
SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Ára: 100 Ft
XXVI. évfolyam 12. szám

2013. december

Ünnep Szegváron – Advent 1. vasárnapján

Minden kedves Olvasónknak békés, 
boldog Karácsonyt kívánunk!

Móra László: 
Karácsony édes ünnepén

Legyen ma templom minden ember szíve, 
Melyben a lélek szárnyat bontogat!

Karácsony édes ünnepén 
Legyen imádság minden gondolat. 

Legyen ma templom minden ember szíve, 
S legyen a templom tiszta, szent fehér. 

Karácsony édes ünnepén 
Istennek tetsző legyen a kenyér. 

Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket. 

Karácsony édes ünnepén 
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! 

Akinek könnyet osztogat az Élet 
És kín a napja, kín az éjjele, 

Karácsony édes ünnepén 
Ne fuss előle! Óh beszélj vele! 

Testét takard be s enyhítsd sok sebét! 
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled. 

Karácsony édes ünnepén 
A szíved szépül, őt ha öleled. 

Az emberszívek örökélő őre 
Tegye ma össze mind a kezeket! 

Karácsony édes ünnepén 
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet! 
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PB-GÁZ
ingyenes házhoz 

szállítás!
szerda 8-17 óráig

a hét többi hétköznapján
7-8-ig, 17-18-ig

Targoncagáz is rendelhető!

PB-Gáz a napi  
legkedvezőbb 

áron,
mindig a piros 

autóról.

Telefon: 

06-20/ 

252-6142

Megemlékezés
„Hallom hangod csengését a fülemben,

Gyermeki szereteted őrzöm a szívemben.
Az élet szép ajándéka voltál te nekem

Fájdalommal emlékezem a napra, amikor 
elveszítettelek…”

Fájó szívvel emlékezünk szeretett 
lányunkra

Rácz Adriennre
halálának ötödik évfordulóján.

Rácz Pál, Rácz Éva és 
Dr. Rácz Oszkár

Megemlékezés
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,

már 10 éve nem láthatunk és  
nem beszélhetünk veled.

Virágot viszünk a néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk vissza.

Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.

Fájó szívvel emlékezünk

Ágoston Lászlóné 
Bagi Anna

halálának 10. évfordulóján

Központi ABC dolgozói

GYÁSZKÖZLEMÉNY
Nehéz szívvel tudatjuk, hogy

Szél Ferencné Szeri Mária
hosszú szenvedés után, 2013. november 

27-én, 83 éves korában elhunyt.
Temetése 2013. december 6-án 10 óra-
kor Gödöllőn, a máriabesnyői Temető-

ben lesz.
Az engesztelő szentmise szeretett 

halottunk lelkiüdvéért 2013. december 
6-án 11 órakor a Nagyboldogasszony 

Bazilikában, Máriabesnyőn kerül 
bemutatásra.

Gyászolják: Férje, gyermekei, 
unokái, testvére

Táviratcím: Szél Ferenc
2100 Gödöllő, Fácán sor 23.

Megemlékezés
„Megpihent beteg szíved,
szemed álomba merült.

Felszállt a lelked az angyalok közé,
Angyalként jössz el hozzánk,

éjjel csillagként ragyogsz,
igaz nem látunk,

de fentről mindig mosolyogsz ránk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Adrienn
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja, 
kik nem felejtik soha el

Szegvár a sajtóban
Csatornáznak és süllyednek – A kivitelező 

tud a hibákról, és javítja azokat / Imre Péter. – 
Délvilág. – 2013. november 7., 4. o. – Az esőzé-
sek után összeestek, zsugorodtak a szárazság-
ban betemetett árkok.

A kispad kiskapui: NB II – Szigetszentmiklós. 
– Nemzeti Sport. – 2013. november 11., 7. o. – 
Csurka Zoltán technikai vezetőről kép is talál-
ható

Néptáncverseny Szegváron. – Délvilág. – 
2013. november 14., 14. o. – I. Dömötör-napi 
Kamara Néptáncverseny a Nemzeti Tehetség-
program keretében.

Családi események 
2013. november 

(Összeállította:  
Váradiné Szép Tünde anyakönyvvezető)

Születések: Kutas Andreának és Joó Tibor-
nak (Köztársaság u. 14.) MILÁN, Bánfi Zol-
tánnak és Ternai Katalinnak (Mindszenti u. 
1/a) DÓRA

Házasságkötés: nem volt
Halálesetek: Miska Antony Wincenty Szeg-

vár, Petőfi u. 18. (63 év), Kocych János Szegvár, 
Ady E. u. 1. (71 év), Korcsik Jánosné Apró Má-
ria Szegvár, Nefelejcs u. 14. (55 év)

Lapzárta 
2013. december 30. 17 óra

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

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

Rövid híreket, eseményekről szóló tudósítá-
sokat is várunk. 

E-mail cím: baranyvera@gmail.com. 
Telefonszám: 63/364-863; 06-30/278-5640

A Zafír Iparcikk Szaküzlet 
minden kedves vásárlójának 
kellemes ünnepeket kíván!
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Ünnep Szegváron – 
Advent 1. vasárnapján

December 1-én vasárnap délután felemelő 
ünnepségre gyülekezett Szegvár apraja-nagy-
ja. Szegvár történetében először – szorgos 
kezek munkája nyomán – hatalmas adventi 
koszorúvá alakult át a szökőkút. Egy kedves 
ötlet eredményeként az egyébként is megszé-
pült parkot ünnepélyessé varázsolták segítő-
kész emberek. A felállított Betlehem vonzza 
a tekintetet és minden arra járót figyelmeztet a 
Szeretet ünnepének közeledtére. 

A télies hideg ellenére szép számmal jöt-
tünk össze erre az ünnepre. A Jegyző Asszony 
jó házigazdaként, szeretetteljes szavakkal 
irányította mindannyiunk figyelmét a várako-
zás, az elcsendesedés, a készülődés, a meghitt 
együttlét fontosságára. A Plébános Úr mon-
dandóját a Hitélet rovatban olvashatjuk is, és 
amikor meggyújtotta az első gyertyát közös 
adventi koszorúnkon, az sokszorosan vissza-
tükröződve ragyogott a jelenlévők szemében. 
A gyertya lángjának fellobbanását köszöntötte 
a sok-sok apró „csillag” és az egyházközség 
fiataljainak ősi adventi éneke. Ez után egy al-
kalomhoz illő vers, majd a Szötyke néptánc-
csoport tagjai varázsoltak körénk karácsony-
váró hangulatot. 

A rövid kis ünnepség után – sokan mond-
ták – jó volt betérni a szép Művelődési Házba, 
hogy a forró tea vagy forralt bor segítségével 
gyorsan felmelegedjenek. Kis sütemény mel-
lett jót beszélgessenek, együtt legyenek.

Köszönjük az „Ötletgazdának” szervező-
munkáját, a KHT dolgozóinak fáradozását, 
a Betlehem felállításában közreműködők na-
gyon szép alkotását. Köszönjük azok mun-
káját is, akik a kultúrházban segítettek az 
együtt-ünneplésben. Köszönjük Berényi Nó-
rinak a szép fotókat, amiből ízelítőt láthatnak 
újságunkban.

Reméljük a következő vasárnapokon még 
többen leszünk, hogy falunk lakossága így is 
kifejezze összetartozását, közös ünnepvárását.

A Szegvári Napló szerkesztői
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelkezésre 
állnak saját betegeik számára reggel 7 órától 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 06-30/257-5397
Dr. Rosztóczy Levente
Rendel: 11.30-14.30-ig Telefon: 364-976
Telefon 7-15 óráig 06-20/918-4635
Lakása: Hunyadi János u. 2. (Az egészségház 
emeletén. 7-15 óráig személyesen is nyugodtan 
kereshetik)
Dr. Ország Erzsébet
Rendel: 8-11.30-ig Telefon: 364-873
Telefon: 7-15 óráig 06-30/890-4854

Délutáni rendelés január elsejétől megszűnt.

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőál-
lomáson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található ügye-
leti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-374-
es számon lehet tájékoztatást vagy segítséget kér-
ni az ügyeletes orvostól, illetve a 104-es segélyhí-
vószám is használható továbbra is.
naponta 15 órától másnap reggel 7 óráig
szombat, vasárnap, ünnepnap egész nap.
A megjelölt időszakokban a 06-63/400-114 vagy 
06-62/474-374 vagy csak a 104-es telefonszámon 
hívható a mentős ügyelet. A telefonbeszélgetés 
alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a 
további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt 
küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is fel-
kereshető a mentőállomáson (Szentes, Sima F. u. 
29-33. sz. alatt) található ügyeleti rendelő (itt csak 
felnőtt betegeket látnak el!)

Külön gyermek ellátás hétköznap 15-17 óráig,
szombat, vasárnap, ünnepnap 9-11 óráig.
A rendelési időn kívül a gyermekorvosi ügyelet: 
A 63/313-244-es telefon 169-es mellékén (ez a 
Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítsé-
get kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház 
Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szük-
ség, közvetlenül hívható a 62/474-374 vagy a 
63/400-114 vagy 104 telefonszám.

Fogászat 
Rendel: Dr. Pálmai Ildikó
Fogorvosi rendelés bejelentkezés alapján.
Telefonszáma: 364-902, +36/70/945-9907

Anya és csecsemővédelem, védőnők
Telefon: 364-844
Tanácsadások ideje:
Orvossal együtt tartott
Dr. Hégető Sára csütörtök 11.30 óra
Dr. Országh Erzsébet szerda 11.30 óra
Dr. Rosztóczy Levente szerda 11.00 óra
Dr. Tóth Edit minden hónap első keddjén 8.30-9.30 óra
Dr. Apró Zoltán minden hónap utolsó szerdáján 
12.00-13.30 óra

Önálló védőnői tanácsadások
Terhes tanácsadás 9-10 óra
Csecsemő tanácsadás  9.30-10.30 óra
Védőnői fogadóóra minden nap 8-10 óráig
Bármilyen problémával ide lehet fordulni. 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
dec 8. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
dec. 14-15. dr. Kun Szabó István (30/568-8998)
dec. 22. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
dec. 24-25. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)
dec. 26-27. dr. Kun Szabó István (30/568-8998)
dec. 28-29. dr. Lehoczky János (30/945-3764)
jan. 1. dr. Gyovai Tibor (30/436-7401)

Polgármesteri Hivatal ügyfél fogadása
Hétfő   8-12 óráig
Kedd 13-16 óráig
Szerda  –
Csütörtök   8-12, 13-16 óráig
Péntek    8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása 
Hétfő 8-14 óráig Önkormányzat, Polgármesteri 
Hivatal, EESZI
Csütörtök 8-14 óráig Iskola, Óvoda

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
(Gondozási Központ) 
Telefonszáma: 364-860
Nyitva tartás: hétfőtől – csütörtökig 7.30-15.30 
óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 
Telefonszáma: 06-30/230-2205

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

Falugazdász ügyfélfogadása
hétfő 7.30-15.30-ig
kedd 7.30-15.30-ig

Helyben szolgálatot teljesítő rendőrök telefon-
számai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

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

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálatveze-
tő

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

Szegvári Horgászegyesület hivatásos halőrei-
nek telefonszáma:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/431-1278 Szabó Attila
06-30/624-5782 Bugyi Imre

Szegvári Vízmű telefonszáma: 
Hibabejelentés: 06-30/709-4220
Mérőállások leadása, számlázás: 06-30/758-5399

DÉMÁSZ hibabejelentés
06-40/822-000

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

A Katolikus Körben (Hunyadi J. u. 13.)
A Máltai Szeretetszolgálat fogadóórája minden 
hónap utolsó csütörtökjén 8-17 óráig

A Községi Könyvtár nyitva tartása a művelődé-
si ház földszintjén
Megváltozott!
Nyitva tartás
hétfő  9-12 13-17
kedd 9-12 13-17
szerda  13-17
csütörtök  13-17
péntek  13-17
szombat 8-12

A Falumúzeum és a Szélmalom
Csak előzetes bejelentkezés után tekinthető meg.
Bejelentkezés Purgel Nóra 20/567-9298 telefon-
számán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva 
tartása, Szentesi u. 28. Telefon: 63/364-223
Hétfőtől – Péntekig 5.00-19.30 óráig
Szombaton 5.00-18.00 óráig
Vasárnap 5.30-13.00 óráig

Előfizetés
kedvezménnyel!

Ha minden hónapban megveszi a 
Szegvári Naplót, kényelmesebb, ha elő-
fizet. Emellett kedvezményt is kap: az 
előfizetés 2013-ra csak 1000 Ft.

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

Előfizetni a könyvtárban lehet az 
alábbi időpontokban: december 16-20-
ig, minden délután 14-17 óráig, decem-
ber 30-án, január 2-án, 3-án ugyancsak 
délután 14-17 óráig.



5. oldal2013. december

Kivonat az Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény munkájáról 
a Képviselő-testület részére készített beszámolóból

A novemberi számban a könyvtár beszámoló-
ját találták, ígéretünkhöz híven jelen számunkban 
a művelődési ház és a Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjtemény beszámolóját olvashatják. (A szerk.)

Általános tendenciák
2013. január 1-én kezdte meg működését önkor-

mányzati fenntartású költségvetési szervként az 
önálló működésű intézmény.

Az Alapító Okiratban lefektetett szakfeladatok 
ellátása volt a 2013-as év elsődleges feladata min-
den intézményrészben (könyvtár, múzeum, műve-
lődési ház). Ez az esztendő ún. „próbaév”, hiszen 
az új, felújított művelődési ház integrált közösségi 
és szolgáltató térré (IKSZT) válásával a fenntartási 
költségei is megnőttek az épületnek. Az IKSZT-
pályázat fenntartási ideje 5 év, melyben félévente 
meghatározott számú programot kell biztosítani, 
szervezni a lakosság számára. A művelődési ház, 
mint intézményrész alapvetően a közösségeknek 
(mozgáskorlátozottak, nóta klub, néptánc stb.) ad 
helyet, akik rendezvényeiket, próbáikat szép, esz-
tétikus környezetben tarthatják meg. Ezen felül 
terembérleti díj ellenében előadások, lakodalmak 
megrendezésére vehetik igénybe a termeket. Fon-
tos megemlíteni, hogy a szegvári közösségek, civil 
szervezetek szívesen jönnek az épületbe. Mun-
katársaimmal segítjük őket, amiben csak tudjuk. 
Eszközök (teríték, asztal, szék stb.) bérlésére is 
van lehetőség, de ezt a szolgáltatást kevesen veszik 
igénybe. 

A 2013-as év indulása, az intézményi admi-
nisztráció elindítása hosszabb időt vett igénybe a 
tervezettnél. Megnehezítette a dolgot az a tény is, 
január hónapban még nem lehetett tudni a muzeális 
intézmények állami finanszírozásának mértékét. A 
könyvtári és közművelődési (lakosságszám alapú) 
állami támogatás mértéke már adott volt január hó-
napban is, így csak ez az adat segítette a gazdasági 
ügyek megtervezését. A költségvetés mérséklése 
sok szempontot felülírt, hiszen az önkormányzati 
támogatás is kimeríthető forrás, mely az ellehetet-
lenülést vonhatja maga után.

Az megyei IKSZT-k egy konferencia-sorozat 
keretében mutatkoznak be. Egyik helyszínen a kap-
csolatépítés miatt érdemes lenne résztvenni. Ápri-
lisban Mártélyon rendeztek egy hasonló szakmai 
napot, ahol a helyi intézményt ismerhettük meg.

Személyi állomány
2013 januárjában összesen 4 fő szakalkalmazot-

tal indult a munka az intézményrészekben: 1 fő tel-
jes munkaidős művelődésszervező, 2 fő részmun-
kaidős (heti 30-30 óra) könyvtári szakalkalmazott 
és 1 fő megbízott intézményvezető-segédmuze-
ológus alkotta a kollektívát. Tavasszal a 120 órás 
vezetőképző tanfolyamot sikeresen elvégeztem Bu-
dapesten, így a felsőfokú végzettség mellé a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő bizonyítványt szerez-
tem a vezetői munkakör betöltéséhez. Idén nyáron 
Kosztolányi Sándorné több mint 90%-os teljesít-
ménnyel vizsgázott Szegeden a segédkönyvtárosi 
szakképzésen, így segédkönyvtárosként dolgozik a 
továbbiakban a könyvtárban. 

Kosztolányi Sándorné 2013. október 4-én, 
Kerekesné Bovatsek Ágnes 2013. október 20-án 
kezdte meg felmentési idejét. A nyugdíjba vonulás 
előtt a felmentési idő felét dolgozzák le (4-4 hónap). 

Ennek folytán 2014. április, vagy május hónaptól 
új könyvtáros szakalkalmazott felvétele szükséges 
a könyvtárba. 

Nagy Sándorné teljes munkaidős művelődés-
szervező 2013 szeptemberétől szabadságát tölti, 
majd 2014 januárjában közös megegyezéssel szű-
nik meg a munkaviszonya. A megüresedett állás-
helyre szakalkalmazott felvétele szükséges, aki a 
továbbiakban a közművelődési feladatokat ellátja. 
Október és november hónapban megbízási szerző-
dés keretében láttatjuk el a szakmai feladatok tel-
jesítését.

Az intézmény takarítását a közfoglalkoztatási 
program segítségével oldjuk meg, azonban a három 
hónapos foglalkoztatás nem ideális a szép és tiszta 
környezet fenntartásához, a felelősségteljes mun-
kavégzéshez. A következő évben fel kell venni egy 
állandó, rész- vagy teljes munkaidős takarítót a 3 
intézményrész épületeinek rendben tartására.

2014-ben a fentiek alapján az intézmény személyi 
állománya kicserélődik. Mindenképpen szem előtt 
kell tartani, hogy a szakfeladatok ellátásához kellő 
szakképzettségű, önálló munkavégzésre képes, rá-
termett munkavállalók felvételére kerüljön sor. 

Költségvetés
Az előző évek költségvetése alapján készítettük 

el január elején a 2013. esztendő intézményi költ-
ségvetését a könyvtár és a művelődési ház vonat-
kozásában. A muzeális épületek új tényezők voltak 
a fenntartás terén, hiszen mindeddig az állam gon-
doskodott a személyi és a dologi kiadásokról. Ezen 
épületek költségvetésének elkészítését a szegedi 
Móra Ferenc Múzeum adatai alapján készítettük el. 
A költséghatékony, takarékos működés jellemzi a 
költségvetési szervet, mely tendenciát a továbbiak-
ban is fenn kell tartani.

2013. szeptember 30-i költségvetési adatok alap-
ján:

kiadás: 10.814.043 Ft
bevétel: 11.515.108 Ft, melyből
állami támogatás: 7.568.000 Ft
önkormányzati támogatás: 2.255.571 Ft
saját bevétel: 1.691.537 Ft
Az intézmény 2013. évi működési eredeti elői-

rányzata 16.398.000 Ft.
A működési költségek enyhítésére és az inf-

rastrukturális fejlesztés érdekében különféle pá-
lyázatokat adunk be. 2013 áprilisában a Nemzeti 
Kulturális Alaphoz beadott pályázatunk, mely a 
könyvtári bútorzat kicserélését, korszerűsítését cé-
lozta meg pozitív elbírálásban részesül, így 162.000 
Ft önerő mellett 1.453.186 Ft támogatásban része-
sült

A Nemzeti Kulturális Alap táncházak működé-
sét is támogatja. A faluban már hosszú évek óta 
működő néptáncegyüttes működését segítve, ki-
egészítve táncházak megrendezésére is nyújtottunk 
be pályázatott, melyhez nem kell önerőt biztosítani.

A művelődési ház
Az intézményrészben 1 fő teljes állású művelő-

désszervező szakalkalmazott látta el a feladatokat 
2013. január 1. és szeptember 11. között, majd az 
év további részében megbízási szerződéssel alkal-
mazunk egy fő szakirányú végzettségű, rátermett 
kolléganőt Bánfiné Sajtos Lolita személyében.

A művelődési ház a képviselő testület által elfo-

gadott munkatervnek megfelelően végezte mun-
káját. A rendszeresen működő közösségi rendez-
vényeknek, próbáknak a helye a művelődési ház. 
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül vázolom a 
főbb programokat és a közösségek működését.

Márciustól kezdő informatika és kezdő valamint 
középhaladó angol tanfolyamnak ad helyet jelenleg 
is a művelődési ház, melyben a képző uniós pályá-
zati forrásból finanszírozza a tandíjat.

Báloknak és egy lakodalomnak adott helyet az 
épület nagyterme. A községi ünnepségeket (már-
cius 15., október 23.) szintén itt rendezik meg már 
évek óta. Véradás, erdélyi vendégek vendégül lá-
tásának helyszíne a művelődési ház. Rendszeresen 
tartanak egészségmegőrző vizsgálatokat különbö-
ző cégek terembérlet fizetés ellenében.

A Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény rendezvényeinek (su-
li-buli, Ki mit tud?, vizsgabál, vizsga koncert, már-
cius 15-i és október 23-i ünnepség) és néptánc tan-
óráinak helye a művelődési ház színpada és termei.

Január, február és március hónapban rendszere-
sen különféle témában tartottuk meg a Népfőiskola 
előadásait. A Magyar Kultúra Napján festményki-
állítással vártuk a szegváriakat. Nagy érdeklődést 
váltott ki és a gyerekek nagyon szerették a polgár-
mester úr tulajdonában lévő kitömött állatokat, me-
lyek néhány hétig voltak láthatók az emeleten, majd 
a földszinten. Ugyancsak érdekes volt a látogatók 
számára Körmendi Ferenc gyufaszálakból készített 
makett-kiállítása. A kiállító teremben fotókiállítás 
nyílt Dovicsin András képeiből.

2013. február 2-án szombat Közkincs Nap kis-
térségi programsorozat Szegvárra érkezett, mely-
nek keretében egész délután a kistérség 100 fellé-
pőjének közreműködésével folytak a programok 
(népdal, Tücsök Zenekar, néptánc, kézműveskedés 
fazekasokkal, citerazene, bohóc).

Március 15-én kiállítás-megnyitóval és ünnepi 
műsorral vártuk az érdeklődő megemlékezőket, 
majd a koszorúzásról visszaérkezőket teával kínál-
tuk.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából vers-
sel és prózával emlékeztünk meg József Attila szü-
letésnapjáról, majd ugyanebben a hónapban a Tű-
forgatók munkáiból nyílt kiállítás, mely a régi idők 
falvédőit, kötényeit idézte vissza.

Május 1-jén a hagyományoknak megfelelően új 
kiállítás megnyitója emellett szegvári előadók, ci-
vil csoportok (nótakör, néptánc, nippon zengo, tár-
sas tánc ) várták a kikapcsolódni vágyókat.

Június 20-án délután a Magyar Nóta Klub meg-
hívásos rendezvényének adott helyet a nagyterem, 
ahol több meghívott csoport mutatta meg énektudá-
sát. Másnap a Dobbantó néptáncegyüttes gálamű-
sora szórakoztatta a közönséget, ahol megtekint-
hettük az együttes néptánc-koreográfiáit.

Június 24-29-ig alkotótáborba vártuk a szünide-
jüket töltő gyerekeket, ahová szép számban, több 
mint 50-en jöttek el és rajzoltak, gyöngyöt fűztek, 
bőröztek, nemezeltek, fotóztak. Esténként más-
más eseménnyel vártuk a falubelieket: harmonika 
muzsika, színjátszó est, űtőshangszer-koncert volt 
a programban. Székely-magyar népművészeti tábor 
is megvalósult a héten, ahol kézdivásárhelyi vendé-
gektől tanulhattak a gyerekek bőrözést, csuhézást, 
fafaragást. Az alkotótáborban Szanyiné Katona 

Folytatás a 6. oldalon
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Ágnes és Kulbert György fafaragó közös, vallásos 
ihletésű kiállítása nyílt meg az emeleti részen.

Július 12-én dr. Asztalos Tibor természetfotó ki-
állítása nyílt meg, ahol a képek és az elbeszélések 
nyomán sokféle madárral ismerkedtünk meg.

Augusztusban a mozgáskorlátozott csoport me-
gyei összejövetelének a helyszíne volt a művelődési 
ház nagyterme.

Az augusztus 20-i rendezvényekbe az intézmény 
a szélmalomban felállított kiállítás által kapcsoló-
dott be.

Szeptembertől, az új tanév kezdetétől újra meg-
indultak a szakkörök, tanfolyamok.

Szeptember 28-án Mihály-napi mulatságot ren-
dezett az önkormányzat, melyre a civil közösségek 
képviselőit hívta meg.

Október 15-én a mozgáskorlátozottak zenés évzáró 
rendezvénye volt a nagyteremben. Szintén évzáró ren-
dezvény volt október 19-én a Szép Öregkor Nyugdíjas 
Egyesület szervezésében, ahová több településről ér-
keztek meghívott vendégek. A hónap utolsó hétvégé-
jén három napos kamara néptáncversenyt szervez az 
általános iskola, így az intézmény színpadára Csong-
rád és Békés megyéből érkeznek a versenyzők.

A téli hónapokra előadások szervezésén gon-
dolkodunk különféle témákban. Az adventi időben 
vasárnaponként az intézmény dolgozói is részt 
vesznek a parkban felállítandó koszorúnál tartott 
műsorokban.

A Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény tevé-
kenysége

Gyűjteményi munka
Gyűjteménygyarapítás, feltárások
A néprajzi gyűjtemény 3 darab tárggyal bővült 

ajándékozás formájában. A gyűjtés időigényes 
feladatára idén kevés figyelmet tudtam fordítani a 
vezetői feladatok miatt. Régi tárgyak feltárásában 
a személyes kapcsolatok döntő fontosságúak, ezek 
ápolása fontos lenne a gyűjtemény gyarapodásá-
hoz. Sok példa van rá, hogy megkeresnek a szegvá-
riak ajándékozási szándékukkal, ezután igyekszem 
mindenkit felkeresni és a megfelelő adminisztráció 
mellett átvenni a tárgyakat.

Nyilvántartás, leltározás
Ez évben nem leltároztam még egyetlen tárgyat 

sem, de az év hátralévő részében mindenképpen 
időt kell fordítani rá. Az állami támogatás a láto-
gatószám mellett a gyűjteményi darabszámot és 
gyarapodást is figyelembe veszi, így nem elhanya-
golandó a leltározás.

Elkészült az Excel-táblázatba rögzített néprajzi 
leltárkönyv, mely a leltárkönyvi formát követő szá-
mítógépes táblázatba is folyamatosan rögzítve lesz.

A gyűjtemény könyvtára 5 darab könyvvel gya-
rapodott 2013 októberéig.

Gyűjteményrendezés, revízió
A raktárban a tárgyak lehetőség szerint alap-

anyag-típusonként helyezkednek el. Az ajándé-
kozással bekerült tárgyak külön polcon vannak a 
beleltározásig. 

A nagy gondot jelentő raktári helyhiány a szeg-
vári volt vármegyeháza L-alakú épületében a Mű-
emlékek Nemzeti Gondnoksága által használati 
szerződés keretében 2012 őszén használatra átadott 
raktárhelyiséggel időszakosan megoldást jelent.

A textil tárgyakat a szentesi múzeumban tárol-
ják, mert Szegváron nincs rá lehetőség a műtárgy-
védelmi szempontok miatt.

A gyűjtés, leltározás, tudományos feldolgozás, 
kiállítás a létszámkorlátok miatt 2012-ig kiegé-
szültek a műemléki épület karbantartási teendői-
vel (tapasztás, meszelés, fűnyírás megszervezése, 
takarítás). Ez évben változott a helyzet: van taka-
rítónő az intézményben, a fűnyírásban segít a Fa-
lufejlesztő Kft., augusztus és szeptember hónapban 
az épület utcafronti és északi fala megújulhatott 
szakavatott kivitelezők segítségével. Utóbbi igen 
örvendetes, sokan tetszésüket nyilvánították a láto-
gatók és a falubeliek közül. Az elkövetkező időszak 
feladata további kisebb munkálatok (kiállítótermek 
meszelése, falhibák kijavítása, nyílászárók lefesté-
se).

A revízió 2010-ben készült el, a hiánylista számí-
tógépen olvasható.

Műtárgyvédelem
Az állandó kiállításban található tárgyak illet-

ve az új szerzemények tisztítása, a raktárban lévő 
tárgyak megfigyelése és eseti Xylamonos kezelése 
folyamatos. 

A Koszta József Múzeum restaurátorával és 
gyűjteménykezelőjével folyamatos az egyeztetés a 
gyűjtemény gondozása, a preventív műtárgyvéde-
lem érdekében.

Kiállítások
Időszaki kiállítások szervezése idő hiányában 

nem valósult meg, azonban az állandó kiállítás egy 
része, a Bartucz-emlékszoba fotókkal és személyes 
tárgyakkal kiegészült új kiállítás lett. A szélma-
lomban szőttes kiállítás nyílt a 2013. augusztusi 
Falunapok rendezvény-sorozatában a Tűforgatók 
kézimunka szakkör szervezésében.

Kisebb tanulmányok, újságcikkek
A Szegvári Napló hasábjain minden hónapban 

olvashatnak a múzeumi eseményekről. A kistérség-
ben megjelent lapokban is megjelent cikk a szegvá-
ri gyűjteményről (Délvilág - 2013. szeptember 24.; 
Városi Visszhang – 2013. szeptember)

Szakmai publikáció idő hiányában nem készült, 
mivel kutatónapot egyet sem tudtam kivenni. 

A gyűjtemény és a szélmalom leporellója elfo-
gyott, az új kiállítás-vezető valószínűleg az év vé-
géig elkészül.

Bevételek 
A két épületben összesen 96.150 Ft bevétel szár-

mazott a képviselő-testület által jóváhagyott be-
lépő- és szolgáltatási díjak megfizetéséből 2013. 
szeptember 30-ig.

A szegvári muzeális intézmény fenntartására az 
önkormányzat a 2013. évre 3.518.000 Ft állami tá-
mogatást kapott, mely fedezi az éves bér- és dologi 
kiadásokat. Ez az összeg a 2012. évi látogatószám-
nak és műtárgy számnak volt köszönhető. Idén is 
törekedni kell a látogatószám legalább a tavalyihoz 
mért fenntartására, még inkább növelésére. Ennek 
érdekében a Szegváron tanuló iskolások ingyene-
sen látogathatják a gyűjteményt és a szélmalmot. 
Egy személyben ellátni a működési engedély meg-
létéhez kötött nyitva tartási kötelezettséget (heti 16 
óra) és a napi, vezetői munkakörhöz tartozó felada-
tokat nagy teher. Következő év áprilisáig a tervek 
szerint két kulturális közfoglalkoztatott segíti az 
intézmény munkáját, így a muzeális intézmények 
működtetését is. 

Látogatottság 2013.09.30-ig
Szélmalom: 577 fő, ebből 290 fő diák
tárlatvezetések száma: 15 alkalom
Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény: 792 fő, 

ebből 497 fő diák
tárlatvezetések száma: 23 alkalom

Múzeumpedagógia
A szegvári Falumúzeumban 2012-ben 633 fő 

vett részt múzeumpedagógiai foglalkozáson. Eb-
ből 393 fő a TÁMOP 2.3.11/10-1/2010-0236 „Kéz-
zel-lábbal a múzeumban” a szentesi Koszta József 
Múzeum múzeumpedagógiai kínálata című pályá-
zat keretében vette igénybe a foglalkozásokat. Idén 
ez a szám lecsökkent, mert nem tudunk résztvenni 
hasonló volumenű pályázatokban. Folyamatosan 
keressük a pályázati forrásokat nemcsak múzeum-
pedagógiai, hanem felújítási, állagmegóvási célok 
elérése érdekében is. A gyerekek létszámát az in-
gyenes belépés lehetőségével igyekezzük növelni, 
melyet segít az általános iskola pedagógusaival 
kiépített jó kapcsolat is. Megbeszélés alapján, dél-
utánonként ünnepekhez, szokásokhoz kapcsolód-
va jönnek el néhány alkalommal a gyűjteménybe 
a gyerekek. A hétvégi múzeumpedagógiai fog-
lalkozások száma változó, mert az órákhoz kellő 
alapanyag beszerzés, vetítés szerkesztése, elméleti 
felkészülés több-kevesebb időt vesz igénybe. A 
foglalkozások ára 200 Ft résztvevőnként, mely az 
alapanyagköltségeket fedezi. Egyik nagy vonzere-
jű rendezvény a Múzeumok Éjszakája, ahol az át-
lagosnál több gyerek vesz részt a foglalkozásokon. 
2013. szeptember 30-ig 149 fő vett részt 14 múzeu-
mi foglalkozáson.

Egyéni szakmai továbbképzés
2013. szeptember 20-án Berettyóújfaluban meg-

rendezett Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület Kismúzeumi tagozatának 2013. évi or-
szágos szakmai napján vettem részt, ahol miniszté-
riumi és muzeológus előadások mutatták be az új, 
önkormányzati fenntartású múzeumok életét.

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. ál-
tal szervezett pályázati tájékoztatót hallgattam meg 
szeptember 25-én Szegeden az leendő pályázataink 
pozitív elbírálása érdekében.

Szakmai kapcsolatok
A szentesi Koszta József Múzeummal folyama-

tos a szakmai kapcsolattartás, hiszen a szegvári 
gyűjtemény néhány darabja műtárgyvédelmi okok 
miatt Szentesen lett elhelyezve, ezen felül szakma-
ilag kölcsönösen segítjük egymást az intézmény 
igazgatójával, dr. Béres Máriával.

A szegedi Móra Ferenc Múzeum néprajzi osztá-
lya által februárban rendezett Pipás Pista – az átok-
házi hóhér című kamara-kiállítás megszervezését 
tárgykölcsönzéssel is segítettem. A megyei múze-
ummal és annak néprajzi osztályával a kapcsolat-
tartás ily módon folyamatos.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
néprajzos kollégái a tavasszal megkeresetek, hogy 
szeretnénk egy szegvári sírkövet az új kiállításuk-
ba elhelyezni. A jogszabályok ismerete és Gémes 
László polgármester úr hozzájárulása után ez meg 
is valósulhat.

Május hónaptól a szentendrei Múzeumi Oktatá-
si és Képzési Központ felkérésére és munkáltatóm 
engedélyével megyei múzeumi koordinátori fel-
adatokat látok el Csongrád megye északi részén. 
A szakmai kapcsolatok kiterjesztése, a múzeumok 
közötti együttműködések bővítése tartozik többek 
között a feladataim közé.

Végül szeretném megköszönni a Képviselő-tes-
tületnek, hogy munkánkhoz segítséget nyújtanak, 
környezeti, anyagi fenntarthatóságát és humánerő-
forrását biztosítják.

Purgel Nóra, megbízott intézményvezető

Az 5. oldal folytatása
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Köszönet a köszöntésért
1923. november 9-én születtem. Szegvár I. 

tized 129. számú Kontra sori házba. Szüleim is 
tanyán lakó, földműves parasztemberek voltak. 
Később felnőtt korom után én is evvel foglal-
koztam és parasztember voltam végig, nyugdí-
jazásig. Iskolába járásom is a tanyasi iskolában 
történt. Mert Szegvár nagy tanyavilágában öt 
tanyai iskola volt. Úgymint a Kórógy-oldali, 
ahova én is jártam, utána D-oldali, a Zsiger-
háti, a Nagypusztai és a Tisza gát mellett lévő 
Réti iskola. Minden iskola 6 osztályos egy tan-
erős osztatlan volt, és ott végeztük el az általá-
nos iskolát. Az iskola elvégzése után megnyílt 
a lányok és a fiúk előtt a felsőbb iskolába járás, 
vagy valamilyen szakmát tanulhattak, vagy 
maradtak a szülői háznál, a szülők szakmáját 
folytatva tovább. Azután jött a fiúk részére a 
katonaság, a háború és a fogság, és a legvég-
ső soron a hazakerülés. Itthon azután politikai 
és gazdasági válságba csöppentünk bele, mert 
egész más volt a rend, mint három évvel az-
előtt, mikor elmentünk Szegvárról. De ezeket 
a válságokat is túl kellett élni, termelni kellett, 
az országot talpra kellett állítani. 

Ez a kis elbeszélés a felnőtté válás utáni 
nagyüzemi élet is erről szólt, ezt nehéz volt 
megszokni, de 40 évi munka után megszok-
tuk és dolgoztunk nyugdíjazásig. Lassan bele-
értem, sőt még túl is értem a nyugdíjas kort. 
Közben született egy kormányhatározat, hogy 
aki betöltötte a 90 évet, azt szép korúnak kel-
lett nevezni és hivatalból fel kellett köszönteni 

és meg kellett ajándékozni. Nálunk is, a csa-
ládok is csináltak egy szerény kis családi ün-
nepséget, ezen részt vett az önkormányzattól a 
jegyzőasszony, aki szép, meleg ünnepi szavak-
kal, rózsacsokorral és még más ajándékkal is 
felköszöntött. Amit nem lehet elfelejteni soha. 
Szép kis családi ünnepség volt, csak a csalá-
dok, jóbarátok, egy pár jó szomszéd és a jegy-
zőasszony, aki átadta a kormányfő által aláírt 
emléklapot is. Az ünnepség végére tartogatta 
a vendégek részére egy meglepetést. Amit a 
családokon kívül nem tudott senki. A családi 
ünnepség november 9-én volt, a meglepetés 
ünnep pedig 19-én lett volna, de így egybevon-
va tartottuk meg. Mert a házasságunk novem-
ber 19-én lett 64 éves a feleségemmel. Ezzel be 
is fejezem rövid életutam elbeszélését. Nagyon 
megköszönöm mindenkinek a megjelenését, és 
a családom személyes bemutatásával sok üd-
vözlettel köszöntünk mindenkit:

Pusztai János Gábor és neje Mihály Rozika.
Az első idősebbik lányunk Pusztai Klári, 

férje Gergely Ferenc, a második lány Pusztai 
Valéria, férje Puskás István. Három fiú uno-
kánk született: Gergely Gábor, Gergely Dávid 
és Puskás Endre. Lány unokánk egy van Pus-
kás Zsuzsika férje Szűcs Ferenc, akik másfél 
éve házasok, és szakmájuk és lakásuk Szeged-
hez kötik őket. Még egyszer nagy tisztelettel 
köszöntök minden olvasót.

Pusztai János Gábor

Mindenkit szeretettel várunk 
2013. december 8-án, 15-én és 22-én 

15.00 órától
a művelődési házba 

karácsonyi kézműves foglalkozásra

Jónak lenni jó!
„Örülj, ha valakivel törődhetsz!
Lásd meg mások örömét, 
örülj, ha bárkit öröm ér!
Örömöt adj minden kicsi örömért!”

Idén is elindítja Jónak lenni jó elnevezésű 
jótékonysági kampányát a Médiaszolgálta-
tás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), 
amellyel ebben az évben a Karitász munkáját 
támogatja. Ennek keretében november 10-től 
december 15-ig a Katolikus Karitász munkáját 
mutatja be és segíti az MTVA különböző műso-
raival és adománygyűjtéssel. 

A jótékonysági akció elsődleges célja az ado-
mánygyűjtés mellett, hogy felhívja a figyelmet 
a karitatív szervezet sokrétű tevékenységére.

Tavaly az MTVA nagy eredménnyel gyűjtött 
a Böjte Csaba testvér által vezetett gyermek-
intézmények javára: akkor 92,6 millió forint 
adományt adtak át a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítványnak.

A kezdeményezés részeként a közmédia 
részt vesz a karitász akcióiban is. November-
től bekapcsolódtak a Gyermekek a gyermeke-
kért elnevezésű akcióba, amelynek célja, hogy 
a gyermekek adjanak ajándékokat rászoruló 
kortársaiknak. Nyomon követték a Karitász 
védőszentjének ünnepéhez kapcsolódó Szent 
Erzsébet kenyerek útját a pékségtől a megál-
dáson át a szétosztásig. Emellett felhívásokkal 
segítették a Szent Erzsébet napi gyűjtés hirde-
tését. December 8-án jelen lesznek az Egymil-
lió csillag a szegényekért szolidaritási akció or-
szágos megnyitóján, majd egész héten segítik 
felhívásokkal az adománygyűjtést.

A december 15-én vasárnap reggel 9 órától 
közel 10 órányi műsorfolyamban mutatják be 
a Karitász működését, szervezetét, támoga-
tottjait és önkénteseit riportokkal, budapesti és 
vidéki élő kapcsolásokkal, kisfilmekkel stúdió 
beszélgetésekkel. A teljes műsor alatt folyama-
tosan fogadják az adományokat, valamint egy 
jótékonysági árveréssel is támogatják a rászo-
rulókat.

/Forrás: Katolikus Karitász honlapja/

„Tekintet nélkül arra,
hogy másoknak tetszik-e vagy nem,
tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem,
tekintet nélkül arra, 
hogy lesz-e sikere vagy nem:
tedd a jót!

Tégy minden jót, amit megtehetsz,
ott, ahol vagy,
úgy, ahogy teheted,
akkorát, amekkorát tehetsz,
de mindig,
szüntelen ez legyen a programod!”

Sík Sándor
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AZ EGYHÁZI ÉV KEZDETE

Krisztus király ünnepével befejeződött 
a 2013-as egyházi év. Advent első vasár-
napjával új egyházi év kezdődik. A kará-A kará-
csony előtti, mintegy négy hetes Jézus-vá-
ró időszakot nevezzük így adventnek. Az 
advent szó eljövetelt jelent. Ez az időszak 
figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljö-
vetelét: új életet kell kezdenünk egyrészt a 
megújulás vágyával, másrészt a szeretet tet-
teivel.

Adventben az egyház Krisztus három el-
jövetelét ünnepli, éli át:

1. Emlékezünk egy múltbeli eseményre: a 
választott nép Messiás-várására. 

2. A jelenben mi magunk is várunk, és 
szeretetünk tetteivel közreműködünk, hogy 
Jézus egyre teljesebben megszülethessen 
bennünk és közöttünk, s ily módon környe-
zetünk számára.

3. Végezetül várakozunk, hogy amikor Jé-
zus eljön majd a világ végén, készen találjon 
minket.

Új módon kell felfedeznünk, hogy Jézus 
él bennünk; s egyre teljesebben szeretne 
élni bennünk és köztünk. Hogyan tud nö-
vekedni (megszületni) bennünk Jézus? Ha 
törekszünk figyelni jelenlétére: az ő szemé-
vel látni, az ő szavával szólni, az ő Lelkével 
gondolkozni. – a Vele egyesülten fordulni 
embertársaink felé. – Aki így Vele él, az 
hamar észreveszi, hogy Jézus „növekszik” 
benne, s megjelenik közöttünk. 

Nem mindegy hogyan készülünk kará-
csonyra. Nem a külsőségekre, a pompára, 
megszokottól eltérő legyen a készületem, 
másnál különb legyen az ötleteim, minél 
nagyobb fényesség vegyen körül. Nem ez a 
lényeg. 

A belső, vagyis a lelki készület a fontos. 
Hiába született meg Jézus 2013 éve Betle-
hemben, ha nem születik meg bennem, nincs 
karácsonyom! 

ÁTVÁLTOZHATUNK

Próbáljunk a bensőnkbe figyelni, ma-
gunkban rendet teremteni. Advent a bűn-
bánat ideje. Keressük az elcsendesülésre a 
megfelelő helyeket, ne vegyünk részt han-
gos szórakozásokon.

Vonuljunk vissza benső szobánkba és fi-
gyeljünk, Jézus mit sugall a mi szívünkbe. 
Legyen közös családi ima, az együtt elké-

szített adventi koszorú első meggyújtott 
gyertyájánál. Ha nehéz szeretnünk munka-
társunkat, szomszédot, rokont, a kritizálás 
helyett keressük meg benne a jót! Dicsérjük 
meg pletykálkodás helyett. Titokban lepjük 
meg szeretteinket apró kis ajándékokkal. 
Látogassuk, meg a nagyszülőket segítsünk 
nekik bevásárolni, takarítani! A család kö-
zösen imádkozza el a rózsafűzért. Ebédre 
hívjunk meg egy magányos barátot, rokont, 
munkatársat, osztálytársat.

Határozzuk el, hogy az erényekben aka-
runk növekedni. Rossz szokásainkat hagy-
juk el: csúnya beszédet, káromkodást, 
hazudozást, rágalmat, megszólást, hirtelen-
kedést, meggondolatlan kijelentést, irigyke-
dést.

Lelkünket és otthonunkat tisztítsuk meg 
és így várjuk a Messiást. 

Szent Pál azt mondja: „Testvérek, erősöd-
jetek meg az Úrban, hathatós erejéből. Ölt-
sétek fel Isten fegyverzetét, hogy helyt tud-
jatok állni az ördög cselvetéseivel szemben.” 
Nem a vér, s a test ellen kell viaskodnunk, 
hanem a fejedelmességek és hatalmasságok, 
e sötét világ kormányzói és az égi magas-
ságok gonosz szellemei ellen. Öltsétek föl 
tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tud-
tok ellenállni a gonosz napon és így tudtok 
mindent leküzdve, helytállni. Álljatok ki 
tehát, derekatokra csatoljátok a tisztesség 
övét, öltsétek magatokra az igazság pán-
célját, lábatokra húzzátok a békesség evan-
géliumának hirdetésére a készség saruját. 
Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, amellyel 
háríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. 
Vegyétek föl az üdvösség sisakját és markol-
játok meg a Lélek kardját, ami Isten Igéje. 
Ezekkel a fegyverekkel vívjuk meg a hit jó 
harcát és ez segítsen a készületben. 

Vegyük kezünkbe a Szentírást és olvassuk 
lehetőleg naponta. Az egyház minden napra 
ajánl egy kis ige szakaszt, ezeket átelmél-
kedve tágíthatjuk ki a szívünket Isten mére-
teire és tudunk Istennek tetszően készülni. 

Beszélgessünk vele. Mondjuk el Istennek 
nehézségeinket, bánatunkat, örömeinket, 
kéréseinket és hallgassunk az Ő Szívére. 
Meg fogjuk érteni mit vár tőlünk, mit kell 
odaadni, miről kell lemondani, hogy szí-
vünkbe térhessen.

Mindenekelőtt imádkozzuk azokat a kö-
tött imákat, amelyeket az Egyház elénk 
ad, imádkozzunk szívünkből. Ami belő-
lünk feltör, adjuk oda Istennek és áldjuk őt 
mindenért. Imádságunk nem korlátozódhat 
vasárnaponként egy órára. Fontos, hogy 
mindennapi kapcsolatunk legyen az Úrral. 
Kérjük az Úristent, hogy legyen szeretet és 
béke családjainkban.

LEGYENEK JÓ FELTÉTELEIM, MELYEKET 
MEGKÖVETELEK MAGAMTÓL:

- hajnali szentmise (vagy szentmise, 
szentséglátogatás);

- lemondás például a TV-ről, számítógép-
ről, az édességekről stb.

- péntekenként kenyér-víz vacsora (s en-
nek árát felajánljuk szegények javára);

- egy magyar szent példakép választása 
adventre, vagy egy-egy hétre;

- ki-ki ápolja kapcsolatait a plébánia tagja-
ival - pl. hittanosokkal stb. 

- másik napon a rokonokkal vagy a hittől 
távolabb állókkal... (lehet váltogatva minden 
nap más személyért élni); 

- figyeljünk lakásunk szépségére, harmó-
niájára, hogy Isten Országát tükrözze; 

- vegyük észre családtagjainkban, ami 
szép, s este beszéljük meg;

- nézzük át ruháinkat, játékainkat, mit ad-
hatunk oda másoknak, karitásznak; 

- találjuk meg a módját, hogyan fordulha-
tunk a rászorulók, betegek „legkisebbek” 
felé.

/Zsadányi József/

RÉGI KARÁCSONYOKRA EMLÉKEZVE

 Lapozgatva egy régi újságunkat rábukkan-
tam az alábbi cikkre, melyet nagy szeretettel 
adok közre, hogy a kedves olvasók is felidéz-
hessék a réig szép emlékeiket. 

Bizony sokszor eszembe jut, hogy ezek a mai 
kis gyermekek mire fognak majd emlékezni, 
ha már ők is öregek lesznek, hiszen a számí-
tógép, és a sok technikai csoda nem mindenki-
nek „terem” ott a karácsonyfa alatt. Unokáink 

Ferenc pápa: „Soha ne fejezzétek be 
a napot anélkül, hogy kibékültetek vol-
na egymással. A békességet minden nap 
újra kell teremteni a családban.

Kérem, köszönöm, bocsánat! - ismé-
teljük ezt a három szót a családban. Min-
den nap bocsássatok meg egymásnak.”
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karácsonyi játékát megfigyelve rájöttem nem 
mindig a legdrágább és komoly értéket képvi-
selő játék a legkedvesebb számukra. Sokszor 
egy kicsi apróság, vagy egyetlen gömb, több 
örömet és jókedvet ad, mint a sokezres divatos 
játék. Addig kell, míg ki lehet bontani, vagy el-
dicsekedhetnek, hogy „nekem is van!”

Íme a régi cikk, hogy újra idézzük az igazi 
karácsonyi hangulatot:

„December első napjaiban járunk, Advent 
– Úrjövet idejébe léptünk. Egyre több há-
zat, középületet díszítenek fel, világítanak 
ki. Pedig a fény még fogy, a nappalok még 
mindig rövidülnek egészen december 24-ig, 
hiszen „sötétben járunk, hajnalra várunk…” 
énekeljük adventi énekünkben. Böjti időszak 
ez a keresztény ember számára, és ezt a li-
beralizmus előretörésével sokan elfelejtjük. 
Karácsonyvárásunkat a média agymosó 
műsorai, reklámai tölti ki. A bevásárló köz-
pontok fényei igyekeznek a betlehemi csillag 
fényénél nagyságrendekkel nagyobb csillo-
gással csábítani bennünket, hogy elnyomja a 
várakozás lelket bizsergető érzését, a méltó 
ünnepi előkészületet. Mi lehet az oka annak, 
hogy így megkavarodtunk az advent keresz-
tény, illő ünneplésében, hogy elfelejtettünk 
gyökereinkből táplálkozni? Emlékszünk még 
a 2005-ös év adventi lelkigyakorlatára, a fe-
rences atya karácsonyt hívogató jó tanácsára: 
„ima, böjt, alamizsna”? Milyen jó lenne, ha 
ezt mernénk megszívlelni, és lelkünk ablaka-
iban ezek világítanának! Micsoda fény lenne! 
Kedves szülők, nagyszülők, dédik: idézzük 
fel keresztény advent várásunk emlékeit, és 
osszuk meg családunk tagjaival, gyermeke-
inkkel, unokáinkkal – gyökereinkből táplál-
kozva – élményeinket!  Ebben segít Katonáné 
Bárány Annuska néni írásán keresztül. 

„Közeledik Karácsony, elgondolkodtam a 
régi szentestéken, még 1944 előtti időkre visz-
szaemlékezve. Lánykoromban jártam a Bol-
dog Margit Egyesületbe, ami aztán később a 
Kalász nevet vette fel. Sok kellemes délutánt 
eltöltöttünk vasárnaponként egy kedves nő-
vér vezetésével. Sokat játszottunk társas já-
tékokat, vagy felolvastunk egy-egy jó könyv-
ből. A karácsonyi ünnepet úgy oldottuk meg, 
hogy egymásnak kis csomagot készítettünk, 
de csak kicsit. Különösen is emlékezetes ma-
radt számomra az a szokás, hogy egy olyan 
családnak a gyermekét felruháztuk, akinek 
kevés volt a bevétele, és nem tudták megolda-
ni, hogy külön karácsonyi ajándék is legyen, 
főleg ruhanemű. Már nem emlékszem, hogy 
melyik évben, de egy kisfiút és egy kislányt 
öltöztettünk fel, akik óvodások voltak, és Ele-
onóra testvér ajánlotta őket az óvodából. Ma 
is látom magam előtt: az egyesületi szobánk 
hátul a gazdasági udvar mellett egy kis szoba 
volt, de olyan sokan voltunk, hogy nem fér-
tünk volna benne. Így elmentünk az óvodába 
a zegzugos folyosón keresztül. Én vittem a 

karácsonyfát, amit nagy kitüntetésnek vet-
tem. Finom uzsonna várt bennünket: tejes-
kávé foszlós kaláccsal – amit Gila Verácska 
(Laczkóné) sütött kemencében, a nővérek ta-
nyáján, ahol Zsófia testvérnek az iskolája volt. 

A megajándékozott gyerekek az édesany-
jukkal voltak ott, és sohse felejtem azt a bol-
dogságot, ahogy szépen felöltözve velünk 
ünnepeltek. 

Karácsony előtti időben, adventben jártunk 
a rorátéra, vagyis a hajnali misékre. Minden 
nap korán reggel kezdődött, mire kivilágo-
sodott, akkor lett vége. Édesapám emleget-
te, hogy ő az öregapjával járt hajnalonként a 
misére, és azért felejthetetlen volt számára, 
mert nagyapja subában ült, és ő mint kisgye-
rek bebújt a suba alá melegedni, mert akkor 
még a templomban nagyon hideg volt. 

Így vártuk a Jézuskát.
Az ünnepi készü-

lődés szokásához 
tartozott, hogy pihe-
nőhelyet készítettek a 
Jézuskának a szobai 
asztal alatt. Szénát 
tettek alá, rá csöves 
kukoricát, rá egy fér-

fisapkát, és egy darab kősót. Mikor elmúlt 
az ünnep, ezt az állatoknak adták, a szénát a 
lovaknak, a kősót a teheneknek, a kukoricát 
meg a baromfinak. A sapkát meg arra hasz-
nálták, hogyha tyúkot ültettek kotlósnak, 
abba rakták a tojást, és úgy vitték a fészekre, 
hogy a betegségektől őrizze meg a Jézuska 
a jószágokat. 

Velünk, gyerekekkel is megtartatták a 
karácsony böjtjét. Csak egy keveset lehetett 
enni, míg a bableves és mákos tészta el nem 
készült. Azt mondta édesanyám, hogyha 
böjtöltök, majd meglátjátok, hogy az an-
gyalok kocsikáznak a kemence tetején. Hát 
ilyen emlékeim vannak – a sok közül – a 
gyerekkori karácsonyokról!” 

Kedves édesanyák, nagymamák! Szíve-
sen hallgatnánk, olvasnánk arról, hogyan 
élték meg 30-40-50 és sok-sok évvel ezelőtt 
Jézus születésének ünnepét, hogy tanuljunk 
belőle és megőrizhessük a Magyar Kará-
csonyt, magyar ember módjára, ahogy őse-
ink tették.

/Kovácsné Nagy E./

Igen, nekem is eszembe jutott, hogy milyen 
titokzatos, és élményteli szép gyermekkorom 
volt, milyen jó volt, amikor másodszorra is 
ugyanazt a babát kaptam meg karácsony-
ra, – amit elveszettnek hittem –, amikor nem 
volt pénz új babára. De anyukám szép nad-
rágkosztümöt varrt, és új ruhákat a kedvenc 
babámnak. Hálás Szívvel és nagy örömmel 
vettünk részt az ünnepi szentmisén, hogy 
megköszönjük Istennek az ajándékokat.

/Piti M./

HÍREK-ESEMÉNYEK

Adventi lelkigyakorlat: december 15 – 16 
– 17-én lesz. Vasárnap délelőtt fél 9-kor, hét-
főn, kedden 17 órakor kezdődő szentmisé-
ben. A lelkigyakorlat vezető: Kövesdy Zsolt 
Kunszentmártoni plébános atya. Gyónási le-
hetőség vasárnap 8 órától, hétfőn kedden 16 
órától. Használjuk fel a kínálkozó alkalmat, 
lelkünk elmélyítésére, és megtisztulására.

Idősek karácsonya: december 16-án hét-
főn 10 órakor lesz a templomban a Karitász 
csoport szervezésében.

Községi betlehemezés december 22 – én, 
vasárnap délután. Az előadás helyszínei: 
Szélmalom 14.30, Bem utcai játszótér 15.00, 
Újfalusi ABC 15.30, Szökőkútnál az adventi 
gyertyagyújtással együtt 16 óra. Ezzel a fa-
lujáró előadással a karácsonyra hangolódást 
szeretnék elősegíteni felnőttek, és a fiata-
lok. Szeretettel hívják és várják községünk 
apraját és nagyját a betlehemezők! Éljük át 
együtt, karácsony lényegét, örömét!

December 24-én délután fél 3-kor kezdő-
dik a gyerekek karácsonya, pásztorjátékot a 
kicsinyek előadásában láthatjuk.

Éjjel 23.30-kor karácsonyi játékot látha-
tunk a fiatalok előadásában, majd az éjféli 
szentmise. 

December 25. Jézus születésének ünnepe. 
Szentmise délelőtt fél 9 és este 18 órakor 
lesz. A délelőtti szentmise után a fiatalok 
megismétlik a karácsonyi játékot.

December 26. Karácsony másodnapja, 
Szent István első vértanú ünnepe, vasárnapi 
miserend.

December 29. Szent Család ünnepe. A 
reggeli szentmise után a kicsik megismétlik 
a pásztorjátékot.

December 31. Az év végi hálaadó szent-
mise 18 órakor kezdődik.

Január 1. Újév első napja, Szűz Mária Is-
ten Anyaságának ünnepe, a béke világnapja. 
Vasárnapi miserend lesz templomunkban.

Adventben hétvégén és a lelkigyakorlatos 
napokon könyv, képeslap és kegytárgyáru-
sítás van a templomban a szentmise után. 
Használjuk fel a lehetőséget és ajándékoz-
zunk vallásos témájú könyvet. naptárt vagy 
egyéb kegytárgyat.

/Rozgonyi Mária/

Áldott karácsonyi 
ünnepeket, és Isten 

áldásával kísért békés, 
boldog újesztendőt 

kívánunk az egyházi 
rovat írói minden kedves 

olvasónak!
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Bruno Ferrero: 
Karácsonyi történet

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer 
egy 10 éves kislány, aki két testvérével, 
apukájával és anyukájával élt együtt, egy 
nagyon boldog, nagy családban. Egy szép, 
hóeséses téli estén együtt ülték körül a 
nagy ebédlőasztalt, hogy közös erővel le-
velet írjanak a közelgő Jézuskának.

A kislány szomorúan ült a papír felett, 
miközben testvérei játékok nevének száza-
it vetették a fehér lapra.

A kislány szomorkás arcára édesanyja is 
felfigyelt, aki megkérdezte a csöppséget, 
miért nem írt még egyetlen sort sem. A 
kislány válasz helyett a könnyeivel küszkö-
dött, de azért nagy nehezen elárulta, hogy 
azért pityereg, mert ő egy nagyon nagy dol-
got szeretne kérni karácsonyra. Egy olyat, 
amit még talán a Jézuska sem teljesíthet.

Anyukája megnyugtatta a pityergő kis-
lányt és elmesélte neki, hogy egyetlen egy 
olyan személy létezik a világon, aki a Föl-
dön élő összes gyermek kívánságát telje-
síteni tudja. Ez pedig pont az a személy, 
akinek a levelet kellene írnia. 

A gyermek, miután kissé megnyugo-
dott, a következő betűket kanyarította a 
papírra: 

Kedves Jézuska! 
Én most először írok levelet neked, mert 

anyukám azt mondta, hogy te minden kí-
vánságomat teljesíteni tudod. 

Én egy nagy ajándékot szeretnék kérni 
tőled. Nagyon szeretem a nagypapámat, 
aki nagyon nagy beteg, és már a doktor 
bácsik sem tudják meggyógyítani. Amióta 
beteg, már nem játszik velünk és moso-
lyogni sem mosolyog. 

Én azt szeretném karácsonyra, hogy a 
nagypapa legalább még egyszer rám mo-
solyogjon.

Teltek múltak a hetek és elérkezett a 
szenteste. Mindnyájan együtt állták körül 
a karácsonyfát, a nagypapa pedig a karos-
székében ülve, éppen hogy csak látta a ka-
rácsonyi gyertyák lobogó fényét. Érzéseit 
kimondani, a tüdejében elhatalmasodó da-
ganatoktól már nem tudta. 

A rengeteg játék, ruhanemű és csokolá-
dé mellett, persze a nagypapának is jutott 
egy masnival átkötött kis doboz. Az egész 
család odagyűlt a fotelja mellé és minden-
ki kíváncsian várta, őt, vajon mivel lepte 
meg a Jézuska. 

A nagypapi kinyitotta a dobozt, amely-
ben egy boríték volt. Mindenki türelmetle-
nül várta, mit tartalmaz a borítékba rejtett 
papír. 

A következő sorokat kezdte felolvasni a 
nagymama: 

Kedves Jézuska! 
Én most először írok levelet neked, mert 

anyukám azt mondta, hogy te minden kí-
vánságomat teljesíteni tudod...

A kislány egyből megismerte a Jézuská-
nak írt levelét. Felnézett a nagypapára, aki 
most őt nézte, szájának szegletében egy 
apró piciny mosollyal. Ez volt a nagypapa 
életének utolsó mosolya, ami csak a kis-
lánynak szólt.

Ez a kislány, azóta minden évben levelet 
ír a Jézuskának, mert ő már tudja, hogy az 
igazán fontos kívánságok az év legfonto-
sabb napján valóra válnak.

KARÁCSONYI EPIZÓD
Juliska néninek igaz baráti szeretettel

Szenteste délutánján téli homály borult 
Szegváron a Deák Ferenc utcai kis ház 
udvarára. A szent csönd egyre mélyebbről 
szivárgott és áthatott bennünket. 

Közben a nagyszülők ellátták az apró 
jószágokat, és ahogy az etető edényeket 
letették, dolgos kezeik fáradtan reszket-
tek, majd bejöttek a gangra, végignéztek 
a kanapén, amelyre rongyszőnyeg volt 
ráterítve. A nap korongja összeszűkült a 
száraz hidegben és mindenhol meglátszott 
a lehelet. 

A nagyszüleim a dolgozós ruháikból le-
vetkőztek és a havas cipőjüket is levetet-
ték. Bejöttek a kemence melegétől fűtött 
kicsi konyhába. Mint kisgyermek, nagyra 
nyitott kérdő szemekkel rájuk néztem és a 
tekintetemben benne volt a kérdés: – Mi-
kor jön a Jézuska?

Nagymamám éltető mozdulattal megsi-
mogatta a fejem és szótlanul rám mosoly-
gott. Fürdés után tiszta ruhába öltöztünk, 
bementünk a nagyszobába és a kemen-
ce padkára leült a család minden tagja, s 
halkan elkezdtünk imádkozni. Közben a 
kemence melege langyosan melegítette a 
hátunkat.

Imádkozásunk ideje alatt a szoba szem-
közt lévő kis ablakán keresztül láttuk, 
hogy a szürke alkony, csillagos estébe 

borult. Szinte az egész falu a várakozás 
csöndjével hallgatott, majd nagyokat pil-
lantgatva elálmosodtam és nagymamám 
ölébe hajtottam a fejem. Félálomban halk, 
távoli hangfoszlányokat hallottam…

Én Istenem, jó Istenem
Becsukódik már a szemem… stb.
Reggelre mély álmomból felébredve a 

nagyszoba közepén lévő asztalon ragyo-
gott a karácsonyfa és alatta volt a kis Jézus 
jászolban. Nagymamám az ágyamhoz jött, 
megsimogatta az arcom és halkan mondta 
– „látod, megjött a Jézuska”.

E kis kedves karácsonyi epizód ezerki-
lencszázötvennyolc szentestéjén történt, 
ez a szeretetvirág életemben végig elkísér. 

Szilágyi László

Könyvtári hírek
November 4-én az 5. osztályosok talál-

koztak Darvasi László íróval, egy nagyon 
élménygazdag beszélgetés keretében. Be-
mutatta legújabb ifjúsági regényét. Felkel-
tette a gyerekek érdeklődését, azóta töb-
ben elolvasták a regényt.

November 15-én dr. Karancsi Zoltán 
egyetemi docens volt a vendégünk. Érde-
kes, személyes élményeivel kibővített, dia-
vetítéssel színesített előadását Egyiptom-
ról a 7-8. osztályosok élvezhették. 

Az iskolával közösen mesemondó ver-
senyt rendeztünk könyvtárunk olvasó-
termében. Sok szép mesét hallhattunk a 
csillogó szemű alsós gyerekektől. Az ered-
ményeket a Diákvilágban olvashatják.

Gyöngyfűzést ajánlottunk a kreativitást 
kedvelő gyerekeknek kéthetente, amelyre 
decemberben is lehetőséget biztosítunk. 
7-én és 21-én az ünnepi készülődés jegyé-
ben várjuk az alkotni vágyókat. 

A könyvtár egy pályázat segítségével új 
bútorokkal gazdagodott. Egységes polc-
rendszer, számítógép asztalok, olvasó asz-
talok székekkel és a kölcsönzőpult hangu-
latos, szép környezetet biztosít a könyvtár 
látogatóinak.

Meghitt, békés, boldog ünnepeket kívá-
nunk minden kedves olvasónak!

Kerekesné Bovatsek Ágnes 
és Kosztolányi Sándorné könyvtárosok
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Karácsonyi 
ebédrecept

Karácsonyi pulykaragu leves
30 dkg pulyka húst apró darabokra vá-

gunk, hideg vízbe feltesszük főzni. Mint 
a húsleveseket óvatosan főzzük, ne forrjon 
nagyon. Közben 30 dkg húsleveszöldsé-
get (fehérrépa, sárgarépa, zeller, karalábé) 
készítünk elő, amit megtisztítás után ha-
sábokra feldarabolunk. Amikor szép las-
san felforrt a levesünk, leszedjük a habot, 
majd beletesszük a zöldségeket. Tegyünk 
hozzá egy kis fej megtisztított vöröshagy-
mát, két gerezd fokhagymát esetleg kel-
káposzta levelet, karfiolt. Ízesítsük sóval, 
egész borssal, vegetával, petrezselyem- és 
zellerlevéllel. Amikor a zöldségek megfőt-
tek, hozzáadunk 10-15 dkg zöldborsót és 
készre főzzük. Eperlevél tésztát főzünk 
hozzá. 

Pulykasült burgonyaropogóssal, vörösboros 
aszalt szilva raguval

Pulykasült:
2 pulykacombot előkészítünk: egy teás-

kanál sót, egy teáskanál vegetát, késhegy-
nyi őrölt borsot összekeverünk, ezzel dör-
zsöljük be a pulykacombokat. Kizsírozott 
edénybe tesszük, fél dl vizet öntünk alá, 
alufóliával letakarjuk és puhára pároljuk 
kb. 1 óra alatt, aztán levesszük róla a fóliát 
és mindkét oldalát pirosra sütjük.

Burgonyaropogós:
70 dkg burgonyát héjában megfőzünk, 

meghámozunk és melegen összetörünk, 
majd amikor langyos, hozzáadunk 2 tojást, 
5 dkg margarint, sót, pici borsot és 10 dkg 
liszttel összedolgozzuk. Egy evőkanállal 
kis lepényeket formálunk és forró zsira-
dékba mindkét oldalát pirosra sütjük.

Vörösboros aszalt szilva ragu: 
20 dkg magozott aszalt szilvát vékony 

csíkokra vágunk. 1 dl húsleves-lét forral-
junk fel, tegyük hozzá a feldarabolt aszalt 
szilvát és fél dl vörösborral 4-5 percig for-
raljuk, pici sóval, fahéjjal ízesítsük. 

Almatorta
8 db közepes almát (jonatán) meghámo-

zunk, négybe vágunk, kimagozunk.
10 dkg cukrot nagyobb, lehetőleg tef-

lon – gyümölcstorta készítésére alkalmas 
– edényben felolvasztunk, beletesszük az 
almadarabokat szorosan egymás mellé az 
edény széléhez közel, közepére a maradé-
kot (mintegy virág szirmait rendezzük el) 
meghintjük fahéjas cukorral, 5 dkg mar-

garint felolvasztunk, meglocsoljuk vele az 
almát és betesszük a sütőbe közepes foko-
zatra kb. 10 percre.

Ez alatt elkészítjük a piskótatésztát: 4 
tojás fehérjét kemény habbá verünk, ap-
ránként hozzáadunk 4 evőkanál kristály-
cukrot, aztán a 4 tojás sárgáját, végül 4 
evőkanál lisztet késhegynyi sütőporral. 
Kiveszem a sütőből az almát és ráöntöm 
a piskótatésztát. Közepes fokozaton szép 
aranybarnára sütjük. Ha megsült, kivesz-
szük a sütőből és akkora süteményes tálat 
borítunk rá, hogy befedje az edényt, majd 
gyors mozdulattal átfordítjuk a tányérra a 
kész tortát, így alulra kerül a tészta, a tete-
jén pedig a szépen elrendezett almaszele-
tek, mutatós, gyors és nagyon finom!

Szabó Irén

Máltai 
Szeretetszolgálat

Az MMSZ Szegvári Csoportja 2013. decem-
ber 15-én (vasárnap) 9 órától 

Adománygyűjtő Ruhavásárt
rendez a Katolikus Körben.

Ezúton szeretnénk megköszönni Segítőink 
áldozatos munkáját és Támogatóink nagylel-
kű adományait, melyeket jövőre is szívesen 

fogadunk.
Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog 

Új Esztendőt Kívánunk!

MMSZ Szegvári Csoportja

a fa tolvajoké, a tanyafosztogatóké és a be-
surranóké a főszerep. Folyamatos a házalás 
problémája pedig már törvény is tiltja a háza-
lást. Kérem a lakosságot, ha bármit észlelnek, 
értesítsék a rendőrt vagy a polgárőrt. 

Örömteljesebb hírekkel szeretném folytat-
ni. Ezúton is köszöntjük korelnök polgárőr-
társunkat, aki a múlt hónapban töltötte be 90. 
életévét. A jó Isten éltesse még nagyon sokáig 
Pusztai János bácsit!

A szegvári polgárőr egyesületnél előbbre 
jött a karácsonyi ajándék. Hosszú takarékos 
gazdálkodásnak köszönhetően az egyesület 
egy új gépjárművel gyarapodott. A két régi, 
rossz állapotú Lada Niva típusú gépjármű-
veinket értékesítettük, ezek eladási árából, 
az egyesület megtakarításából és Privóczki 
Zoltán alelnök úr felajánlásából vásároltunk 
egy használt, de nagyon jó állapotú Suzuki 
Wagoner típusú autót.

Az egyesület tagjai nagy örömmel vették 
birtokba az új autót és már szolgálatba is állí-
tották. Nóbik László elnök úr a november végi 
csoportmegbeszélésen hangsúlyozta a gépjár-
mű vásárlásának fontosságát és arra kérte a 
tagságot, hogy gondos gazdaként használja az 
autót és vigyázzon rá mindenki. Reméljük ez 
az autó is, mint elődei hosszú évekig állhat a 
településünk szolgálatába.

Végezetül szeretném megköszönni tagtár-
saimnak az egész éves állhatatos munkáját. 
Támogatóinknak a belénk fektetett bizalmat. 

Ady Endre soraival kívánok mindenkinek 
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új-
évet!

„Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.”

Áldott ünnepeket! 
B. S.

Polgárőr és rendőr 
hírek

Beköszöntött a tél, bár a csapadék még csak 
eső, a hőmérséklet egyre hidegebb, az utak 
deresek csúszósak. Aki még nem tette meg, 
gépjárművén cserélje le az abroncsokat. A fe-
lelőtlen gépkocsivezetők nem csak magukat, 
másokat is veszélyeztetnek. 

A kerékpárosok figyelmét felhívnám a vi-
lágítás és a láthatósági mellény használatára, 
ugyanis ezek nem divat eszközök, hanem kö-
telező tartozékok. A télnek is, mint minden 
más évszaknak megvannak a bűnözői. Most 
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KEDVES SZEGVÁRI  
LAKOSOK!

A kulturális élet figyelemmel kísérői talán már 
tudják, idén ősz elején közös megegyezéssel meg-
szűnt munkaviszonyom a művelődési házban. 

Gémes László döntésének – tájékoztatása szerint 
– egyetlen oka volt. Kultúraszervező elveim nem 
egyeznek az önkormányzat elvárásaival. Vagyis 
máshogyan gondolom én, máshogyan a faluvezetés. 

A történést kihívásnak tekintettem, úgy dön-
töttem, hogy kipróbálom magamat.

Azt remélem tapasztalatom, tudásom továbbra 
is szolgálhatja a köz javát, a változásokat figye-
lembe véve most már nem csak Szegvárét. 

Elindítottam önálló civil-szervező, pályázatíró 
munkámat. 

Örömmel újságolom, hogy lassan beindul a 
művelődési háztól független tevékenységem. Az 
első nagy program, amivel foglalkozni fogok, 
MUNKANÉLKÜLI FIATALOKNAK szól. 
Tizenöt fiatalt, 18-30 éveset hívok Szentes kis-
térségből egy évre projektembe utazni, tanulni, 
beszélgetni, megismerni érdekes ötletekből mun-
kalehetőséget teremtő embereket. 

A résztvevőknek nem kell fizetni, minden költ-
séget nyertes pályázat támogat.

Szeretném, ha sikerülne bevonni a jövőt re-
ménytelennek látókat! Szeretnék adni nekik egy 
év kalandot, kialakítani velük egy jó közösséget, 
beindítani a fantáziájukat, hogy könnyebben 
megtalálják helyüket a világban. 

Két hónapom van a résztvevők kiválasztására 
Szegvárról és a környező településekről. 

Üdvözlettel Nagy Sándorné kulturális mene-
dzser, 63/364-133, nagy.edit@gmail.hu

Lucz Feri bácsi fotói
Fotókiállítás nyílt a szentesi Református Idősek 

Otthonában ez év november 7-én. Lucz Ferenc 
fotóit mutatták be egy kamaratárlat keretében az 
otthon lakóinak, az odalátogatóknak. Ő maga is 
augusztus óta ebben az otthonban él, hozzáértő, 
vigyázó gondozásban részesül.

A tárlat képei a 87 éves Feri bácsi életét idézik fel. 
Kamaszkorától fényképezett, még ma is vannak fo-
tózásra elképzelt helyzetei. Legtöbbször a témát gon-
dolta ki először, aztán kereste a megfelelő helyszínt 
a kép elkészítésére. Volt azonban úgy is, hogy az el-
készült képeknek adott kifejező címet, mert mindig 
is úgy érezte, hogy egy frappáns cím még jobban fel-
dobja a képet, azaz másképp látja a nézelődő.

A szegvári művelődési házban 30 évig vezette a 
fotószakkört. A 250 tekercsből álló gyűjteményét a 
helyi múzeumnak ajándékozta, amely helytörténeti 
szempontból jelentős. A szegvári határról, a termé-
szetről, a családról készült fotóin a régmúlt jelentő-
sebb állomásai bukkannak fel.

Az évek során több kiállításon vettek részt ké-
pei. Szegváron lévő kiállításokon is mindig lát-
hattuk fotóit.

A fotózással kapcsolatosan még ma is vannak 
ötletei. Kívánunk ennek megvalósításához jó 
egészséget.

Kosztolányi Sándorné
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8. forduló 

Gázművek MTE 

Neve ÜF SZP CSP
Igaz József  506 1 0
Bányai Bálint  532 1.5 0
Nyúl Tamás  510 2 0
Takács János  517 2 1
Császár Péter  524 3 1
Paulovits Pál  551 2 1
    
Összesen 3140 11.5 3
   0

 Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Márkus László  544 3 1
Szabó Gábor  536 2.5 1
Staberecz Mihály 545 2 1
Hajdú Attila  515 2 0
Szabics Krisztián 510 1 0
Rácz József  533 2 0
    
Összesen 3183 12.5 3
   2

Végeredmény: 3:5  
 
Ifjúsági 

Gázművek MTE 

Neve ÜF SZP CSP
Bólya Tamás  484 1.5 0
Dorkó István Csaba 510 1 0
    
Összesen 994 2.5 0
   0

 Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Gulyás Tamás  497 2.5 1
Puskás Bence  520 3 1
    
Összesen 1017 5.5 2
   2

Végeredmény: 0:4  
 
9. forduló 

Oroszlányi SZE 

Neve ÜF SZP CSP
Sipos Gábor  503 0 0
Ley Attila  603 4 1
Gerlinger József  509 0.5 0
Karácsony Tamás 550 3 1
Lokodi Attila  498 3 1
Simonfi Zsolt  562 2 1
    
Összesen 3225 12.5 4
   2

 

 Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Szabó Gábor  565 4 1
Márkus László  524 0 0
Ács Tamás  579 3.5 1
Staberecz Mihály  532 1 0
Rácz Róbert (Bozó 
Tibor) 486 1 0

Rácz József  537 2 0
    
Összesen 3223 11.5 2
   0

Végeredmény: 6:2  
 
Ifjúsági 

Oroszlányi SZE 

Neve ÜF SZP CSP
Lévai Gergő  533 1 0
Hungler Barna  514 2 0
    
Összesen 1047 3 0
   0

 Gyenes Kft.-Szegvári TSE 

Neve ÜF SZP CSP
Gulyás Tamás  517 3 1
Puskás Bence  534 2 1
    
Összesen 1051 5 2
   2

Végeredmény: 0:4  
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Kiemelések a nemzet-
őrség történetéből

(Közreadja dr. Mészáros Imre nemzetőr 
tábornok)

„Az országos hadi főparancsnok...1849. 
június 21-én a következő rendeletet bocsá-
totta ki: Tapasztalván, miszerint főtiszteink 
némelyike, megunván a rangkülönbözte-
tést gallér-vonásokat, ezek helyett az oszt-
rákok által elfogadott sárga és fehér csil-
lagokat helyezik egyenruhájuk galléraira: 
minél fogva A.20.995.sz. f. hó 19-én kelt 
hadügyminiszteri rendelet következtében 
az illetőkre nézve szigorú felelőség-bünte-
tés terhe alatt meghagyatik, az efféle vissza 
élésekkel azonnal felhagyni, osztrák érzel-
műnek nyilvánítván, ki az illy csillag vise-
lését, mint ellenségünk tiszti jeleit majmolja 
ruházatában. Kötelességévé tétetik ellenben 
a rangkülönböztető vonásokat, miután ezek 
helyben megszerezhetők. Minden illetőnek 
egyenruháik gallérjára alkalmazni, melynek 
nem teljesítése esetében tisztjei illetőleg a z.-
alj parancsnok leend felelősségre vonandó.”

*
Bonaparte Napóleon alhadnagyot, hat év 

kemény katonai szolgálat után 1791 júniusá-
ban hadnaggyá léptették elő. Havi hét frank 
fizetésemelést jelentett ez számára. Nem volt 
ez jelentős összeg ott és akkor, mivel ez a 
szerény összeg még a tisztúr kávé adóssága-
inak rendezésére is kevésnek bizonyult. Tör-
ténelmi tény, hogy volt olyan kávé adóssága, 
amelyet csak első konzul korában rendezett, 
ötven arany formájában. A következő évben, 
hadnagyi rendfokozatának meghagyása mel-
lett, a korzikai Ajaccióban nemzetőr alezre-
dessé választották szülőföldjének szabadság-
harcosai. Napóleon rendkívül büszke volt 
erre a rendfokozatára, legalább annyira, mint 
Nemecsek Ernő hadnaggyá történt előlépte-
tésére.

*
Szegvár legmagasabb katonai rendfoko-

zatot viselő szülötte Kovács Pál vezérőrnagy 
volt. Legjelentősebb beosztása: a hátországi 
haderők főparancsnoka. (Tévesen Gaál Mik-
lós 1848-as honvéd vezérőrnagyot, a honvéd-
ség mérnökkari igazgatóját is a Csongrád me-
gyei Szegvár szülöttének tudják. Valójában 
Zalaszegvár szülötte.)

*
Az idei évben hunyt el Bíró Jenő festőmű-

vész (Szentes), Olasz József határőr őrvezető 
(Szegvár), Putnoki István nyugdíjas (Szeg-
vár), Miska Antoni Wincenti nemzetőr ezredes 
(Szegvár) vitéz Bereczky Sándor nemzetőr 
tábornok, „A sors akaratából” című könyv 
szerzője (Mindszent), és Antal József MÁV-
dolgozó (Szegvár), valamennyien hagyomány-
őrző nemzetőrök. Nyugodjanak békében.

Szent Erzsébet  
Röplabda Kupa

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la és Óvoda ebben az évben is megrendezte 
hagyományos röplabda tornáját. A csongrádi, 
mindszenti és szentesi iskolák mellett a Forray 
Máté Általános Iskola és AMI lánycsapatai is 
részt vettek a jó hangulatú rendezvényen. Na-
gyon szoros jó mérkőzéseket vívtak egymással 
a csapatok, s ebből a küzdelemből a szegvári 
gyerekek ezüstérmesként kerültek ki. 

III. kcs.: 
2. Szegvár (Gráfik Vivien, Bottyán Klaudia, 

Szabó Boróka, Szobácsi Szófia, Kosztolányi 
Lilla, Turiczki Réka, Zoó Evelin, Puskás Kata, 
Szabó Fanni)

IV. kcs.:
2. Szegvár (Szűcs Boglárka, Szabó Janka, 

Pap Karola, Csatordai Viktória, Morvai Patrí-
cia, Szőlős Bea, Csapi Emese, Vígh Ildikó)

A NEA pályázat támogatásával tudtunk 
részt venni a versenyen.

Pólyáné Téli Éva

Kispályás labdarúgás
„Senki sem lehet próféta a saját hazájá-

ban!” Nem is akartunk mi próféciát, csak 
játszani, összemérni tudásunkat, felkészült-
ségünket, kreativitásunkat. Megmutatni, a 
pályán, mi vagyunk a jobbak küzdeni tu-
dásban, lelkesedésben, eredményességben! 
Csak a játék lényege, a mindenkori ellenfél 
is hasonló elszántsággal lép pályára. Ennek 
köszönhetően, remek mérkőzéseknek lehet-
tünk szemtanúi, részesei. 

November 14-én villanyfényes kispályás, 

meghívásos labdarúgó tornán vehettünk 
részt Szentesen, a Klauzál Gábor Általános 
Iskola udvarán, a szabadban. A korai sötéte-
dés sem zavarta a mérkőzések lebonyolítá-
sát, hiszen a pálya körüli reflektorok fénye, 
tökéletes megvilágítást biztosított. A Kiss 
Bálint, a Klauzál, a Fábiánsebestyén és a 
Forray általános iskolák csapatai küzdöttek 
az elsőségért. Ez a nap a szegvári gyerekeké 
volt, hiszen 100%-os teljesítménnyel a torna 
győztesei lettek. A csapat tagjai: Cser Zsolt 
Bence, Varga Nándor, Bihari Dániel, Barta 
Máté, Kupcsik Bence, Bihari Tamás, Fuvó 
Milán, Csatordai Csaba. Gratulálok nekik a 
szép eredményért!

November 28-án a szegvári sportcsarnok 
adott helyt az újabb megmérettetésre. Az 
ilyenkor már szokásos Forray Tornát rendez-
tük meg (Forray Ált. Isk és AMI, a Szegvári 
DSE, és a NEA pályázatának támogatásával) 
teremlabdarúgás sportágban. Meghívást ka-
pott és el is fogadta, a Klauzál G, a Koszta 
J, a fábiánsebestyéni, a mártélyi általános 
iskola csapata. A vendéglátó szegváriakkal 
együtt öt csapat harcolt az elsőségért. Kör-
mérkőzéses formában bonyolítottuk le a 
tornát. Színvonalas, küzdelmes, de minden 
percében sportszerű mérkőzéseket követően 
kiderült, a mai napon a Klauzál csapata ver-
hetetlen. A Forray csapat, a negyedik helyen 
zárta a tornát. Mindent elkövettünk az érem-
szerzésért, de ez most nem sikerült. Hiába! 
Senki sem lehet próféta a saját hazájában! 
Ami Szentesen sikerült, az hazai környezet-
ben most nem!

A csapat tagjai: Cser Zsolt Bence, Varga 
Nándor, Bihari Dániel, Barta Máté, Veres 
Ferenc, Kupcsik Bence, Fuvó Milán, Csat-
ordai Csaba, Valkai Zsolt, Fejős Gábor. 
Szívből gratulálok nekik, mert nagyszerűen 
küzdöttek!

Rozgonyi Zoltán
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Diákvilág
Kedves Olvasó!

Ismét eltelt egy hónap. Tájékoztatom az ol-
vasókat a novemberi eseményekről.
Mesemondó versenyt szerveztünk az alsó 
tagozatosok számára. A következő ered-
mények születtek:

1-2. osztály:
1. Csillagkuti Ervin, 2.b oszt. tanuló, fel-
készítője: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 
2. Bölcskei Molnár Zita, 1.a oszt. tanuló, 
felkészítője: Papné Benkő Mónika
3. Fock Inez, 2.b. oszt. tanuló, felkészítője: 
Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó
4. Sárközy Nimród, 2.a oszt. tanuló, felké-
szítője: Lukács Istvánné
5. Huszti Henriett, 1.a oszt tanuló, felké-
szítője: Papné Benkő Mónika
6. Szabó Dániel, 2.a oszt. tanuló, felkészí-
tője: Lukács Istvánné

3-4. osztály:
1. Hegedűs Dániel, 3.a oszt. tanuló, felké-
szítője: Laskovicsné Ágoston Sarolta
1. Csillagkuti Jácint, 4.b oszt. tanuló, fel-
készítője: Ternainé Kovács Anna
2. Szűcs Ábel, 3.a oszt. tanuló, felkészítő-
je: Laskovicsné Ágoston Sarolta
3. Németh Szimonetta, 3. b oszt. tanuló, 
felkészítője: Vassné Lucz Klára
Gratulálunk!

Az első helyezett tanulók részt vettek 
Szentesen a megyei versenyen, ahol szé-
pen szerepeltek.

Nyílt tanítási órákat tartottunk az alsó és 
a felső tagozatban. Sok szülő vett részt az 
órákon.
Duo dallam nélkül páros szavalóversenyt 
szerveztek Szentesen a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskolában.
Eredményesen szerepeltek: Süli Cintia, 
Gémes Lilla, Nadicsán Martina, Orosz 
Dalma, Morvai Zsanett, Csapi Lorena, 
5.oszt. tanulók. Felkészítőjük: Rozgonyiné 
Szabó Mária
Zoó Evelin, Turiczki Réka, 6. oszt. tanulók, 
felkészítőjük: Rozgonyiné Szabó Mária
Szabó Janka, Szűcs Boglárka, 7. oszt. ta-
nulók különdíjat kaptak, felkészítőjük: 
Papné Mészáros Réka
Gratulálunk!

Mit kínálunk december hónapban?
7-én: Mikulás ünnepséget szervezünk 
osztályonként

10-én: Növendékhangverseny az Új isko-
lában 
11-én: a Fővárosi Cirkusz Varieté műsora 
a szentesi sportcsarnokban Jelentkezés az 
osztályfőnököknél!
15-én: Szegeden megyei Gyermekkará-
csony 10-15 óráig (48 főt viszünk)
15-én 6 órakor: a helyi Szökőkútnál 
Bernáth Ildikó intézményvezető asszony 
meggyújtja a 3. adventi gyertyát, közre-
működnek az iskola tanulói
17-én: 10 órakor az Idősek Otthonában ka-
rácsonyi ünnepség
21-én: Karácsonyváró ünnepi műsor 9.30 
órakor az iskolásoknak és 17.00 órakor a 
község lakói számára a Művelődési Ház-
ban. A belépés díjtalan.
A karácsonyi néptánc gála most elmarad, 
tavasszal kerül megrendezésre a Művelő-
dési Ház és a néptánc csoport megalakulá-
sának 50. évfordulója alkalmából.
December 22-től január 5-ig téli szünet!
Január 6: a szünet utáni első tanítási nap. 

Szeretettel várjuk a fenti rendezvényekre a 
kedves érdeklődőket!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPE-
KET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG 
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 
A KEDVES OLVASÓKNAK!

A Forray Máté Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola dolgozói nevében

Lukács Istvánné, tanítónő

Három cica
Sziasztok! Engem Katának hívnak, 11 

éves vagyok, és nagyon szeretem az álla-
tokat. 

Most elmesélem egy kalandomat há-
rom cicával. Egyszer nyáron felhívtak 
minket, hogy a tanyánkon felgyulladtak 
a szalmabálák. Kimentem én is mamával 
mikor már eloltották a tüzet. Az égett szal-
mabálák közt egy kicsit kutakodtam, és 
találtam néhány pulykatojást mi már záp 
volt és otthagytam. Bementünk a tanyába 
és ott megnéztük, hogy jól vannak-e az 
állatok. Volt a tanyán egy befogadott ci-
cus, melyet mama fogadott be egy hideg 
téli napon. Tarka kis vad cica volt nehezen 
lehetett megfogni. Láttam, hogy mindig 
a téglarakomány mögé járkál. Furdalt a 
kíváncsiság, hogy miért járkál oda, mi 

olyan vonzó a téglarakományban. Benéz-
tem mögé, és rátaláltam három kiscicusra. 
Megmutattam mamának, és ő csak ámult-
bámult. Haza akartuk vinni őket, de nem 
volt olyan könnyű. Először is meg kellett 
fogni az anyjukat. Próbáltuk már eledel-
lel hozzánk csalogatni, de nem dőlt be a 
trükknek. Csak elszaladt. Végül úgy sike-
rült megfogni, hogy a kicsiket beleraktuk 
egy kosárba, az anyjuk melléjük feküdt 
és elkezdte szoptatni őket. Így már meg-
lehetett fogni őket és kivittük a tanyából, 
és beraktuk a kocsiba. Aztán még szétnéz-
tem, hogy találok-e valamit a téglák közt, 
de már nem találtam semmit. Hazavittük 
a kicsiket, és csináltunk egy jó kis elzárt 
kuckót nekik. Az anyjuk két napig szop-
tatta őket, és aztán eltűnt. Mama nagyon 
sajnálta a kicsiket, hogy meghalnak. Énne-
kem is megesett a szívem rajtuk, és mamát 
megkérdeztem:

– Mama! Én nem szeretném, hogy meg-
haljanak! ...fél perc néma csend... Mama 
van fecskendőd?

– Igen van. – felelte mama.
Felcsillant a szemem, hogy a kicsik még 

életben maradjanak. Máris megkérdeztem, 
hogy hol van a fecskendő, és elkezdtem 
keresni a fiókban. Nagyon izgatott lettem, 
hogy a kicsiket én nevelem fel. Máris kezd-
tem melegíteni a tejet egy tálba. A melegí-
tett tejet kivittem a fecskendővel együtt. 
Mikor odaértem a kiscicákhoz, erős nyá-
vogás fogadott. A fecskendőbe felszívtam 
a tejet és a fecskendőt belenyomtam az 
egyik kicsike szájába.

Nem is kellett nyomni, mert a kicsi-
ke szívta, de nagyon. Aztán jött a többi 
cukorfalat. Nagyon örültek a tejcsinek. 
Így mindennap mamához jártam, hogy 
megetessem őket. Már a nevük meglett 
mikor a kis sárga ráugrott a lábamra, ak-
kor már tudtam, hogy Tigris lesz a neve. 
Cukorfalat arról kapta a nevét, hogy mikor 
az ölembe ültettem mindig olyan ártatlan 
szemekkel nézett rám. Jojo a nevét onnan 
kapta, hogy mikor a tejcsit vittem nekik ő 
mindig pördült egyet örömében. Van egy 
osztálytársam, aki nagyon szereti a cicá-
kat, aki mindig segített az etetésükben 
Alíz. Van egy másik barátnőm ki szintén 
segített nekem Réka. Ők azok kik mindig 
velem etették a kicsiket. Cukorfalatot és 
Tigrist már elvitték, de Jojo még megvan. 
Ő az aki mindig emlékeztet arra, hogy én 
barátnőimmel neveltem fel három kiscicát.

/Készítette: Takács Kata 5.a/



15. oldal2013. december

 

A Diana kalandjai történet januárban folytatódik, az ünnepekre való tekintettel egy kis karácsonyi mesével készültünk. 

A karácsonyi kiskutya 
 
Egy karácsonyi éjjelen Ashley a karácsonyfa alatt pizsamában üldögélt. A családja már elment aludni, csak ő ült ott 
egyedül. Kapott könyveket, nadrágot, de egy dologra vágyott igazán, egy kiskutyára. Ránézett a kibontott csomagokra 
és nagyot sóhajtott. Ekkor kaparászás törte meg a karácsony meghitt csendjét. Elindult a hang felé, amely a kamra 
felől hallatszott. Kinyitotta az ajtót. Először nem látott semmit, majd amikor megszokta a 
szeme a sötétséget észrevett valamit a földön. Zsemleszínű szőrös volt és mozgott. 
Felkapcsolta a villanyt és örömében visítani tudott volna. Egy kiskutya volt a kamrában. 
A kutyus elővette a legszeretetreméltóbb ábrázatát és apró szemeivel a kislányra nézett. 
Ashley átölelte a puha jószágot, a kutyus pedig szuszogva a lány pizsamájába fúrta az 
orrocskáját. Azon tanakodott, hogy kerülhetett ez a kis szépség a házukba. De ezen még 
ráér gondolkodni, majd megfordult a kutyussal a karjaiban és felsietett a szobájába. Új 
szerzeményét lerakta a szőnyegre, majd visszament kikukucskálni az ajtón, hogy 
megnézze felébredt-e valaki. Senki sehol. Megfordult és becsukta az ajtót. Meglepetten 
fogadta, hogy a kiskutya befészkelte magát az ágyába. 
- Te meg mit… – mielőtt befejezte volna a mondatot a kutyus egy nyugodt horkantással válaszolt. A lány felnevetett, 
mire a kis labrador kölyök felébredt. 
- Jaj, ne haragudj! –mondta Ashley és betakarta a kölyköt, majd támadt egy ötlete és az asztalához ment. Papírokat 
vett elő és a színes ceruza készletét. Lehasalt az ágyra és nekifogott lerajzolni a kiskutyát. Egy darabig jó modellnek 
bizonyult, majd úgy döntött, hogy játszani szeretne. Először a fülét mozdította meg. Ashley kiradírozta. A kutyus 
megunta az ülést, lefeküdt. 
- Te kis bitang! – mosolygott a lány, majd feladta a sok radírozás után és kiment a konyhába mézes sütiért. Apró 
falatokra törte, majd miután elfogyott elmosta a sütis tálcát, hogy ne maradjon nyoma az éjszakai pikniknek. 
Megsimogatta a kutyus puha homlokát, majd bevackoltak a jó meleg ágyba. Mély álomba merültek. 
 
 
 
Az előző havi rejtvény megfejtése:    7 
A kisorsolt szerencsés megfejtő: Gajda Réka (4 éves), 
ajándékát átveheti a könyvtárban. 
 
Az ünnepekre való tekintettel most  nem rejtvényt készítettünk, 
hanem szeretnénk rajzversenyt hirdetni A KARÁCSONY – 
AHOGYAN ÉN LÁTOM címmel. A munkákat kérjük 2013. 
december 23-ig a könyvtárban leadni a könyvtáros néniknek. A 
legszebb rajz készítője ajándékban részesül, és a munkája bekerül a 
következő újságba. 
A rajzokat A4-es méretben készítsétek, a technika szabadon 
választható. A lap hátuljára a nevet és életkort tüntessetek fel! 
 
Ezúton szeretnénk rovatunk minden kedves olvasójának kellemes 
ünnepeket kívánni! 
 



16. oldal XXVI. évfolyam 12. szám

SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP

Kiadja:
a Szegváriak Tájékoztatásáért Alapítvány

Felelős szerkesztő:
Kosztolányi Sándorné

A szerkesztőség címe:
6635 Szegvár, Régiposta u. 1.

Telefon: 06/30-278-56-40
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

A Szötyke néptánccsoport benevezett 
a III. Országos „Népek tánca, népek 

zenéje” rendezvény regionális 
elődöntőjére! A szeptemberi szegedi 
elődöntőről a Csoport továbbjutott 

a Harkányban megrendezett 
középdöntőbe, ahol sikeresen 

szerepelt együttesünk. 

A döntőt december 14-én rendezik 
szintén Harkányban, amelyre 

lelkesen készül csoportunk, kérjük 
szurkoljanak nekünk!
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