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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE

„…legyen csendesség a mi országunkon 
ez új esztendőbe’,

Víg öröm és áldás szálljon a szívükre!”

Tisztelt Honfitársaim!
Egy csángó áldáskérő szavaival köszön-

tök minden magyart.
A csángó magyarok – ősi szokás szerint 

– az esztendő első óráiban még ma is ház-
ról házra járnak. Áldást mondanak, bősé-
get, jó kenyeret kívánnak egymásnak, és 
zenével, énekkel űzik el az ártó erőket.

Közben nemcsak önmagukra és azok-
ra gondolnak, akikhez bekopogtattak. Az 
áldás kérése a falunak, a szülőföldnek, a 
közös nyelvet beszélőknek is szól. Mert 
tudják, hogy összetartó közösségben az 
egyes ember is erősebb.

Tisztelt Honfitársaim!
Szilveszteri szokásunk, hogy az új évet 

minden évben a szeretteinknek szóló jókí-
vánságokkal kezdjük. És hogy az új esz-
tendőnek számos régi-új elhatározással 
vágunk neki.

Szilveszter elmúltával azonban néha 
úgy tűnik, mintha az újévi jókívánságok 
beteljesülését, az újévi fogadalmak betar-
tását rajtunk kívül álló erők akadályoznák. 
Pedig csak rajtunk múlik, hogy mire mon-
dunk nemet és mire mondunk igent.

Mondhatunk nemet mindarra, ami mér-
gezi hétköznapi életünket, az elaljasult 
közbeszédre, az embertársainkat vallásuk-
ban, identitásukban, méltóságukban sértő 
cselekedetekre.

Mondhatunk nemet a másokra való mu-
togatásra, a magunk felelősségének palás-
tolására, a mindenkin átgázoló törtetésre, 
a becstelenségre, mások tisztességének 

elvitatására.
Mondhatunk nemet az igénytelenségre. 

Az ünnepeinkből gúnyt űző cinizmusra, 
az érdekek szerint torzított valóságra, a rö-
vidlátó gondolkodásra.

Mondhatunk nemet környezetünk fele-
lőtlen kirablására, a vizeinket mérgező, a 
levegőt szennyező, a jövőnket felélő kímé-
letlen valóságra.

Külső erők ebben nem akadályozhatnak 
meg minket.

Mint ahogy mondhatunk igeneket is.
Mondhatunk igent mindarra, amilyen-

nek a jövőt, a magunk és gyermekeink 
életét szeretnénk látni, otthonaink békes-
ségére, az egymással való törődésre, a tel-
jesítmény elismerésére, a tisztességes ver-
senyre, a barátainkat segítő jó szándékra!

Mondhatunk igent a magyar nemzetre, 
Kárpát-medencei együvé tartozásunkra, a 
magyar érdekek képviseletére, hagyomá-
nyaink ápolására, anyanyelvünk megóvá-
sára!

Mondhatunk igent egy erős Európára, 
egy erősebb Európai Unióban erős Ma-
gyarországra, és mondhatunk igent a tisz-
tább környezetre, vizeink, földjeink, erde-
ink védelmére!

Tisztelt Honfitársaim!
A hagyomány szerint Szent Ágostontól 

származik a mondás – és higgyünk bármi-
ben, legyenek bármifélék a személyes cél-
jaink – elegendő útravaló lesz az előttünk 
álló esztendőre:

„Szeressük embertársunkat, vagy azért, 
mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.”

Boldog új évet, Magyarország!

Forrás: Köztársasági Elnöki Hivatal 
honlapja

Székely 
újévi köszöntő

Adjon az Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet.
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.

Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget.
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.

Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget.
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.

Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak.
Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.

Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret.
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.

Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet.
Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.

Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra.
Vándoroknak fogadót,
Isten adjon minden jót!
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett testvérünk

Antal Lászlóné 
Márton Ilona

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak.

Szerető testvérei

Megemlékezés
„Anya, hogyha hallasz! 

Látod könnyes a szemem.
Gyere vissza kérlek, 

fogd meg mindkét kezem!
Nem hallom a hangod, nem vársz, 

hogyha megyek.
S előttem csak akadályok, döntetlen hegyek.

Kellene, hogy megmondanád, 
hol találom a helyem,

hogy a gondoktól már többé 
ne fájjon a fejem.

Fáj nagyon, hogy nem vagy, 
a csönd is más volt Veled.

Hidd el, ha látsz most, szívem sosem feled.
S ha le tudsz jönni hozzám,

 néha tedd meg kérlek...
csak egy-egy álmot kérek,

s értelmet nyer a napom, ha láthatlak téged.
Anya, hogyha hallasz, látod, hogy kereslek,

tedd széppé az álmom és tudd, 
hogy szeretlek.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Kozma Istvánné
halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„Addig vagy boldog, míg van, ki szeret,

aki bajban megfogja a kezed,
S hogy milyen fontos is volt Neked,

csak akkor érzed, ha nincs már Veled.”

Fájó szívvel emlékezünk

Papp János
elvesztésének 5. évfordulóján

Szerető felesége, gyermekei, 
unokái: Jani és Andor

Személyes elérhetőség
A Szegvári Napló munkatársai sze-

mélyesen elérhetők hétfőn 15-17 óra, 
valamint csütörtök 16-18 óra között a 
művelődési házban. 

A könyvtár nyitva tartása alatt üze-
netet, cikket, személyes megemléke-
zést, stb. a művelődési ház munkatársai 
is fogadnak. 

Családi események
2018. december

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Házasságkötés: nem volt.
Halálesetek: Szabó Jánosné Putnoki Ro-

zália, Kántor u. 9. (83 év); Antal Lászlóné 
Márton Ilona, Kórógy u. 30/C (76 év); Sebők 
Mária, Kiss u. 8. (91 év); Dancsó Sándor, 
Kórógyszentgyörgy u. 17. (68 év); Szarvas Ti-
borné Pusztai Márta Franciska, József A. u. 39. 
(54 éves).

Születés: Rozgonyi Csabának és Fábián Re-
nátának CSABA; Pintér László Andrásnak és 
Zombori Lilinek LEVENTE; Juhász Tibornak 
és Gémes Szilviának BÁLINT nevű gyermeke.

A születési adatokat a Délmagyarország na-
pilapban közöltek alapján írjuk le. Amennyi-
ben 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, elírá-
sokat.

LAPZÁRTA
2019. január 31. (csütörtök) 17 óra

Kérjük az időpont betartását, hogy a 
következő hónap első napjaiban a szer-
kesztők összeállíthassák az újságot és 
mielőbb megjelenhessen.
Rövid híreket, eseményekről szóló tu-
dósításokat továbbra is várunk. 
E-mail cím: baranyvera@gmail.com

Telefonszám: +36-30-278-5640

Megemlékezés
„Nem simogat kezed,

nem mosolyog arcod.”
„Hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok, annyit nem mondtál.

Csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik.

A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”

Fájó szívvel emlékezünk 

Tóth Ferenc
halálának 11. évfordulóján.

Szerető családja

Megemlékezés
„A képedet szemem mélyébe zártam,

hunyjam le bár, itt vagy mindig előttem,
fénybe öltözve, édes napsugárban,

vagy zsendülő tavaszban, méla őszben.”

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen 
gyermekünkre 

Szarka Zsoltra 

halálának 9. évfordulóján és az év 
minden napján.

Szülei

Megemlékezés
Szeretettel emlékezünk édesanyánk 

Mihály Andrásné
Obrátka Piroska 

halálának első évfordulóján..

Szerető családja

Megemlékezés
„Virágerdő sűrűjében,

pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért,

messze vitted Istenem.
Álmainkban találkozunk,
lelke vár ránk odafent,

hol uralkodik a hit,
békesség és a szeretet.

Telhetnek hónapok,
múlhatnak évek,

mi örökké szeretünk
és nem feledünk téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

Wéber Csaba 

halálának évfordulóján
Szerető családja
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Kivonat Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2018. november 19-én tartott közmeghallgatásról

Gémes László polgármester szeretettel 
köszöntötte a megjelenteket. A Polgármes-
ter elmondta, hogy az idei évben két nagy 
megyei operatív program keretében meg-
kezdődött az Óvoda és a Központi Isko-
la felújítása. Az óvodában ki lett alakítva 
egy mini bölcsőde, amely már elkészült. 
A konyha alapterületét növelték, ami lehe-
tővé teszi a nagyobb kapacitást. A bővítés 
már elkészült, a belső munkálatokat most 
fogják kezdeni. Az iskolánál a nyílászárók 
cseréje megtörtént, a fűtés korszerűsítése 
szintén megvalósult. A külső szigetelés is 
elkészült, valamint a sportcsarnok szige-
telése is megvalósult. Az iskola felújítása 
210 millió forintba, az óvodáé 110 millió 
forintba került és mindez pályázatok el-
nyerésével valósulhatott meg. Az iskola 
felújítása év végéig elkészül, az óvoda 
konyhájának bővítése jövő év közepére 
valósul meg. Szintén operatív fejlesztési 
program keretében valósult meg, a Közút 
pályázata alapján, a Tiszára vezető út fel-
újítása és a hídnak a felújítása. Megragad-
ta az alkalmat, hogy megköszönje a Ré-
ti-telepen élők türelmét a híd felújításával 
kapcsolatban. Ez a felújítás már majdnem 
elkészült. A padkázás van még folyamat-
ban, illetve szalagkorlát lesz elhelyezve 
200 méter hosszan és a hídnál is el fog 
készülni a korlát. Tájékoztatta a jelenlévő-
ket, hogy a főutca aszfaltozása tavasszal 
fog kezdődni és a körforgalom kialakítása 
is megvalósul. A körfogalomnak öt ága 
lesz. Ezzel egy időben parkolók felújítása 
is meg fog történni. Elmondta még, hogy 
Derekegyházával közös pályázat alapján 
programokat fognak megvalósítani. Ez a 
jövő évben fog teljesülni, ennek a támo-
gatási összege közel 50 millió forint a két 
településre. Közmunka programmal kap-
csolatban szintén voltak pályázatok, az 
egyik a plébánia előtti parkoló felújítása. 
Mezőgazdasági program keretében az ál-
lomással szembeni területen zöldségeket 
termeltek, melyet az óvoda konyhája hasz-
nál fel. Továbbá a Kórógy-tónál lévő sza-
badidő parkban kerti lugas, szalonnasütő 
helyek felállítása fog megvalósulni. Egy 
pályázat van benyújtva, melynek kereté-
ben interaktív padok vásárlása valósulhat 
meg, ezek a parkban lennének elhelyezve. 
A kátyúzás folytatódni fog. Sajnos kevés 
a Falufejlesztő Kft. dolgozóinak és a köz-

munkásoknak a létszáma és a két nagy 
beruházás teljesen lefoglalja őket. Ennek 
ellenére a szociális tűzifa és szén házhoz 
szállítását is meg kell oldaniuk, sőt a ka-
tolikus kör felújítási munkálatait is el kell 
végezniük. A Rozmaring és Hunyadi utca 
egy részének felújítását is megvalósították 
egy Belügyminisztériumhoz benyújtott 
pályázat segítségével. A Rozmaring utca 
felújítása a főutcától a Hunyadi utcáig 
valósult meg. A Hunyadi utca felújítása a 
Réti telepi hídtól a plébániáig történt meg. 

A jövő évre tervezett feladatokról el-
mondta, hogy az elkezdett beruházá-
sokat be kell fejezni. Az önkormányzat 
pályázott a Rozmaring u. 4. szám alatt 
lévő épület felújítására, ahol az önkéntes 
tűzoltóknak lenne a székháza. Az orvosi 
rendelő feletti bérlakásokat is szeretnék 
felújítani. Színpadot is szeretnének vá-
sárolni, ne kelljen más településről hozni 
rendezvények alkalmával. A Derekegy-
házával közösen elnyert pályázatban van 
lehetőség rendezvénysátor vásárlására. 
Valószínű, hogy ezzel a lehetőséggel élni 
fognak. A sportpálya mellett futópályát 
szeretnének kialakítani. Igaz, hogy nyer-
tek már egy központi költségvetéses pá-
lyázatot ezzel kapcsolatban, de olyan ma-
gas az önerő, hogy ezt az önkormányzat 
nem tudja vállalni. Elmondta, hogy köz-
munkaprogram pályázat a jövő évben is 
lesz. Ennek kapcsán szeretnék megvaló-
sítani a vasútállomás melletti járda felújí-
tását, az óvodával szemben lévő területen 
újabb parkolók kialakítását. Kastély előtt 
is szeretnének még parkolókat kialakítani. 
A jövő évben fog indulni a Magyar Falu-
program, ennek keretében szeretnék az 
orvosi rendelőt felújítani, a Szegvárt De-
rekegyházzal összekötő utat megépíteni, 
valamint a központban lévő bérlakásokat 
felújítani. Idén elnyert pályázat, de a jövő 
évben fog megvalósulni a Jakó út felújí-
tása. Tavasszal kezdődnek a munkálatok, 
ehhez 19 millió forint önerőt kell biztosí-
tania az önkormányzatnak. Elképzelhető, 
hogy hitelt kell ehhez igénybe venni. Az 
út megvalósításával a Réti-telep forgalmát 
nagyban csökkenteni lehet majd. Reméli, 
hogy a pályázatok a jövő évben is olyan 
sikeresek lesznek, mint az idén. Kérte a 
jelenlevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, 
mondják el véleményüket.

Tóth Ernő szegvári lakos megkérdezte, 
hogy a buszmegállótól Szentes felé vezető 
járda felújítását tervezi-e az önkormány-
zat? Hiszen nagyon rossz a járda állapota. 

Gémes László polgármester kérte, hogy 
a kabinetben tegyen lakossági bejelentést 
ezzel kapcsolatban. 

Bucsányi László szegvári lakos meg-
kérdezte, hogyan sikerült az iskolában az 
igazgatóváltás? Mi a tapasztalat?

Gémes László polgármester tájékoztat-
ta, hogy két héten belül sikerült az igazga-
tóváltás és nemcsak az igazgató személye 
változott, de az iskola vezetése is meg-
újult. Az öttagú iskolavezetésből Rozgo-
nyiné Szabó Mária tanárnő maradt a diák 
önkormányzat vezetője. Víghné Németh 
Ildikó a megbízott iskolaigazgató, jelenleg 
ő irányítja az iskolát. A pályázat kiírása 
megtörtént. Két új munkaközösség vezető 
van, az alsó tagozatnál Lukács Istvánné a 
felső tagozatos Oroszné Kosztolányi Éva. 
Úgy látja, hogy az iskolai élet megélén-
kült, már volt suli buli, falubejárás, aka-
dályverseny. Az új vezetésnek sok sikert 
és kitartást kívánt. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
kérdezte, hogy a főutca Mindszent felé fel 
lesz-e újítva?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy a Közútnak benne van a programjá-
ban a felújítás. Remélhetőleg meg is való-
sul. Megemlített még két pályázatot, ami 
folyamatban van. Az egyik a Művelődési 
Ház udvarán lévő aszfaltos focipályán egy 
új kézilabda pálya kialakítása. Ez a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség segítségével 
fog megvalósulni. A Művelődési Házzal 
közös pályázat keretében 200 db szék vá-
sárlására nyílik lehetőség. 

Szarvas Ferenc szegvári lakos öröm-
mel tapasztalja, hogy épülnek utak a tele-
pülésen, viszont úgy gondolja, hogy a ke-
rékpárút a falu szégyene. Elmondta, hogy 
a rendezvény színpad megvalósításában 
tudna segíteni.  Az országzászlóval kap-
csolatban megjegyezte, hogy előfordul, 
hogy hetekig rá van tekeredve a felhúzó 
zsinórra. Javasolja, hogy összefogással 
tartsák rendbe az emlékművet.

Folytatás a 7. oldalon



4. oldal XXXII. évfolyam 1. szám

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

Szentes Kistérségi Központi Ügyelet 
Az Orvosi Ügyeleti ellátás 6600 Szentes, 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 
vezetékes telefonszámon hívható!
A felnőtt ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-07.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 07.00-07.00
A gyermekorvosi ügyelet munkarendje:
Hétköznap: 15.00-17.00, hétvégén és ünnepna-
pon: 09.00-11.00
A fennmaradó ügyeleti időben a Csongrád Me-
gyei Dr. Bugyi István Kórház Gyermekosztálya 
látja el a kis betegeket.
A 104-es segélyhívószám továbbra is használha-
tó!

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Rendelés időpont-egyeztetés alapján történik.
Telefonszám: 364-902, +36-70-945-9907
január 14-18. hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
január 21-25. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
jan. 28-febr. 1 hétfőtől-csütörtökig 14-18 óráig, 
pénteken 7.30-10.30 óráig
február 4-8. hétfőtől-péntekig 7.30-10.30 óráig
február 11-15. 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. Kér-
jük, hogy tanácsadásra egészséges gyermekeket 
hozzanak. Beteg gyermeket a háziorvoshoz kell 
vinni, a rendelőbe.

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

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

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 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgá-
lat 
Telefonszáma: +36-30-230-2205

Posta nyitva tartása
hétfő 8-12 12.30-16 óráig
kedd 8-12 12.30-16 óráig 
szerda 7-12 12.30-16 óráig 
csütörtök 8-12 12.30-16 óráig
péntek 8-12 12.30-15 óráig 

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 8-12 12.30-16-ig
kedd 8-12 12.30-16-ig
péntek 8-12-ig
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, polgár-
őr)

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

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

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

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-62/565-881

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

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

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

Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény, Szél-
malom, 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 Csoportjá-
nak fogadóórája: minden héten csütörtökön dél-
után 14-17 óráig, valamint minden hónap utolsó 
csütörtökén 8-12 és 13-17 óra között.

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

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

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!
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Folytatás a 6. oldalon

Advent! – 2018 

Az idén már hatodik alkalommal rendeztük 
meg a szegvári szökőkútnál az Adventi 
rendezvénysorozat. A koszorú elkészítése 
fájó eseménnyel kezdődött, 1 perces néma 
csenddel emlékeztünk kedves segítőnkre, 
Lincsi nénire (Nagy Andrásné), aki kezdettől 
fogva segítette munkánkat. A szakmai 
irányítónk Ráczné Purgel Ilona volt, segítette 
munkánkat Lantos Erika, Sajtos Lolita, 
Kulbert-Takács Hajnalka, Majzik Ferenc, 
Rácz Ferenc, Bucsányi László.

Fenyőfa felajánlást kaptunk Ivanov 
Imrénétől, Bánfi Antalnétól, Magyar 
Illésnétől, Tóth Lászlótól. 

Karácsonyra hangolódva, egyre többen 
gyülekeztünk minden vasárnap a községi 
koszorú köré. 

Andrási Elemér plébános úr fogta össze 
a négy adventi hetet, lelki szavai segítettek 
ráhangolódni a szeretett ünnepünkre.

Az első gyertyát a Plébános úr gyújtotta, aki 
utat mutatott az adventi készülődésre, Advent 
fontosságára. Kulbert György szívhez szóló 
gitárjátékával megérintette a közönséget, 
a Bazsa Mári Népdalkör elvarázsolta a 
közönséget. Kiállítás nyílt Bálint Eleonóra, 
Lantos Erika papírfonás munkáiból. 

Második vasárnap a Kurca-Parti Óvoda 
műsorát láthattuk. Gyertyát gyújtott Csurka 
Zoltánné óvodavezető, aki tanmeséjében a 
közelgő ünnep fontosságát hangsúlyozta. 
Ellátogatott hozzánk a Mikulás is. A 
Művelődési Házban az óvodások munkáit 
csodálhattuk meg. 

A harmadik gyertyát községünk 
polgármestere, Gémes László gyújtotta meg. 
A beszédében hangsúlyozta a Karácsony 
üzenetét, a szeretet fontosságát, az egymásra 
figyelést. Kiállítás nyílt a Díszítőművész 
Szakkör és a Rövid pálca kör munkáiból. A 
Községi Betlehem előadása lenyűgözte az 
idelátogatókat. Az Újhajtás zenekar adventi 
koncertet adott. 

A negyedik gyertyát a Forray Máté 
Általános Iskola Igazgatója, Vighné Németh 
Ildikó gyújtotta meg. A szeretet fontosságát 
emelte ki, hiszen mi emberek szeretet nélkül 
nem tudunk létezni. Nagyon szép műsort 
tekinthettünk meg a Művelődési Házban, 
az iskola Karácsonyváró Ünnepségén. A 
Kurca-Szegi Vadásztársaság és a Szegvári 
Vadásztársaság szeretetkarácsonyán minden 
vendég őzgulyást kóstolhatott. Kiállítás nyílt 
a Forray Máté Általános Iskola munkáiból. 

A gyertyagyújtások után a Művelődési 
Házban tea, forralt bor és sütemény várta 
az ünneplő közönséget. Igen jó hangulatú 
délutánokat tudtunk egymással tölteni, kicsit 
kizökkentünk a mindennapok rohanásai 
alól, hiszen az ünnepünknek ez a célja, az 
egymásra figyelés, a várakozás, a szeretet. 
Szegvári civil szervezetek, az óvodás, iskolás 
szülők és nagyon sok szegvári lakos jóvoltából 
az asztalok megteltek süteménnyel. Szabó 
Elemér bort ajánlott fel. Gémesné Erzsike, 
Gémesné Piroska, Kispálné Gémes Csilla, 
Bárány Brigitta hétről-hétre készítette a finom 
forralt bort.

A gyermekek kézműves foglalkozáson 
vettek részt, volt papírfonás, mézeskalács 
díszítés, ajándékkészítés. 

Az eseményeket megörökítette Kerekes 
Mátyás és a Kurca Televízió. 

A Falufejlesztő Kft, a Szegvári Polgárőr 
Egyesület, a Művelődési Ház dolgozói, Hegyi 
László, Hegyi Szabolcs áldozatos munkája 
nagyon segítette a rendezvény színvonalát. 

Négy héten keresztül egyre nagyobb 
lelki ráhangolódással tudtunk készülni a 
Karácsonyra, a szentestén elcsendesülő 
ünnepünkre. Az emlékezetes, csodálatos 
délutánok emléke örökre szívünkbe marad. 
Ezekből a jó hangulatú, tartalmas emlékekből 
tudunk építkezni egy éven keresztül.

Vajda Gabriella, Tűzköves Alapítvány

Karácsonyra 
hangolódva 

Az idén is, a hagyományoknak 
megfelelően a közösségi betlehemezéssel 
szerettük volna elősegíteni falunk 
lakosainak a Karácsonyra hangolódását, 
érzelmi előkészítését. A tíz éve indult 
Falujáró Betlehemezést felváltotta egy új 
hagyomány, a központi szökőkútnál zajló 
gyertyagyújtási ünnepség. Az emberek 
évről-évre nagyon szép létszámmal 
vesznek részt ezen a rendezvényen. Ezért 
döntöttünk úgy, hogy az idén csak ezen 
a helyszínen mutatjuk be betlehemes 
előadásunkat.
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Az 5. oldal folytatása

Még az adventi időszakot megelőzően, 
november elején elkezdődtek a szervezési 
feladatok: új szövegkönyv írása, 
sokszorosítása, szereplők megszólítása. 
Az idén nehézséget okozott, az hogy 
kevés ember jelentkezett a „hívó” 
szóra. Szerencsére Andrási Elemér 
plébános úr és Lukács Milán besegített 
a szervezésbe, így többen elfogadták 
a meghívást a fiatalok közül – amelyet 
külön köszönök nekik. Természetesen 
hálás vagyok azoknak is akik, évek 
óta lelkiismeretesen részt vesznek 
játékunkban. A nehézségek ellenére úgy 
érzem mégis nagyon nagy lelkesedéssel 
készültünk azért, hogy szebbé tegyük 
az emberek adventi előkészületét. A 
próbák jó hangulatban, szeretetben a 
templomban zajlottak. Az új verses 
szövegek megtanulása elég gyorsan 
sikerült mindenkinek. 

Különleges időszak az Advent, a 
várakozásról, a készülődésről szól, ami 
kifejezi az ünnep tartalmát. Ilyenkor 
előtérbe kerül az emberek életében: az 
egymásra figyelés, a szeretet, „az adni- 
és kapni jó” érzése. Ezen az ünnepen, a 
szereteten van a fő hangsúly: a kis Jézus 
megszületésével példát mutatott arra, 
hogy egész életünkhöz nélkülözhetetlen, 
hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást. 
Kell, hogy legyen köztünk egy kapocs 
és ez nem más, mint a szeretet – ez a 
Karácsony igazi üzenete. Remélem, hogy 
a betlehemes játékunkkal segítettünk az 
embereknek abban, hogy az ő szívükben 
is megszülessen a kis Jézus szeretete és 
békéje.

Végre eljött a nap, amit várva 
vártunk. Az idén a harmadik 
gyertyagyújtási ünnepségen, december 
16-án került megrendezésre a közösségi 
betlehemezés. Az öröm és a meghatottság 
töltötte el a lelkünket, boldogság volt a 
közönségnek előadni Jézus születésének 
történetét. Most is nagyon sokan eljöttek 
a gyertyagyújtásra. Jó volt látni az 
emberek tekintetében a várakozást, 
örömet, boldogságot.

Mindig reménykedem abban, hogy 
Karácsony után is megmarad az emberek 
szívében a szeretet tüze, és hogy az 
ünnep igazi üzenetét magukkal viszik, 
és építkeznek belőle a hétköznapokban 

is: „Ha elmúlik Karácsony, a szeretet 
lángja halványabban ég, de ha vigyázunk 
rá, nem alszik ki még… Három napig jók 
vagyunk, sőt emberségesek, Istenem, 
hadd legyen egész évben ilyen a világ!” 
(Neoton Família)

Köszönetemet fejezem ki a 
szereplőknek, akik elfogadták a 
felkérésemet, és segítették a betlehemes 
játék előadásával a karácsonyra 
hangolódást: Andrási Elemér plébános 
úr, Csuka Kis Bernadett, Gajda Erika, 
Gajdáné Kiss Ilona, Lukács Milán, Kiss 
Bálint Balázs, Kovácsik András, Majzik 
Ferenc, Morzsik Antónia, Rozgonyi 
Mária, Rozgonyi Zoltán, Szabó Maja, 
Szanyiné Katona Ágnes, Szilvási 
Martin, Tóth Lilla, Urbán Anett.

Külön köszönetemet fejezem ki 
Rozgonyi Máriának, aki „rendező 
munkájával” segítette az előkészületeket, 
valamint Rozgonyi Zoltánnak, aki az első 
előadás (2008) óta színesíti a műsorunkat 
gitárkíséretével; az eszközök szállítását, 
a helyszín berendezését férjemnek, a 
hangosítást Hegyi Szabolcsnak, a Kurca 
TV-nek a DVD felvétel készítését; a 
nézőknek az érdeklődést, hogy nagyon 
sokan eljöttek a gyertyagyújtásra.

Minden segítőre és szereplőre kérem 
a Jóisten áldását és szeretetét, valamint 
azokra is, akik imáikkal segítették a 
betlehemezés megvalósulását és sikerét.

Ráczné Purgel Ilona, szervező

Előfizetés
kedvezménnyel! 

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha 
előfizet. Emellett kedvezményt is 
kap: az előfizetés 2019-re csak 1000 
Ft.

Díjtalanul házhoz szállítjuk az új-
ságot a megjelenés másnapján.

Vidékre is vállaljuk újságunk 
postára adását. Ez esetben az elő-
fizetési díj 3000 Ft, amely a posta-
költséget is tartalmazza.

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

Banki befizetéssel vagy átutalás-
sal a Szegvár és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél vezetett számlánk-
ra. Szegváriak Tájékoztatásáért 
Alapítvány 57200062-10003475-
00000000.

Fenyőfagyűjtés
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatója 
szerint díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterület-
re kell kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 
óráig és az elszállítás időpontjáig az ingat-
lan előtt kint hagyni oly módon, hogy azt 
a begyűjtést végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Időpontja: január 9 és február 6.
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A 3. oldal folytatása

Gémes László polgármester a kerék-
párúttal kapcsolatban ígéretet tett arra, 
hogy szakaszonként újra fogják rakni. Az 
országzászlóval kapcsolatban elmondta, 
hogy időnként ki szokták cserélni, mivel 
a szél megrongálja. A felhúzó zsinórról is 
le szokták engedni időnként, de előfordul, 
hogy annyira összegubancolódik, hogy 
nem lehet leengedni. 

Orvosné Jaksa Mária szegvári lakos 
elmondta, hogy nagyon örülnek a Réti-
telepen épült útnak, de az eső feláztatta 
a padkát és az autók felhordták a sarat az 
útra. Továbbá kérte, hogy a Réti-telepen 
lévő játszóteret tegyék rendbe, mivel bal-
esetveszélyes. 

Gémes László polgármester a felújított 
úttal kapcsolatban elmondta, hogy a két-
irányú forgalom elfér az úton. A padka be 
fog füvesedni, de addig is folyamatosan 
karbantartják. A játszóteret a Falufejlesztő 
Kft. dolgozói meg fogják nézni és a javítá-
sokat elvégzik. 

Rácz Ferenc szegvári lakos elmondta, 
örül, hogy elkészült a Tiszára vezető út, 
de mivel egysávos 500 méterenként kité-
rőket kellett volna kialakítani. Véleménye 
szerint az út tönkre fog menni hamarosan. 
Elmondta, hogy a Köztársaság utcán a 
szennyvízbekötéseknél az út már többször 
megsüllyedt, legalább a padkát le kellene 
nyesni, hogy a víz le tudjon folyni. Már 
többször jelezte, hogy a Jókai, Kárász, Ga-
lamb és Szegfű utcák kátyúsak. Javasolta a 
Kórógy-tó támfalazását elkészíteni, mivel 
a fő út már meg van süllyedve. Továbbá a 
tó körül a térvilágítást jó lenne megoldani. 
Észrevételezte, hogy a csatornázással az 
utcajelző táblák egy része eltűnt. 

Gémes László polgármester ígéretet tett 
arra, megnézik, az utcajelző táblákat, hol 
hiányoznak. A Magyar Falu programban 
lesz lehetőség ilyen táblákra pályázni. Az 
említett program keretében lesz lehetőség 
belterületi utak felújítására is. A Tiszára 
vezető úttal kapcsolatban szintén az a vé-
leménye, hogy jó lett volna néhány kité-
rő megvalósítása. A kátyúzás még a jövő 
héten folytatódni fog. A támfalazással 
kapcsolatban elmondta, ha a Magyar Falu 
programban lesz lehetőség ezzel kapcso-
latban pályázni, akkor ezt az önkormány-
zat ki fogja használni. 

Dr. Hégető Ferenc szegvári lakos fel-
hívta figyelmet a faluban lévő hirdetőtáb-

lák elhanyagoltságára. A központi busz-
megállónál lévő Szegvár nevezetességeit 
ismertető tábla olvashatatlan. Elmondta 
még, hogy a bérlakások előtt lévő csator-
nák el vannak dugulva. 

Gémes László polgármester úgy gon-
dolja, hogy mindenkinek a saját házánál 
ki kellene takarítania a csatornát. 

Dr. Hégető Ferenc szegvári lakos el-
mondta, hogy a Művelődési Házban a 
hangosítással gondok vannak. Többször 
volt már olyan rendezvényen, hogy annyi-
ra hangos volt a zene, hogy nem lehetett 
beszélgetni.

Gémes László polgármester közölte, 
hogy ezzel kapcsolatban nem tud segíteni, 
mivel nem mindegyik rendezvényen vesz 
részt. 

Tóth Ernő szegvári lakos kérte, hogy a 
körforgalommal kapcsolatban a Szegvári 
Naplóban tegyenek közzé terveket, hogy 
a lakosok láthassák, hogy fog kinézni. 
Elmondta még, hogy a központi buszmeg-
állónál a kút borzalmas állapotban van, 
ellepi a moha. Az árok, amibe elfolyik a 
kút vize, tele van vízzel, nem folyik le, sok 
benne a béka és tenyésznek a szúnyogok.  

Gémes László polgármester ígéretet 
tett arra, hogy tájékoztatni fogják a lakos-
ságot arról, milyen lesz a körforgalom. A 
kúttal kapcsolatban elmondta, az árkok 
szintje miatt nem folyik le a víz, az egész 
központi csatornahálózatot meg kellene 
mélyíteni 1 méter és 50 cm között. Ez na-
gyon nagy munka, de előbb-utóbb meg 
fogják csinálni. 

Rácz Ferenc szegvári lakos a Mille-
náris Parkkal kapcsolatban megjegyezte, 
hogy a kifolyóra találni kell valamilyen 
megoldást.

Gémes László polgármester megígérte, 
hogy beszélni fog Pölös Attilával, ezzel 
kapcsolatban. 

Orvosné Jaksa Mária szegvári lakos 
felhívta a figyelmet, hogy a kandelábe-
rek nyáron este 5 órakor már világítanak. 
Ez energiapazarlás, és környezetvédelem 
szempontjából is káros. Lehetne-e ezen 
változtatni?

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy ezt a szolgáltató szabályozza, nem az 
önkormányzat kompetenciája.

Lőrincz Gábor szegvári lakos megkér-
dezte, hogy a tram-train megvalósulásával 
kapcsolatban Szegvárnak lesz-e valami-

lyen előnye? Arra gondol, hogy esetlege-
sen Szentes fele is kialakítják. A vadász-
horgász turizmus javulása várható-e? 
Javasolta, hogy a Tűzköves Alapítvánnyal 
együttműködve próbálják meg Szegvár 
idősebb lakosait megmozgatni, gondol itt 
kocogásra, sétára. Javasolta, hogy a kö-
zelgő 100. Trianoni évforduló alkalmából 
sport rendezvényeket szervezzenek. 

Gémes László polgármester úgy gon-
dolja, a Tűzköves Alapítvány nem zárkó-
zik el sportrendezvények szervezésétől. 
Megjegyezte, hogy a tavasszal rendezett 
sportnapon nem voltak gyerekek. Reméli, 
hogy a szilveszteri futáson sokan fognak 
részt venni. Elmondta, hogy az idősebb 
korosztálynak szimpatikus a borfesztivál 
és tulajdonképpen ott mozogtak is, mivel 
táncra perdültek. A tram-trainnel kapcso-
latban elmondta, remélhetőleg lesz foly-
tatása, de csak a következő ciklusban. A 
horgász-vadász turizmus javulását nagy-
ban elősegíti a Jakó út és a Malmi út meg-
újulása. Azt is elmondta, hogy a vadászat 
bővítése véges, mivel szem előtt kell tarta-
ni a vadgazdálkodást. Az egyensúlyt fenn 
kell tartani. 

Tóth Ernő szegvári lakos javasolta, 
hogy a központi játszótéren állítsanak fel 
ping-pong asztalokat. Szerinte az időseb-
bek és a fiatalok is szívesen használnák 
ezeket. 

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy a játszótérnél elhelyezett kültéri fit-
neszgépeket használhatja mindenki. Meg 
fogják nézni, van-e lehetőség ping-pong 
asztal telepítésre. Tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy kerítés fog épülni a játszótér 
köré. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő meg-
kérdezte, hogy a napelempark átadásáról 
van-e információ, illetve az autómosó vál-
lalkozás beindulása mikorra várható?

Gémes László polgármester tájékoztat-
ta, hogy a napelempark építése hamarosan 
megkezdődik. Az autómosóval kapcso-
latban az áram és gázlekötés elkészült. 
A vízszolgáltató akadályokat gördített az 
engedély kiadásával kapcsolatban, de már 
most ezek is rendben vannak. Új beruhá-
zó jelentkezett, aki érvényes építési enge-
déllyel rendelkezik. A következő testületi 
ülésen tárgyalni fognak a bérleti szerző-
déssel kapcsolatban. Mivel több kérdés 
nem volt a közmeghallgatást bezárta.
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HIT VILÁG

„Boldog a nép, amely tud ünnepelni. Az ilyenek arcod világosságánál járnak, Uram.” (Zsolt 89,16)

Az egyházi év és 
ünnepei

Az egyházi év adventtel kezdődik, melyet 
a karácsonyi idő, majd néhány évközi vasár-
nap, az ún. farsangi időszak követ, ezután jön 
a nagyböjt, majd a húsvéti idő, s végül az év 
legnagyobb részét felölelő, Krisztus Király va-
sárnapjával véget érő évközi idő. 

Az egyházi ünnepeket két csoportba sorol-
juk. 

Az első csoportot az ún. állandó ünnepek 
alkotják, melyek minden évben azonos naptári 
napra esnek. 

A második csoport ünnepei évről-évre más-
más napon kerülnek megünneplésre, ezek az 
ún. mozgó ünnepek. 

A Magyar Katolikus Lexikon szerint paran-
csolt ünnep minden olyan nap, amelyet a ka-
tolikus Egyházban szentmisével és munkaszü-
nettel kell megszentelni. Hanyagságból történő 
elmulasztása halálos bűn. Kötelező megtartása 
különbözteti meg a tanácsolt ünneptől. 

Parancsolt ünnep minden vasárnap és a na-
gyobb ünnepek. A vasárnapokon kívül 5 pa-
rancsolt ünnep van: január 1 és 6., augusztus 
15., november 1. és december 25.

Forrás: Lépcsők, 2019. jan-febr.

Böjte Csaba: Az áldás 
az új évben maga az 
Áldást osztó mennyei 
Atya, a mi teremtő 
Istenünk legyen!

A 2019-es év első perceiben azt kívánom 
számodra, hogy az áldás az új évben, maga az 
Áldást osztó mennyei Atya, a mi teremtő Iste-
nünk legyen, Ő töltse be végtelen jóságával a 
te életedet!

Újévi jókívánságom mellett fogadjátok az 
elmúlt év utolsó levelemben megfogalmazott 
meghívómat! Gyertek velem 2019-ben egy 
szent utazásra! Induljunk, Isten vár reánk, ne 
a boldog életet, hanem magát azt a végtelen 
jóságos isteni személyt keressük, aki maga a 
Boldogság, az Élet!! 

Átnézve 2018 eseményeit, felemelve népem 
nagy fazekáról a fedelet, úgy látom, hogy min-
denből van bőségesen! Ma nem pénzből, ruhá-
ból, házból, autóból, továbbtanulási lehetőség-
ből vagy akár szabadságból van kevés, hanem 
élő hitből, mindent beragyogó reményből, éle-
tünket megújító szeretetből, igen, egyszóval - 
én úgy látom, - ma Istenből van kevés! 2019-re 
éppen ezért én a magam és a népem számára 
nem ajándékot, hanem az ajándékot osztó, az 
Ajándékozót kérem, nem bölcs tanítást kere-
sek, hanem Mestert, magát a Tanítót szeretném 
megismerni, megismertetni veletek! Talán nem 
tévedek, ha azt mondom, hogy nem gazdagság-

Anselm Grün: 
Ünnepek és 

szokások, amelyek 
megszépítik életünket

A rovat szerkesztője a fenti címmel kapott 
egy könyvet Karácsonyra, ebből oszt meg rész-
leteket a kedves Olvasókkal – tervek szerint 
hónapról-hónapra. 

Vízkereszt (január 6.)
Gyermekként mindig örültünk a házszente-

lésnek Vízkereszt ünnepén. Az ajtóra felírta a 
tisztelendő bácsi az évszámot és a három betűt: 

C + M + B. Mi azt gondoltuk, hogy ez a há-
rom király neve: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. 
Azonban ez azt jelenti: Christus mansionem 
benedicat! – Krisztus áldja meg e hajlékot! Ez 
a néhány betű egész évben, nehéz és szép pil-
lanatokban, örömben és bánatban emlékeztet 
arra, hogy Krisztus áldó keze otthonunk felett 
van. Aztán közösen körbejárva a házat, minden 
helyiséget meghintett az atya szentelt vízzel. 
(Azért jó, ha körbejárunk a házban, mert átél-
hetjük, hogy Isten szerető figyelme az otthon 
minden szegletére kiterjed.)

Közösen imádkoztunk az erényes családi 
életért és a gonosz cselvetéseinek távoltartásá-
ért is könyörögtünk, hogy Isten lakást vegyen, 
köztünk maradjon az év folyamán. 

Ma már egyre kevésbé szokás a házszente-
lés, de a templomból Vízkereszt után hazavitt 
szenteltvízzel mi magunk is – ha lehetséges, 
családunkkal együtt – végigjárhatjuk ottho-
nunkat, meghinthetjük a helyiségeket és imád-
kozhatunk, hogy betöltse házunkat Isten szere-
tete. Elmondhatjuk az áldás szavait: Mennyei 
Atyánk, már itt a földön megtapasztalhatjuk 
gondoskodó jóságodat és irányító erődet éle-
tünkben. Tégy minket hálás lelkületű embe-
rekké mindazért, amit Tőled kapunk. Áldd 
meg ezt az otthont és védelmezd lakóit. Aján-
dékozd meg őket békéddel, és óvd meg őket a 
gonosztól. Tekints szeretettel minden emberre, 
aki benned bízik, Krisztus a mi Urunk által! 
Ámen!

Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.)
Hagyományosan a karácsonyi idő február 

2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pén fejeződött be. Ma ezt a liturgia úgy nevezi: 
Urunk bemutatásának ünnepe. 

Ezen a napon gyertyát szentelnek és gyúj-
tanak a szentmise elején. Ezekkel vonulnak 
be a sötét templomba és aztán a szertartás vé-
geztével hazaviszik őket. Ha lehetséges, ezen a 
napon vegyünk részt az Eucharisztia ünneplé-
sében és vigyük haza a megszentelt gyertyát. 
Hazaérve aztán gyújtsunk meg a gyertyát, 
talán van egy Mária-kép lakásunkban, tegyük 
mellé az égő gyertyát. Jelkép ez számunkra, 
Máriához hasonlóan nekünk is hordoznunk 
kell a világban Jézus Krisztus világosságát. 
Általa világosabbá és emberibbé kell válnia 
ennek a világnak. 

Ezen a napon így imádkozhatunk a gyertya 

fényénél: Urunk, jóságos Istenünk, áld meg 
ezt a gyertyát, amelyet Urunk bemutatásának 
ünnepén meggyújtottunk. Fénye hozza el vilá-
gunkba és hétköznapjainkba Jézus Krisztus fé-
nyét, hogy világosságod mindennapi tevékeny-
ségünkben is körülvegyen. Add, hogy ebben 
a fényben megérezzük szereteted melegségét, 
hogy mindenben, amit teszünk vagy mondunk, 
szeretetedet vigyük a világba, Krisztus a mi 
Urunk által. Amen.
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„Áldjon meg az Úr, és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád irgalmas! Fordítsa feléd arcát az Úr, 
és adjon neked békét!” (Szám 6,24–26)

ra vágyunk, hanem az egyetlen igaz Értéket, az 
Istent szeretnénk átölelni, mert nélküle semmi-
nek semmi értelme nincs!

A 2019-es esztendőben a Mennyei Atyát 
szeretném jobban megismerni, megismertetni 
veletek, ezért mondtam, hogy ez az év az Is-
ten éve legyen! Magához az Istenhez szeretnék 
minden gyarlóságom ellenére közelebb kerül-
ni, tudom, hogy nem vagyok méltó, hogy a 
hajlékomba jöjjön, de ennek ellenére azt is tu-
dom, hogy Teremtőm maga kérte, hogy lángoló 
szeretettel imádjuk őt! Az első és legfontosabb 
parancsa a tíz közül: Uradat, Istenedet imádd! 
Azért vagyunk a földön, - a gyermekeinknek 
tanított Katekizmus szerint -, hogy Istent meg-
ismerjük, megszeressük, és őt imádva az ő sze-
retetközösségébe, a mennyországba jussunk!

Jézus arra bíztat, hogy legyünk tökélete-
sek, amint a Mennyei Atyánk is tökéletes! A 
napokban olvasgatva a Szentírást, Isten cso-
dálatos szép vonásaira csodálkoztam rá! 2019 
minden egyes hetében szeretnék egy-egy szép 
isteni vonást átelmélkedni azokkal, akik velem 
tartanak e csodálatos utazásban! E zarándok-
úton van hely bőségesen! Létrehoztunk egy 
hírlevelet: Uradat, Istenedet imádd névvel, és 
aki ide feliratkozik, annak el is küldjük hetente 
az elmélkedéseket! Gyertek, tartsatok velünk, 
együtt közösen fedezzük fel Teremtő Istenünk 
szép vonásait, biztos vagyok benne, hogy ezen 
az úton, ha elindulunk, szépen fel fognak ra-
gyogni Mennyei Atyánk szép vonásai a mi ar-
cunkon is! Madarat tolláról, embert barátjáról, 
gyertek mondjunk igent Isten hívására, imád-
juk Teremtőnket s tárjuk szélesre szívünk ajta-
ját a kopogtató, zörgető Szentháromság előtt!

Szeretettel várunk, Csaba t.

Karitász 
hírek

Az év utolsó hónapjá-
ban feladatok sokasága 
várt csoportunkra. Dec-
ember 9-én rendeztük 
meg a már hagyomá-

nyos Karácsonyi Jótékonysági Vásárunkat. 
Szentmise után forralt borral, forró teával, 
sajttal, kaláccsal, süteményekkel és sok-sok 
ajándékozási tárggyal vártuk az érdeklődve 
betérőket. Hála Istennek jöttek is szép szám-
mal. Nagyon köszönjük mindnyájuk adomá-
nyát, amellyel a Karitász ügyét szolgálták.

A hónap folyamán többen segítő szán-
dékkal kerestek meg bennünket, ismerik 
munkánkat, emlékeznek az előző években 
végzettekre és most is felajánlották segítsé-

güket. Böjte Csaba atyától hallottuk, csak el 
kell kezdeni a jót, és meglátjuk, milyen so-
kan csatlakoznak hozzánk. Ezt megtapasz-
taltuk. Istennek hála, nem vagyunk egyedül, 
ez nekünk is erőt ad a továbbiakhoz.

December 17-18-án készült a melegétel 
mellé a 110 rúd beigli, mint évek óta, most 
is négy jószándékú segítő szakértelme, keze 
munkája nyomán. Isten áldja meg bősége-
sen fáradozásukat. Isten fizesse meg a diót, 
mákot, tejet felajánló családoknak is adomá-
nyukat.

December 20-án rendeztük meg a temp-
lomban az Idősek Karácsonyát. Elemér atya 
köszöntője után a kisgyermekek pásztorjá-
tékát láthattuk, majd versekkel, történetek-
kel ajándékoztuk meg egymást, készítettük 
a szívünket, mert az Úr érkezésének ideje 
közel. Isten elküldte hozzák Fiát, aki a Béke 
Fejedelme. Békét ad a zaklatott szíveknek, 
lefogja a gyűlölködők kezét, Ő betölti szí-
vünket, életünket. Az ünnepségünk végén, 
Antal Péter és Gila László zenélt nekünk, 
hálás köszönet érte, és örömmel énekeltük 
a szívünknek oly kedves énekeket. Erre az 
alkalomra 80 db csomagot készítettünk.

December 22-én készült a meleg étel, s 
mint az elmúlt évben, az idén is csatlakozott 
hozzánk a Castellum Étterem, ők babgulyást 
hoztak. Köszönjük, hogy közösen tehettünk 
másokért!

Ezen a napon két segítő apuka lelkesen 
főzte a Katolikus Kör udvarán a székely-
káposztát, hogy mire jönnek a meghívottak 
(110 fő), rendben elkészüljön minden. Az 
ehhez szükséges savanyúkáposztát, vala-
mint az étel elkészítését hálásan köszönjük 
jótevőinknek.

A csoport tagjai ez idő alatt állították ösz-
sze az élelmiszercsomagokat. Advent folya-
mán a templomban gyűjtött élelmiszer 154 
kg volt, hálásan köszönjük a hívek nagylel-
kű adományát! Ehhez vásároltunk még 310 
kg élelmiszert. Így 30 nagycsaládnak és 45 
kisebb családnak tudtunk örömet szerezni 
csomagjainkkal. Egészségi állapotunk miatt 
néhányan nem tudtak eljönni az adományo-
kért, ezért nagyon köszönjük a csomagok 
házhoz szállításában segédkezők munkáját. 
Isten áldja őket is!

Programjaink megvalósításában – a sze-
mélyes adományok mellett – segítségünkre 
volt az Önkormányzati pályázati forrás, há-
lás köszönet érte. 

Így az év végére rendesen elfáradtunk, de 
bizakodunk, hogy Isten segítségével új erőt 
kapunk a feladatokhoz.

Köszönjük az egész éves munkát, támo-
gatást, Isten áldjon minden munkatársat és 
jószándékú segítőt 2019-ben is!

Szabó Judit
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Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2018. november 29-én 14:00 órakor tartott nyílt üléséről

Gémes László polgármester üdvözölte 
a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes. 

1. Napirendi pont: 2019. évi belső ellen-
őrzési terv elfogadása

Gémes László polgármester megkér-
dezte a képviselőket, hogy kérdésük, vé-
leményük van-e az előterjesztéssel kap-
csolatban? (2. sz. melléklet) Megkérdezte 
a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökét 
a bizottság döntéséről.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, hogy a bizottság egyhan-
gúlag támogatja a 2019. évi belső ellenőr-
zési terv elfogadását.  

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szegvár Nagyközségi 
Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési 
tervét megtárgyalta és az alábbi döntést 
hozta:

Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § 
(5) bekezdése és a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellen-
őrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 32. § (4) bekezdése alapján Szeg-
vár Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi 
ellenőrzési tervét – jelen határozat mel-
lékletében foglaltak szerint – jóváhagyja. 

2. Napirendi pont: megbízási szerződés 
jóváhagyása a 2019. évi belső ellenőrzési 
feladatok ellátására

Gémes László polgármester megkér-
dezte a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
véleményét az előterjesztéssel kapcsolat-
ban. (3. sz. melléklet)

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök 
elmondta, hogy hosszú évek óta dolgozik 
a szolgáltató az önkormányzatnak, a bi-
zottság továbbra is bizalmat szavaz neki. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete jóváhagyja a 2019. 
évi belső ellenőrzési feladatok ellátására 
vonatkozó mellékelt megbízási szerződést 

és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, 
hogy az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésében a szükséges forrás biztosításá-
ról gondoskodjon!

3. Napirendi pont: Szolgáltatási és 
egyéb díjak felülvizsgálata

Gémes László polgármester megkér-
dezte, hogy van-e valakinek kérdése, vé-
leménye az előterjesztéssel kapcsolatban? 
(4, sz. melléklet) Mivel a Pénzügyi, Gaz-
dasági Bizottság tárgyalta, megkérte a bi-
zottság elnökökét, mondja el döntésüket.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, a bizottság támogatja, 
hogy 2019. január 1-től változatlanok ma-
radjanak a szolgáltatási és egyéb díjak.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 
alábbi díjak 2019. január 1-től változatla-
nok maradnak:

• az önkormányzat tulajdonában lévő 
termőföldek, egyéb ingatlanok haszon-
bérleti, bérleti díja,

• a művelődési ház terembérleti és köl-
csönzési díja,

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

natkozó díjak.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, hogy a bizottság egyet 
értett a Kurca-parti Óvoda munkahelyi 
vendéglátás, vendégebéd térítési díjainak 
enyhe fokú emelésével.

Gémes László polgármester kérte a 
képviselőket, ha elfogadják a bizottság 
döntését, kézfeltartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormány-

zat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kurca-parti Óvoda munkahelyi vendéglá-
tás és vendégebéd térítési díjainak meg-

állapítására vonatkozó előterjesztést és az 
alábbiak szerint döntött.

Munkahelyi vendéglátás: Kurca-parti 
Óvodánál étkezők közalkalmazottak, 
köztisztviselők, az önkormányzat intéz-
ményeiből és a Polgármesteri Hivatalból 
nyugdíjba vonult közalkalmazottak és 
köztisztviselők, gyes-en lévők esetében

ebéd 670 Ft
(ebéd nyersanyag ára)  343 Ft
ÁFA 92 Ft
rezsiköltség (ÁFA-val) 235 Ft
tízórai (óvoda) 90 Ft
uzsonna (óvoda) 75 Ft

Vendégétkezés:
ebéd 780 Ft
(ebéd nyersanyag ára) 343 Ft
ÁFA 92 Ft
rezsiköltség (ÁFA-val) 345 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazta az 
óvoda vezetőjét, hogy a megállapított té-
rítési díjakat 2019. január 1-től biztosított 
étkeztetésre alkalmazza.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, hogy a Kurca-parti Óvoda 
szociális étkeztetés nyersanyag normáját 
555 Ft bruttó áron a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Kurca-parti Óvo-
dánál a szociális érkezőknek biztosított 
reggeli és ebéd nyersanyag normáját 2019. 
január 1. napjától az alábbiak szerint hatá-
rozza meg:
 Bruttó ÁFA Nettó
Reggeli 120 Ft 26 Ft 94 Ft
Ebéd 435 Ft 92 Ft 343 Ft
Teljes ellátás:
 555 Ft 118 Ft 437 Ft

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, hogy a SZE-PA-SZOLG 
Kft-vel 2019. január 1-től 2019. december 
31-i kötendő iskolai étkeztetésre vonat-

Folytatás a 11. oldalon
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kozó szerződés megkötését javasolják. A 
szerződésben szerepel a 30 napos felmon-
dási határidő, ezért, ha az óvodai konyha 
elkészül, fel tudják mondani a szerződést.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Szegvári Forray 
Máté Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola diákjainak étkeztetésére 
vonatkozó – a 2019. január 1-től 2019. 
december 31-ig terjedő időszakra szóló – 
a Sze-Pa Szolg 2012. Kft-vel (Várpalota, 
Erdődy P. T. u. 25.) megkötésre kerülő 
szolgáltatási szerződést jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szolgáltatási szerződés 
aláírására.

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, hogy a bizottság szintén 
elfogadásra javasolta a gyermekjóléti 
alapellátásokról, a gyermekek pénzbeli és 
természetbeni juttatásairól szóló önkor-
mányzati rendelet módosítását.

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a szolgáltatási szer-
ződés 8. pontjában a dátum nem 2018. 
január 1., hanem 2019. január 1. Továbbá 
a rendelet 1. sz. melléklet 2. pontjánál ösz-
szeadási hiba van, 386 forint helyett 410 
forint.

A képviselő-testület 7 igen szavazat-
tal döntött Szegvár Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 14./2018. 
(XI.30.) önkormányzati rendelete a gyer-
mekjóléti alapellátásokról, a gyermekek 
pénzbeli és természetbeni juttatásairól 
szóló 26/2013. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

4. Napirendi pont: Beszámoló a Puszta 
Ötös Egyesület tevékenységéről

Gémes László polgármester üdvözölte 
Magyar Zitát, az egyesület titkárát. Meg-
kérdezte, van-e szóbeli kiegészítése az 
írott anyaghoz? (5. sz. melléklet)

Magyar Zita a Puszta Ötös Egyesület 
titkára elmondta, hogy nincs kiegészíteni 
valója, a kérdésekre szívesen válaszol.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete elfogadta a Puszta 
Ötös Egyesület beszámolóját, és megkö-
szönte a munkájukat. 

5. Napirendi pont: Bérleti szerződés au-
tómosó létesítésére

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy két éve próbálkozik a vállalkozó a 
létesítmény megvalósításával. (6. sz. mel-
léklet) Minden engedélyt beszereztek, de 
úgy gondolták, hogy nem valósítják meg a 
tervüket. Viszont van egy másik vállalko-
zás, aki átvenné az elkezdett beruházást. 
A régi vállalkozóval fel kell mondania, az 
új vállalkozóval meg kell kötnie az önkor-
mányzatnak a bérleti szerződést. A régi 
kondíciókkal, annyi változtatással, hogy 
határidő lesz kitűzve az autómosó meg-
valósítására. Hiszen az önkormányzat 
nem szeretne újabb két-három évet várni, 
hogy elinduljon valami. Az új cég jelezte, 
hogy minél hamarabb meg akarják valósí-
tani a beruházást. Szóba került a 2019. au-
gusztus 31-i időpont, és legkésőbb 2019. 
szeptember 1-el beindulna az autómosó. 
Ha a testület úgy dönt, hogy a bérleti 
szerződést megköti, a fenti határidő bele 
fog kerül. A cég képviseletében megjelent 
Lehota Gyula. Kérte, hogy néhány szóban 
mondja el a terveiket.

Lehota Gyula üdvözölte a jelenlevőket. 
Elmondta, hogy családi vállalkozásban 
már üzemeltetnek autómosót Kiskunha-
lason. Ez a működő autómosó az ő refe-
renciájuk. Ismerik a múltját a szegvári 
autómosó létesítésének. Nem áll szándé-
kukban tovább késlekedni a mosó megva-
lósításában. Ha bizalmat szavaz nekik a 
testület, igyekeznek minél hamarabb tető 
alá hozni a beruházást. A kérdésekre szí-
vesen válaszol. 

Gémes László polgármester megkö-
szönte a tájékoztatást, felkérte a képvise-
lőket tegyék fel kérdéseiket. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte hány állásos lesz az autómo-
só? Továbbá nagy gépjárművek mosására 
is lesz lehetőség?

Lehota Gyula tájékoztatta, hogy két 
állásos lesz a mosó és nagy járművek mo-
sására is alkalmas. 

Tóth Péter képviselő megkérdezte, 
hova épül konkrétan a mosó? Mivel van-
nak olyan feltételezések, hogy a szélma-
lom el lesz takarva, ha felépül.

Gémes László polgármester elmondta, 

Folytatás a 13. oldalon

Futás a jövőbe
2018. december 31-én délelőtt IV. alka-

lommal rendeztük meg a szilveszteri futó-
versenyünket.

Verőfényes napon gyülekeztek a gyere-
kek és a felnőttek a kultúrház előtt. Nagy 
örömünkre többen neveztek a környező te-
lepülésekről, de voltak távolabbról érkező 
futók is. 

Sokan mókás jelmezbe öltözve várták a 
rajtot.

A szervezők boldogan regisztrálták a 
közel 100 versenyzőt (korábbi években 30 
fő alatt volt a létszám), akik között óvo-
dások is megpróbálták teljesíteni a távot. 
Akiknek a futótáv hosszúnak tűnt, ők sé-
tálva oldották meg a 2018 métert.

A célba érkezők tombolasorszámot kap-
tak, amivel ajándékokat lehetett nyerni.

Egy ilyen rendezvényen a személyes 
példamutatás a legértékesebb ajándék. 
Szülők, barátok, testvérek, pedagógusok 
voltunk együtt egy emlékezetes esemé-
nyen.

A futóversenyt támogatták:
Tűzköves Alapítvány – Vajda Gabriella, 

Kukovecz Márta, Sinka Renáta, AGÓRA-
zöldségüzlet, Horváth Cipó pékség.

A felajánlásokból tudtuk a vendéglátást 
és a tombola tárgyakat fedezni.

Köszönet Vajda Gabi, Lőrincz Gábor és 
felesége, az Önkormányzat, a kultúrház 
munkatársainak, a Polgárőrök szervező 
munkájának, önzetlen segítségének.

Kellemesen elfáradva, kipirulva, mo-
solygósan köszöntünk el egymástól. Jövő-
re ugyanitt találkozunk!

Sportos új évet mindenkinek!

Vass Tibor
Képek a következő oldalon

hogy nem a szélmalom elé fog épülni az 
autómosó. Az engedélyeket kiadó ható-
ság tisztában van az előírásokkal, hogy 
milyen távolságra épülhet műemléktől. 
A Kontra utcához közelebbi részre fog 
épülni, nem lesznek nagy épületek. A 
szélmalmot nem fogja eltakarni. A köz-
művek le vannak kötve, úgy mint áram, 
gáz. A víz és szennyvíz bekötéssel nem 
lesz probléma, hiszen a telek sarkánál van 
mindkettő. Az augusztus 20-i ünnepség 
parkolási lehetősége csökkeni fog, de meg 
fogják oldani. 
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Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megjegyezte, hogy a bérleti szerződés 2. 
pontjában 2019. november 30. napjától 
helyett 2018. november 30. a helyes. To-
vábbá a 8. pontban Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet szerepel, helyesen 3 A 
Takarékszövetkezet.

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy bizottsági ülésen ezeket megem-
lítették. Javításra fognak kerülni a téves 
adatok. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
elmondta, hogy bérleti szerződésen a ta-
núknak az aláírását is szerepeltetni kell. 

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

Puskásné Halál Ágnes bizottsági el-
nök elmondta, hogy az említett módosí-
tásokkal javasolják a bérleti szerződés 
elfogadását.  

Gémes László polgármester kérte a 
képviselőket, ha egyetértenek azzal, hogy 
az előző beruházóval kötött bérleti szer-
ződést közös megegyezéssel megszüntes-
sék, kézfeltartással jelezzék.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a 2016. július 6. napján Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat és Concrete 
Building Kft. (1089 Budapest, Visi Imre 
u. 12., képviselő: Szabó Adám) között 
autómosó létesítésére a szegvári belterü-
let 100 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
közterület megnevezésű 4.4390 m2 terü-
letű ingatlanból 450 m2 nagyságú terület 
bérbevételére létrejött bérleti szerződés 
Concrete Building Kft. hozzájáruló nyi-
latkozatában foglaltak alapján 2019. nov-
ember 29. napján közös megegyezéssel 
megszűnjön.

Gémes László polgármester kérte, aki 
elfogadja, a bizottság javaslatát és egyet-
ért azzal, hogy autómosó létesítése céljá-
ból a Wash Kings Kft-nek a szegvári 100 
hrsz. alatti nyilvántartott kivett közterület 
megnevezésű 4.4390 m2 területű ingat-
lanból 450 m2 nagyságú területet bérbe 
adnak, valamint a polgármestert felhatal-
mazzák a bérleti szerződés aláírásával, az 
kézfeltartással jelezze.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a szegvári 100 hrsz. 
alatti nyilvántartott kivett közterület meg-
nevezésű 4.4390 m2 területű ingatlanból 
450 m2 nagyságú területet bérbe adja a 
Wash-Kings Kft-nek (székhely: 6724 Sze-
ged, Holló u. 10. fsz. 2., cégjegyzékszám: 
06-09-024814, képviseli Lehota Miklós 
ügyvezető) autómosó létesítése céljából 
a mellékelt bérleti szerződés aláírásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a bérleti szerződés aláírá-
sával.

6. Napirendi pont: intézményvezetői 
pályázat véleményezése

Gémes László polgármester elmondta, 
hogy a képviselők e-mailben megkapták a 
pályázatot. Kérte, akinek kérdése, illetve 
véleménye van, mondja el. 

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, hogy a vezetőváltás két hónap-
ja történt. A jelenleg megbízott igazgató 
Vighné Németh Ildikó adta be pályázatát. 
Vezető helyettesi gyakorlata alkalmassá 
teszi az intézményvezetői feladatok ellá-
tására. Fontosnak tartja, hogy a nevelőtes-
tület egy csapatként dolgozzon. Személy 
szerint alkalmasnak tartja a feladatra. A 
két hónap alatt sok programot szerveztek, 
amelyeken gyerek, szülő és pedagógus 
együttesen vett részt. 

Gémes László polgármester elmondta, 
nagyon örül, hogy 10 év után helyi peda-
gógus pályázott. Megjegyezte, hogy az 
elmúlt másfél hónapban többet beszéltek 
az iskola ügyeiről, mint az utóbbi nyolc 
évben. Elmondta, hogy a központi iskola 
udvarán az aszfaltos focipályát felújítják. 
Az Új Iskolánál kézilabda pálya fog épül-
ni, várhatóan még az idei évben. Úgy gon-
dolja, hogy jó lesz, ha helyi vezető irányít-
ja az iskolát. Az utóbbi időben a szülőktől 
sem hallott panaszt. 

Határné Bottyán Erika képviselő örül 
annak, hogy Vighné Németh Ildikó elő-
ször is elvállalta a megbízott intézmény-
vezetői posztot, továbbá, hogy beadta a 
pályázatát. Mivel védőnőként dolgozik, 
sok emberrel kapcsolatban van és tudja, 
hogy a szülők is örülnek a változásnak. 
Azt tapasztalta, hogy újra jó az iskolába 
bemenni. 

Gémes László polgármester rámuta-
tott, hogy a szegvári problémákat egy 

szegvári sokkal jobban átlátja és megérti, 
mint egy külsős. Ez minden intézmény 
esetében így van. Támogatja Vighné Né-
meth Ildikó pályázatát. 

Vighné Németh Ildikó megbízott in-
tézményvezető megköszönte a bizalmat. 
Elmondta, hogy igazgatói széket két év 
múlva mindenképpen megpályázta vol-
na. Helyettesként is fontos volt számára, 
hogy helyben tartsák a gyerekeket. 51 
tanítási napon vannak túl és körülbelül 
58 program volt az iskolában. A társin-
tézményekkel a kapcsolatuk folyamatos, 
rugalmas és gördülékeny. Megköszönte 
a polgármesternek, hogy bármit kért azt 
megkapta, ugyan ezt mondta el a hódme-
zővásárhelyi tankerültről is. 

Lukács Istvánné alpolgármester el-
mondta, hogy a szülők kifejezetten kér-
ték, hogy Vighné Németh Ildikó legyen 
az igazgató. 

Gémes László polgármester megje-
gyezte, hogy kis településeknek ez a va-
rázsa, helyben ismerjük egymást napi 
szinten. Megkérte a képviselőket, ha tá-
mogatják az intézményvezetői pályázatot, 
kézfeltartással jelezzék. 

Határozat
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (4) bekezdése h.) pontja 
alapján a Szegvári Forray Máté Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői (magasabb vezetői) be-
osztással kapcsolatosan alábbi döntését 
hozta meg. 

A képviselő-testület támogatja Vighné 
Németh Ildikó intézményvezetői kineve-
zését, az intézményvezetői megbízására 
tesz javaslatot.

A képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy döntéséről tájékoztassa a 
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 
Igazgatóját.

Gémes László polgármester megkér-
dezte, van-e valakinek egyéb előterjesz-
tése?

Tóth Péter képviselő megkérdezte, 
hogy az utakat, amelyek az utóbbi időben 
épültek, ki tervezte? A Tiszához vezető 
út nagyon szép, tükör sima, csak nagyon 
keskeny. Két személyautó nem fér el egy-
más mellett. Földdel van feltöltve a széle, 
esős időben felhordják a sarat az útra. 

Folytatás a 14. oldalon
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Gémes László polgármester tájékoztat-
ta, hogy a Tiszára vezető út a Közútke-
zelőé. Nem keskenyebb, mint a régi. Két 
szakaszra osztható az út, az egyik a Kas-
télytól a Deák tanyáig, a másik a Deák 
tanyától a gátig. Az első szakasz régen 
is aszfaltos volt, a második szakasz kő-
vel volt felszórva. Régen is füves padka 
volt az út mellett. Az útalap adott volt. A 
mostani padka be fog füvesedni. A Réti-
telepen lakók jelezték, hogy eltűnt a járda, 
ami a hídra vezetett. A Közutasok szerint 
ez egy szabálytalanul elhelyezett járda 
volt, mivel a híd nem gyaloghíd. A járdá-
val együtt készült el a híd. A többi út, amit 
építettek, úgy, mint Rozmaring, Hunyadi 
és az Újfaluban épült utak, mind önkor-
mányzati tulajdonban vannak. Ezeknél 
nagy probléma nincs. A Jaksa és Dam-
janich utcákban az út tökéletes. Úgy néz 
ki, hogy lesz lehetőség a belterületi utak 
felújítására a Magyar Falu program kere-
tében. A főutca felújítása jövő tavasszal 
kezdődik. 

Döbrőssyné dr. Seres Ilona képviselő 
megkérdezte, hogy a posta mellett kivá-
gott fák helyére lesz-e ültetve valami?

Gémes László polgármester szeretné, 
ha parkolók lennének kialakítva a posta 
mellett. A jövő évi közmunkaprogramban 
szerepelni fog az óvodával szemben a túl-
oldalon parkolók kialakítása, a vasútállo-
másra vezető járda felújítása. Megnézik, 
hogy a posta melletti terület rendbetétele 
belefér-e?

Puskásné Halál Ágnes képviselő sze-
retné, ha a lakosságot tájékoztatnák arról, 
hogy az egészségházzal és a katolikus 
körrel kapcsolatban mik a jövőbeli tervek.

Gémes László polgármester az orvosi 
rendelővel kapcsolatban elmondta, hogy 
a Magyar Falu program keretében fognak 
pályázni a felújítására. Az egyik orvosi 
lakás felújítására pályázatot adtak be. A 
katolikus kör nyert pályázatot, felújítása 
folyamatban van. A templombelső re-
konstrukciójára a plébánia fog pályázni, 
valamint a plébániai hivatal felújítására is. 
Ha nyer a pályázatuk, a Kft. segíteni fog a 
megvalósításban. A bérlakások felújítása, 
remélhetőleg a Magyar Falu program ke-
retében meg fog valósulni. Megkérdezte, 
van-e még valakinek kérdése? Mivel nem 
volt, zárt ülést rendelt el.

Kivonat a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 
tanácskozó termében 

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2018. december 13-án 16:15 órakor tartott 
nyílt ülésérőlt nyílt üléséről

Gémes László polgármester üdvözölte a 
megjelenteket, Döbrőssyné Dr. Seres Ilona 
képviselő jelezte távolmaradását. Megállapí-
totta, hogy a képviselő-testület határozatképes. 

1. Napirendi pont: A Képviselő-testület 2019. 
évi munkaterve

Gémes László polgármester megkérdezte 
a képviselőket, hogy kérdésük, véleményük 
van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? (2. sz. 
melléklet) Mivel mindkét bizottság tárgyalta 
az előterjesztést először megkérdezte a Bizott-
ságok véleményét. 

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Szo-
ciális Bizottság elfogadásra javasolja a munka-
tervet. 

Puskásné Halál Ágnes Pénzügyi, Gazdasá-
gi Bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság 
változtatás nélkül előterjesztésre javasolja a 
munkatervet.

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a mellékelt 2019. évi munkater-
vét elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az elfogadott munkaterv Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban meghatáro-
zott módon történő kihirdetéséről, az érintet-
teknek történő megküldéséről.

2. Napirendi pont: Beszámoló a Szegvári 
Közös Önkormányzati hivatal munkájáról

Gémes László polgármester, mivel ezt az 
előterjesztést is szintén tárgyalta mindkét bi-
zottság, megkérdezte a Bizottságok véleményét 
a beszámolóval kapcsolatban. (3. sz. melléklet)

Dr. Molnár Henriett bizottsági elnök el-
mondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta 
a beszámolót. 

Puskásné Halál Ágnes bizottsági elnök el-
mondta, hogy szintén elfogadásra javasolják 
a beszámolót, továbbá megköszönik a hivatal 
dolgozóinak az egész éves munkáját. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete a Szegvári Közös Önkormány-
zati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfo-
gadja.

3. Napirendi pont: A mezei őrszolgálatról 
szóló helyi önkormányzati rendelet módosítása

Gémes László polgármester tájékoztatta 
a jelenlevőket, hogy az önkormányzat 2019. 
január 1-el szerette volna bevezetni a mezei 
őrszolgálatot. De mivel nem jelentkezett a 
feladatra senki, ezért javasolta, hogy a hatály-
ba lépés napját módosítsák 2020. január 1-re. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés? Mivel nem volt, kérte, aki elfogadja a 
mezei őrszolgálatról szóló helyi önkormányza-
ti rendelet módosítását, kézfeltartással jelezze.  

A képviselő-testület 6 igen szavazattal dön-
tött a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 15./2018. (XII.14.) ön-
kormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról 
szóló 22/2017. (XI.24.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról.

4. Napirendi pont: Egyebek
Gémes László polgármester ismertette a 

2019. 03. 01-2020. 02. 29-ig tartó közfoglal-
koztatási program pályázatait. (5. sz. melléklet) 
Megkérdezte a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság véleményét. 

Puskásné Halál Ágnes képviselő elmondta, 
hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elfoga-
dásra javasolta a közfoglalkoztatási programot. 

Határozat
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a
1. Helyi sajátosságokra épülő program
2. Szociális jellegű program a pályázatok be-

nyújtását.
A képviselő-testület a pályázat pozitív elbí-

rálása esetén támogatja az esetlegesen szüksé-
ges közbeszerzési eljárások megindítását.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a pályázat benyújtására és a munka-
szerződések megkötésére.

Gémes László polgármester megkérdezte 
van-e valakinek egyéb előterjesztése? Mivel 
nem volt, megköszönte az aktív részvételt. 
Minden munkatársának, képviselőtársának és 
a település minden lakójának boldog, békés, 
családi körben eltöltött ünnepeket és sikerek-
ben gazdag újévet kívánt. Az ülést bezárta. 
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Képek a következő oldalon

Diákvilág
Kedves Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap. A decemberi is-
kolai eseményekről szeretnék Önöknek 
beszámolni.

A szegedi AllianceFrançaise francia 
kulturális egyesület a 2017/18-as tanév-
ben meseíró pályázatot hirdetett, téma: 
mese vagy rajz bármilyen, Franciaor-
szághoz, a francia kultúrához kapcsoló-
dó témában. A mi iskolánkból Szenczi 
Emma, Dunás-Varga Noémi, Szilvási 
Viktória, Juhász-Bóka Tímea és Szabó 
Levente, akkor 4.b. osztályos tanulók ír-
tak-rajzoltak, pl. a franciasaláta elképzelt 
történetéről, a szomorú Eiffel-toronyról, 
párizsi szuperhősökről. Ősszel megtud-
tuk, mindegyikük meséje, rajza bekerült 
ebbe a mesekönyvbe, melyet magyar 
gyerekek alkottak, akik francia nyelvet 
is tanulnak. Így meghívták őket Szeged-
re, az ünnepélyes díjkiosztóra. Ott derült 
ki, hogy az egyik szegvári mese 2. dí-
jat nyert a sok mese közt. Dunás-Varga 
Noémi, Szenczi Emma és Szabó Levente 
közösen írt mesét a bánatos Eiffel-to-
ronyról és illusztrálta azt. Jutalomként 
felolvasták a meséjüket és ajándékcso-
magot kaptak, benne a mesekönyvvel. A 
díjkiosztó után játék-délelőttön bővíthet-
ték nyelvtudásukat.

Egyszer régen három jó barát felfede-
ző túrára ment Párizsba. Első útjuk az 
Eiffel-toronyhoz vezetett. Mikor odaér-
tek, szállást kerestek, de sehol sem ta-
láltak. Hosszas tanakodás után arra az 
elhatározásra jutottak, hogy a közelben 
felállítanak egy sátrat.

Hosszú órákon át bíbelődtek vele, és 
mire beesteledett, már szépen állt a sá-
tor. Nagyon el voltak fáradva, így korán 
lefeküdtek aludni.

Hajnalban arra ébredtek, hogy esik az 
eső. Valójában nem az eső esett, hanem 
az Eiffel-torony sírt. Mindhárman ki-
dugták az orrukat, csodálkoztak és elő-
ször szóhoz sem jutottak a látványtól!

Noémi szólalt meg először, a többiek 
csak bámultak:

- Nem is az eső esik, a torony hullatja 
a könnyeit!

- Az Eiffel-torony zokog! - kiáltotta 
Emma.

- Gyerünk, kérdezzük meg tőle, miért 
bánatos! - javasolta Noncsi. 

- Biztos nagyon szomorú lehet! - 
mondta együtt érzően Levi.

A torony hirtelen megszólalt:
- Igen, igazatok van, szomorú vagyok, 

mert mindig összefirkálnak, szemetel-
nek körülöttem, nem bírom már ezt a 
látványt! Ilyenkor éjszakánként kisírom 
magamból a bánatot és reggel remény-
kedve várom az újabb vendégeket, de 
azok szintén csak vandálok. Látjátok, 
most is mennyi szemét vesz körül?

- Hé, hé, el innen!!! - kiáltotta a legbát-
rabb fiú majd elkergette a szemetelőket.

A három jó barát összefogott és reggel-
re eltüntették a torony környékéről a sok-
sok szemetet, lemosták a firkákat.

- Szép tiszta lettél! - állapította meg 
elégedetten Emma.

- Köszönöm Nektek! - hálálkodott a 
torony.

A három jó barát körbeplakátozta a 
környéket, felhívták a járókelők figyel-
mét, hogy ne szemeteljenek. Megszer-
vezték az őrjáratot, hogy mások is segít-
senek vigyázni a toronyra.

Így az Eiffel-torony ma is méltó jelké-
pe Párizsnak, mióta tiszta a környéke.

(Dunás-Varga Noémi, Szenczi Emma 
és Szabó Levente)

Gratulálunk a meseíróknak, és felké-
szítőjüknek Vassné Lucz Klárának.

December 6-án jött a Mikulás az osz-
tályokba. Az 5.b és a 6.a osztályok Mi-
kulás bulit is tartottak.

Több évi kihagyás után ismét elvit-
tünk 53 gyermeket a szegedi Gyermek-
karácsonyi ünnepségre. Nagyon jól 
érezték magukat a diákok. Sok jó prog-
ramon vettek részt. Szervezők és kísérők 
voltak: Lukács Istvánné és Rozgonyiné 
Szabó Mária pedagógusok. 

Köszönet érte!
A Karácsonyváró ünnepségen zsúfo-

lásig megtelt a Művelődési Ház nagy-
terme. Valamennyi osztály szép műsort 
adott elő. A szülők, nagyszülők örömmel 
nézték végig a csodálatos táncokat, elő-
adásokat. Ugyanezen az estén, a községi 
szökőkúton elhelyezett adventi koszorún 
gyújtotta meg a 4. gyertyát iskolánk in-
tézményvezető asszonya Víghné Né-
meth Ildikó. A 3. osztályosok szerepel-
tek Lukács Istvánné vezetésével. 

Köszönet érte!
A Szilveszteri futógálán is több diá-

kunk, pedagógusunk részt vett. Gyö-
nyörű napfényes időben teljesítették a 
jelmezbe öltözött futók a távot. A szer-
vezők ajándékcsomaggal, meleg teával, 
süteménnyel vendégelték meg a résztve-
vőket. Nagyon sokan nyertek a tombola-
sorsoláson is. Köszönjük az osztályfő-
nökök és Vass Tibor szervezőmunkáját. 
A résztvevő diákjaink 2 ötöst kaptak 
testnevelésből jutalmul. (Külön köszön-
jük Vajda Gabriella és Lőrincz Gábor 
munkáját)

BOLDOG ÚJ ÉVET kívánnak minden 
Kedves Olvasónak a Forray Máté Általá-
nos Iskola és AMI dolgozói!

Lukács Istvánné

A bánatos Eiffel-torony

A díjnyertes mese és illusztráció:
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