivett belőle a betegség elleni küzdelem, 
gondolom, hogy ezért kezdett olyan erő-
sen, hogy ne kelljen a teljes küzdő időket 
végig harcolni. A taktikája bejött és kate-
góriája győzteseként emelhette a magasba 
a győzelmi serleget. Kulcsár Enikő a fel-
nőtt női „C” kategória mezőnyében nem 
talált legyőzőre pedig volt olyan ellenfele, 
aki övfokozatok terén is előtte járt. Így az 
első két tatamira lépő versenyzőm arany-
éremmel zárt megalapozva ezzel a fiúk 
szereplését. 

Elsőnek Kulcsár Gergő következett, aki 
egyértelműen lehozta az első összecsa-
pást. Viszont a második mérkőzés már 
nagyon küzdelmesre sikeredett. A hosz-
szabbítás után az egyhangú bírói döntés 
Gergő mellett szólt. A döntő következett. 
Sajnos ide már nem tudott koncentrálni 
Gergő és folyamatos, veszélyes technika 
alkalmazása miatt (nem történt sérülés) 
büntetésben részesült, ami befolyásolta a 
mérkőzés kimenetelét. A második helye-
zés egy ilyen erős mezőnyben kimondot-
tan jó eredmény! 

Következett a felnőtt férfi „C” kate-
gória, ahol Győri Dávid várta, hogy ta-
tamira léphessen. A 6 fős tabelláról egy 
győzelemmel a körmérkőzéses rendszerbe 
került, ahol további két küzdő várta. Má-
sodik mérkőzést is megnyerve elég közel 
került ahhoz, hogy Ő is csatlakozzon a 
győztesekhez. Jól felépített küzdelmet 
láttam tőle. Sajnos a hosszabbításra elfá-
radt annyira, hogy nem vette észre, hogy 
ellenfele sincs jobb állapotban. A bírók 
vetélytársunkat látták jobbnak. Még egy 
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ezüstérem! 
Dávid küzdelmével párhuzamosan Gé-

mes Gergő is megkezdte szereplését. Ő 8 
fős csoportba került. Az egyenes kieséses 
rendszerben ez két győzelmet jelent a dön-
tőig. Ezt a kettőt a Gergőtől megszokott 
tapasztalattal és az ellenfelekhez méltó és 
mért tisztelettel és erővel nyerte, de kö-
vetkezett az igazi küzdelem, ami a két fél 
esetében teljesen eltérő volt. Gergőtől ez 
a fiú, vagyis inkább egy szabály rosszul 
értelmezése elvette a Magyar-bajnoki cí-
met. Ellenfelünk ezt a történetet szerette 
volna egyértelműsíteni, de nagyon rossz 
taktikát választott neki az edzője. Dühből, 
pusztítóan és kegyetlenül akart nyerni. Ez 
pontatlanságot és rossz helyzetfelismerést 
és -kihasználást eredményezett! Köszön-
jük! Gergő a helyzethez képest amennyire 
csak tudott higgadt maradt és erős ütése-
ivel a mérkőzés vége felé feladásra kény-
szerítette az összetört ellenfelet. Itt nem-
csak Gergő győzedelmeskedett, hanem az 
igazság is!

Köszönöm tanítványaimnak ezt a feled-
hetetlen napot!

Gratulálok mindenkinek!

Erdei Sándor

Világbajnoknak 
hittük! 

A Szegvári Kyokushin Karate Dojo 
Sportegyesület és a Mindszenti Kyokushin 
Karate Klub 2018. évi versenysorozatá-
nak legrangosabb eseményén vett részt. 
November 3-án, Győr adott otthont az 
első AIKO Ashihara Világbajnokságnak, 
amelyre 14 országból több mint 200 ver-
senyző érkezett. Szegvár nagyközséget 
Szabó Hédi és Erdei Daniella, míg Mind-
szent várost Gémes Gergő képviselte.

Gergő kategóriájában 10 fő nevezett, 
ezért öt-öt fős csoportokra választották 
őket. A csoportokban mindenki mindenki-
vel megküzd és az így kialakult eredmény 
után az első két helyezett jut tovább. Gergő 
első két mérkőzését ipponnal nyerte. Kö-
vetkezett az egész mezőny legtapasztal-
tabb (ebben a stílusban) versenyzője. Az 
első összecsapás nem hozott eredményt, 
hosszabbítás következett, amelyben ve-
zetést majd győzelmet érő találatot ért el 
Gergő. Nagyon jó érzés volt ez! A csoport-
ban a negyedik mérkőzés is ipponnal feje-

ződött be. Tanítványom a csoport élén vég-
zett. Tudtuk, hogy ezzel nincs még vége. 
Úgy hittük, hogy az „A” csoport győztesé-
vel kell majd a végső küzdelmet megvív-
ni. Ez így is lett. Gergőnek ez a küzdelem 
sem okozott túlzott fejtörést. Ippon lett ez 
is! Gergő Világbajnok! Ebben a tudatban 
siettünk a többiek buzdítására. Sajnos se 
Hédinek, se Daniellának nem volt jó nap-
ja. Az akarat meg volt, de még így sem volt 
elég a győzelemhez a közel 100% teljesít-
mény. Hédi a harmadik helyen fejezte be 
a versenyt. Daniella az egyenes kieséses 
rendszerben mérkőzést veszítve kiesett. 

Erre jött a hideg zuhany! Gémes Ger-
gőt szólították a küzdőtérre, akit már ott 
várt az ellenfele. Aki nem volt más, mint 
az a fiú, akivel már a csoportmérkőzések 
során találkozott és nagy küzdeni akarást 
tanúsítva le is győzött. Érdeklődésünkre 
elfogadható magyarázatot kaptunk, tehát 
jött a végső összecsapás. Gergő utolsó 
mérkőzése óta eltelt 20-25 perc. Evett és 
ivott. Ő megtette a dolgát és kezdett ki-
engedni, ami teljesen érthető egy 12 éves 
gyermektől, aki egész nap toppon van. Aki 
hajnal 4-kor már az ország másik vége felé 
utazott. Aki öt megnyert küzdelem után 
úgy érzi, hogy végre ezt is elérte. Hozzá-
teszem, hogy felnőtt súlycsoport nélküli 
világbajnokságon a 256 fős mezőnyből 
kikerülő végső győztes küzd hetet és két 
nap alatt! Tudtuk, hogy még nehezebb lesz 
ez a mérkőzés, mint a csoportkörben, de 
bíztunk Gergőben. Megismétlődött az első 
összecsapásuk, csak annyi volt a különb-
ség, hogy Gergő összeszedettebb volt, de 
sajnos nem ért el győzelmet érő találatot. 
Ismét hosszabbítás, amiben megint nem 
született értékelhető pont. A döntés négy 
stílusbeli és egy a mi stílusunkat képviselő 
bíró kezében volt. Gergő 4:1 arányban alul 
maradt. Csalódottan vettem tudomásul és 
igazságtalannak éreztem a végeredményt, 
hiszen mi vagyis Gergő vállalta egy má-
sik küzdőstílus szabályrendszerében való 
megmérettetést. És az ellenfelünk nem 
tudott élni azzal az előnnyel, hogy Ő nap 
mint nap ezt gyakorolja. Ráadásul az első 
mérkőzést el is veszítette tanítványom el-
len. Elfogultság nélkül állítom, hogy ez a 
Világbajnoki cím minden tekintetben Ger-
gőt illette volna!

Szomorúak voltunk, de szerintem ez 
érthető. Viszont itt kell megemlítenem, 
hogy az egyesület volt versenyzői, senpai 
Száraz Csaba és Gojdár Csanád (Szegvár) 
harmadik valamint senpai Németh Enikő 

(Mindszent) első helyezést ért el. 
Gratulálok a mutatott teljesítményekhez 

és természetesen az ezért járó megérde-
melt helyezésekhez!

Még ugyanezen a hétvégén (vasárnap) 
a szlovákiai Dunaszerdahelyre utaztunk 
tovább, ahol egy emlékversenyen vettünk 
részt. A Shinkyokushin stílus szervezet 
versenye komoly feladat elé állította csa-
patunkat, ami kibővült Gémes Dénessel és 
a fél éve már Csongrádról rendszeresen át-
járó Zalatnai Viktóriával. A négy ország-
ból érkezett közel 250 versenyző kiváló 
felkészültségről tett tanúbizonyságot.

Eredményeink: 
Szabó Hédi 1. hely
Gémes Gergő 1. hely
Zalatnai Vitória 2. hely
Erdei Daniella 3. hely
Gémes Dénes 3. hely

Gratulálok!
Erdei Sándor

Téli 
edzőtáboroztunk! 

Második alkalommal volt jelen a Szeg-
vári Kyokushin Karate Dojo Sportegye-
sület az orosházi téli nemzetközi edző-
táborban, amelyben hat ország közel 
100 sportolója vett részt. A három napos 
továbbképzést megtisztelte jelenlétével 
kancho Gerard Gordeau az International 
Budokai Karate világszervezet vezetője és 
több külföldi és magyarországi szervezeti 
vezető, valamint számos kiemelkedő je-
lenlegi és volt versenyző. 

A tábor szervezője shihan Zsiga Zsolt 
örömmel vette, hogy idén nyolc jelentke-
zés érkezett egyesületünktől. Mindszent-
ről hárman, Szegvárról öten csinálták 
végig a jó hangulatú, magas színvonalú 
tábort, amelyet ismét egy fergeteges sport-
bál zárt.

A tábor utolsó napjával egyidőben egy 
versenyre is eljutottunk. Debrecenben 
jártunk, ahol Kulcsár Gergő képviselte 
az egyesületet. Sajnos Gergő nem tudott 
ehhez a szabályrendszerhez alkalmazkod-
ni. Túl sok büntetést szedett össze, ami 
vereséget eredményezett. Mivel egyenes 
kieséses rendszer volt elbúcsúztunk a to-
vábbi küzdelmektől. Tapasztalatszerzés-
nek így is jó volt!

Erdei Sándor



16. oldal XXXI. évfolyam 12. szám

Jótékonysági koncert volt a 
katolikus templomban

Adventi koszorú Szegvár főterén

A Fuszulyka 
Nyugdíjas Klub 

Nosztalgia 
délutánja

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP
Kiadja:

a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány
Alapító főszerkesztő: Kovács Lajos István
Felelős szerkesztő: Kosztolányi Sándorné 

Szerkesztő: Szabó Irén
A szerkesztőség címe:

6635 Szegvár, Régiposta u. 1.
Telefon: 06/30-278-56-40
Készült 500 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


