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Áder János köztársasági elnök újévi köszöntője
„Tisztelt Honfitársaim!
Szilveszter az új fogadalmak és az új remé-

nyek éjszakája. Megannyi semmi máshoz nem 
fogható pillanaté. Hiszen soha máskor nem 
hangzik el ennyi jókívánság egy időben.

Gondoljunk csak bele: ha minden magyar 
csupán tíz másik magyarnak kíván boldog új 
évet, az sok-sok millió jókívánság, ami mind 
velünk marad az új esztendőben.

Ahogy egyik év a másikba fordul, úgy ad-
juk át az élet fonalát nemzedékről nemzedék-
re. Saját és közös életünkét, melyet mindennél 
erősebb szálakból, szerelemből, szeretetből, 
gondoskodásból és felelősségből fonunk össze.

Ebből áll közös történelmünk is. Millió és 
millió élet szőtteséből. Legyen bármi is a sor-
sunk, ez a szőttes ezer és ezer szállal köt ösz-
sze bennünket egymással, az időben előttünk 
járókkal és az utánunk születőkkel.

Ezekben a percekben velünk vannak most 
azok is, akikkel már csak lélekben lehetünk 
együtt. Mint ahogy sokan, örömtelien sokan 
vannak velünk, akik egy új gyermek, egy új 
testvér, egy új unoka, egy új családtag érkezé-
sének örömével vagy reményével vágnak neki 
az előttünk álló esztendőnek. Isten tartsa meg 
jó egészségben az életet adó édesanyákat, és az 
első Szilveszterüket megélő legifjabb honfitár-
sainkat is!

Kedves Magyarok!
Az elmúlt percekben ki családjával, ki ba-

rátai társaságában, ki utcai mulatságban, ki 
pedig a munkahelyén szolgálatot teljesítve vár-
ta, hogy az óra mutatója másodpercről másod-
percre haladva az új évbe forduljon.

Mindannyian az új esztendő kapujában ál-
lunk. Az új év életünk egy újabb hófehér, még 
tiszta lapjaként áll előttünk. Új lapként, amit 
mi, magyarok – a korábbi esztendőkhöz hason-
lóan – az idén is teleírunk saját szavainkkal, 
saját történeteinkkel.

Tisztelt Honfitársaim!
25 évvel ezelőtt az első szó, amelyet az új év 

tiszta lapjára közösen felírtunk, a szabadság 
volt.

Annak ellenére, hogy 25 évvel ezelőtt még 
idegen katonák állomásoztak hazánkban, még 

szögesdrót választott el bennünket Európától, 
nem voltak szabad választások, és nem gyako-
rolhattuk szabadságjogainkat.

Mi, magyarok mégis úgy döntöttünk, szaba-
don akarunk élni, szabadon akarunk lélegezni, 
szabadon akarunk dönteni arról, miként ren-
dezzük közös dolgainkat. 25 évvel ezelőtt ki 
tettel, ki gondolattal, ki félelem nélkül kimon-
dott szavakkal, ki pedig a szívében táplált re-
ménnyel vált részévé a sok évtizedes diktatúrát 
lebontó változásnak.

Tisztelt Honfitársaim!
Történelmünk 2014-es esztendejének lapjára 

egy szót most én is szeretnék felírni. Egyetlen 
szót.

A hazaszeretet szavát.
A nagy szavak pátosza helyett az életöröm-

mel megélt hazaszeretetét. Egyszerű kimondá-
sát annak, hogy szülőföldünk épp úgy a sajá-
tunk, mint szüleink vére az ereinkben.

A hazaszeretet egyszerre jelenti egymás 
tiszteletét és önmagunk elfogadását.

Mindannak megbecsülését, amit eleink ránk 
hagytak, amit közösen őriztünk meg, és amit 
az utánunk jövőknek szeretnénk továbbadni. 
Azt a pillanatot, amikor egymásra ismerünk 
önmagunkban, és önmagunkra ismerünk egy-
másban.

Mert hazaszeretet nélkül nem volna ha-
zánk. Nem lenne Himnuszunk. Nem lenne 
közös történetünk. Nem lenne szabadságunk 
és függetlenségünk. Nem lenne kultúránk, 
tudományunk, megannyi világraszóló teljesít-
ményünk. Nem volna nyelv, amelyen magyarul 
vallhatnánk szerelmet, és amelyen magyarul 
szólíthatnánk édesanyánkat.

A hazaszeretet számomra mindezt együtt 
jelenti.

Azt, hogy nekünk, mai magyaroknak van 
mire büszkének lennünk. Van mire vigyáz-
nunk. Van mit gyermekeinknek továbbadnunk. 
Van hazánk. Van múltunk és van jövendőnk. 
Van miért őrizni szívünkben a reményt.

A 2014-es esztendőben pedig immár a hete-
dik szabad választáson írhatjuk tovább szabad-
ságunk legújabb kori történetét, hogy minden 
magyar számára igazzá válhasson a kívánság: 
boldog, sikeres új évet, Magyarország!”

Körmendi Gitta: 
Angyali gondolatok

A titkot ismerjük. Sorsunk kell megélni.
Égi szívvel áldva, földi úton lépni.

Azzal, mi túl nehéz, senki nem tud szállni.
Könnyű szívvel lehet szebb világot látni.

Mi öröktől való, az mind örök marad.
Megmásíthatatlan! A SZERETET szabad!

Lehet még új világ, lehet benne béke.
Minden, minden lehet, - hogyha teszünk érte.

Megkaptunk utunkhoz mindent, ami kellhet,
ám míg vétkek húznak, szárnyak nem emelnek.

Angyalom! Értess meg legalább csak ennyit:
szeretetlen szívvel, senki nem ér semmit.

Nem emel fel más, mint összetartozásunk.
Együtt kell az IGAZ igazává válnunk.
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Megemlékezés
„Ha tehetném, visszahoznám a régmúlt 

perceket.
Ha tehetném, újraírnám sorsod, de nem 

lehet.
Szívünkben maradsz, nem feledünk Téged,
Hogy nekünk voltál, hálát adunk az égnek.

Forró könnyünk égeti a lelkünk,
A mindenünk volt, kit négy éve elvesztettünk.”

Fájó szívvel emlékezünk egyetlen 
gyermekünkre

Szarka Zsoltra
Szerető szülei

Megemlékezés
„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,

kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha.
Fájdalom költözött két éve szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.”

Fájó szívvel emlékezünk

Tóth Ferenc

Szegvár, Bem u. 28. alatti lakos  
halálának 2. évfordulóján

Szerető felesége, 
gyermekei és unokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet a 

rokonoknak, barátoknak, szomszédok-
nak, ismerősöknek, volt munkatársak-

nak, akik

Márton János

szegvári lakost utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély 
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Gyászoló család

Megemlékezés
„Angyalok suhannak a gyertyaláng fölött,
A jövő előtt, a múlt mögött.
Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk,
talán lelke röppen itt fölöttünk.
Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, kinek már nincs.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök fájdalom és szeretet.”

Fájó szívvel emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára

Tóth Ferenc
halálának 6. évfordulóján soha el nem 

múló szeretettel

Felesége, családja és unokái

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik

Pokorny János

búcsúztatásán megjelentek, ravatalához 
koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak.

Gyászoló szerettei

Szegvár a sajtóban
Erzsi néni 80, de egy percig sem unatkozik. 

– Délvilág. – 2013. december 16., 8. o. – Bacsa 
Józsefnével készült a beszélgetés

Családi események
2013. december

(Összeállította: Váradiné Szép Tünde anya-
könyvvezető)

Születések: Balla Sándornak és Misák Mó-
nikának (VI. kt. 27/a.) HELGA IZABELLA, 
Szécsényi Róbertnek és Demeter Kingának 
(Széchenyi u. 13.) HANNA

Házasságkötés: nem volt

Halálesetek: Szőke Árpádné Hajdú Mar-
git Szegvár, Szabadságharcos u. 41. (88 éves), 
Pokorny János Ottó Szegvár, Kinizsi u. 3. (74 
éves), Márton János Szegvár, Árpád u. 9. (69 
éves), Kopornyik János Szegvár, Kontra u. 92. 
(73 éves), Dancsó Sándorné Bottyán Ilona Ka-
talin Szegvár, Kórógyszentgyörgy u. 17. (61 
éves), Lénárt Sándorné Pataki Veronika Szeg-
vár, Napkelet u. 3. (74 év), Lévai György Szeg-
vár, Kórógy u. 41. (62 év), Hérány Boldizsárné 
Mózes Rozália Szegvár, Ménes u. 11. (81 év), 
Gajda Imre Mihály Szegvár, Hunyadi J. u. 15. 
(76 év), Mihály Sándor Szegvár, VI. külterület 
tanya 69. (88 év)

Édesapánk emlékére
Megnyílott a mennyországnak fénylő ka-
puja,
És egy szerény lélek szállott fel rajta.
Egy utolsó sóhaj, elállt lélegzete,
Így zárult számára földi élete.

Emlékét őrizzük, kik utána maradtunk,
Hisz tőle boldogságos gyermekkort kaphat-
tunk.
Szomorú szíveket hagyott maga után,
Igazi EMBER volt a mi Édesapánk!

Életét a nóta mindvégig kísérte,
Bánatát, s örömét benne kifejezte.
Szóljon most már Neki minden magyar 
nóta,
S a jó Isten kísérje el a végső útra.

Köszönet
A szegvári lakosok és a magam nevében, 

– remélem nem köveznek meg érte – szeret-
nék köszönetet mondani Szegvár Nagyközség 
Önkormányzatának, a képviselő uraknak, höl-
gyeknek, hogy az öregfalusi temetőben lévő 
ravatalozó felújításához hozzájárultak (vagy 
megszavazták). 

Külön szeretném megköszönni a Szegvá-
ri Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató 
Nonprofit Kft dolgozóinak, vezetőinek azt a 
szép, igazán lelkiismeretes munkát, amit ott 
végeztek. 

Úgy gondolom, és érzem, hogy most már a 
kornak megfelelően kegyelettel tudjuk szeret-
teinket elbúcsúztatni, utolsó útjukra elkísérni.

Égisz 90 Kft. szegvári megbízottja: 
Ternai József
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Lapzárta 
2014. január 31. 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

Polgárőr és rendőr 
hírek

Először is minden kedves olvasónak kívánok 
boldog újévet. – Az év új, de a bűncselekmé-
nyek és a szabálysértések a régiek. A fa és a 
kerékpárlopásból már szinte sportot űznek a 
tolvajok.

Bár, mint tudjuk, a tolvajt az alkalom szü-
li. Ezért kérném a lakosságot, hogy ne adjunk 
rá alkalmat. Kerékpárjainkat gondosan zárjuk 
le még akkor is, ha egy percre szaladunk be a 
boltba és tíz ismerősünk is látja a biciklinket. 
Ne hagyjuk hosszú ideig őrizetlenül a kerék-
párt a buszmegállók környékén, mert a lopás 
valószínűsége ekkor a legnagyobb. Próbáljuk 
olyan helyre zárni ahol térfigyelő kamera van. 
Ha mégis bekövetkezik a kár a lehető leghama-
rabb tegyünk bejelentést.

A fa tolvajoknak már nem kedvez az újév, 
ugyanis nemrégiben változott a büntető tör-
vénykönyv idevonatkozó része. Melynek a 
lényege az, ha bárki a tulajdonos engedélye 
nélkül erdőművelési területen fát vág ki az 
bűncselekményt követ el.

Ezzel egy időben a szabálysértési törvény 
is módosult. Mely azt mondja ki, hogy bárki 
(kivétel a tulajdonos vagy a tulajdonos írásos 
megbízásával ellátott személy) aki erdőgaz-
dálkodási területen fa kivágására alkalmas 
eszközt tart magánál az szabálysértést követ 
el.

Településünk közlekedésében nincs válto-
zás. A közutak állapota mindenki előtt ismert. 
Ezért kérem a közlekedőket a körülmények fi-
gyelembe véve közlekedjenek. 

Most még enyhe az időjárás de, úgy szólván 
a kutya még nem ette meg a telet ezért kérem 
azokat az embereket, akinek tudomása van 
olyan idősekről vagy elesettekről, akik nehe-
zen gondoskodnak magukról vagy csak félnek 
egyedül, ezekről a személyekről értesítsék a 
polgárőröket és az ő környezetüket sűrűbben 
ellenőrizzük. A bejelentéseket telefonon tehe-
tik meg. Telefonszámainkat a „Hasznos tudni-
valók!” rovatban találják meg. 

Még egyszer szeretnék mindenkinek boldog 
újévet kívánni magam, a polgárőrök és helyi 
rendőreink nevében Nagy László versével:

Adjon az Isten 
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét.
üres vékámba,
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ

ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet
nekem a kérés 
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

B. S.

Újabb 17 településen üzemeltet 
az ALFÖLDVÍZ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Magyar Energetikai és Közmű-szabá-
lyozási Hivatal az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 
benyújtott üzemeltetési szerződések közül 
— a december közepén jóváhagyott 30 
szerződésen túl — 2013. év utolsó napján 
további 17 település vonatkozásában bo-
csátott ki jóváhagyó határozatot.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. a MEKH által 
kibocsátott jóváhagyó határozatok alap-
ján így összességében 47 településen, 
Ambrózfalva, Apátfalva, Ásotthalom, 
Bordány, Csanádalberti, Csanádapáca, 
Csanádpalota, Csanytelek, Csengele, 
Csongrád, Csorvás, Derekegyház, Deszk, 
Domaszék, Elek, Felgyő, Ferencszállás, 
Forráskút, Földeák, Királyhegyes, Kis-
telek, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, 
Kübekháza, Magyarcsanád, Makó, 
Maroslele, Mártély, Mórahalom, Nagy-
ér, Nagylak, Óföldeák, Öttömös, Pit-
varos, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, 
Sándorfalva, Szegvár, Szentes, Tiszasziget, 
Tömörkény, Újszentiván, Üllés, Zákány-
szék és Zsombó településeken látja el a 

helyi víziközmű-hálózatok üzemeltetését 
2014. január elsejétől. A szolgáltatás átvé-
tele megtörtént.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. január első hete-
iben részletes tájékoztató levelet küld új 
felhasználói részére, melyben a legfonto-
sabb ügyfélszolgálati kérdésekre ad vá-
laszt. Az első hónapokban emellett továb-
bi tájékoztató leveleket küld a Társaság a 
legfontosabb teendők ismertetésére.

A felhasználók addig is választ kaphat-
nak kérdéseikre a helyi tarifával hívható 
06 40 922 334-es ügyfélszolgálati hívószá-
mon, illetve a www.alfoldviz.hu webolda-
lon.

A műszaki hibákat az ALFÖLDVÍZ mű-
szaki hibabejelentő hívószámán, az ingye-
nesen hívható 06 80 922 333-as telefonszá-
mon jelezhetik.

Békéscsaba, 2014. január 2.

Krista-Parászka Ágnes
PR Irodavezető

Tisztelt Szegváriak!
A karácsony üzenete, a csend, a béke és a 

szeretet még itt van a szívünkben. Még halljuk 
a csengők csodálatos hangját, és még abban a 
nyugalmas szeretetben léptünk át az újévbe, 
ami körülvett minket az elmúlt napokban. 

Az idén első alkalommal állított a település 
adventi koszorút, betlehemmel falunk főterén. 
Ünnepi műsorok kísérték a gyertyák meggyúj-
tását, melyet minden alkalommal nagy érdek-
lődés övezett. Ezúton is köszönjük a felajánlott 
adományokat, melyet eljuttatunk a rászoruló 
szegvári családok részére.

Minden év végén visszatekintünk egy kicsit 
az előző év eredményeire és megfogalmazzuk 
a jövő év teendőit. Nagyon sok tervünk való-
sult meg az elmúlt évben és reményeink szerint 
nem lesz ez másképpen a jövőben sem. Az elért 
sikerekhez nagymértékben hozzájárult a tisz-
telt szegvári Lakosok türelme, toleranciája és 
segítő készsége, melyet e sorok által szeretnék 
megköszönni. 

ADJON AZ ISTEN

Ezúton kívánok, sikerekben és eredmé-
nyekben gazdag, békés boldog új évet minden 
kedves szegvári lakosnak magam, és Szegvár 
Nagyközségi Önkormányzat nevében.

Gémes László, 
polgármester
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Hasznos tudnivalók!
Orvosi rendelés és hívható telefonszámok
A háziorvosok rendelési időn túl is rendelke-
zésre állnak saját betegeik számára reggel 7 
órától délután 15 óráig. 
Rendelési időben az alábbi telefonszámokon 
hívhatók 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

Összevont központi orvosi ügyelet a Mentőállo-
máson
Szentes, Sima F. u. 29-33. sz. alatt található 
ügyeleti rendelőben
Telefonon a 06-63/400-114 vagy 06-62/474-
374-es számon lehet tájékoztatást vagy se-
gítséget kérni az ügyeletes orvostól, illetve 
a 104-es segélyhívószám is használható to-
vábbra 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 tele-
fonszámon hívható a mentős ügyelet. A tele-
fonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes 
orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, 
orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is 
felkereshető 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 se-
gítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi 
Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gye-
rekeket. 
Ha a szülő megítélése szerint mentőre van 
szükség, közvetlenül hívható a 62/474-374 
vagy a 63/400-114 vagy 104 telefonszám.

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

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 szerdá-
ján 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 gyermeke-
ket 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
január 11-12. dr. Gyovai Tibor (30/436 7401)
január 18-19. dr. Lehoczky János (30/9453-764)
január 25-26. dr. Kun Szabó István (30/4367-
401)

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 Szol-
gálat 
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 telefonszá-
mai:
Zsombó Zoltán 06-20/209-5308
Kapás Tamás 06-20/209-5330

A szentesi rendőrkapitányság segélyhívó száma:
06-63/410-107

Szegvári Polgárőr Egyesület telefonszámai:
06-30/408-4016 Horváth István
06-30/390-8505 Nóbik László
06-30/677-7662 Blaskovics Sándor szolgálat-
vezető
Ingyen hívható segélykérő telefonszám: 1787
(„segély” kérhető: mentő, tűzoltó, rendőr, pol-
gárőr)

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

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 művelődési 
ház földszintjén
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 tele-
fonszámán.

Kisbolt Élelmiszer Vegyeskereskedés nyitva tartá-
sa, 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

Álláshirdetés
A szegvári MIO CONTO KFT 

felvételt hirdet 

megváltozott 
munkaképességűek 

foglalkoztatására.

Érdeklődni: A MIO CONTO KFT  
szegvári telephelyén  

(6635 Szegvár, Állomás u. 9.),  
személyesen.
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Könyvtári hírek
Decemberben több könyvtári kézműves 

foglalkozást tartottunk alsós gyerekeknek. 
Karácsonyi díszeket készíthettek textilből és 
gyöngyből. Az alkotás közben elmondták, el-
énekelték a részt vevő gyerekek a kedvenc ka-
rácsonyi verseiket, dalaikat.

A felső tagozatos tanulóknak dr. Karancsi 
Zoltán az Alpokról tartott földrajzi és történel-
mi szempontból élménybeszámolót. A képek-
kel illusztrált előadáson olyan ismereteket sze-
reztek, amelyet a későbbi tanulmányaik során 
hasznosíthatnak.

Hogyan is kezdődött?
Valaha régen a Művelődési Ház előtt állt a 

csővázas, fóliával borított Betlehem. Ennek a 
létrehozását több éven keresztül segítettem. 
Amikor elkezdődött a Művelődési Ház felújí-
tása a betlehemi bábok elkallódtak, a Betlehem 
decemberi felállítása elmaradt.

Ezt az állapotot beszélgettük Vajda Gabriel-
lával még 2013 tavasz folyamán, amikor elő-

2014-ben is szeretettel várunk mindenkit a 
bútorokkal megújult könyvtárunkba. Új köny-
vek és a megszokott folyóiratok állnak látoga-
tóink rendelkezésére.

Január 31-én, pénteken 15-17 óráig Rö-
vidpálca Kör indul a horgolást kedvelőknek, 
illetve azoknak, akik most szeretnék megta-
nulni ezt a technikát. Ezután minden hónap 

utolsó péntek délutánján várjuk az érdeklő-
dőket.

Február 14-én, pénteken 15-17 óráig Egy 
sima, egy fordított Kör indul a kötést kedvelők-
nek, ahová várjuk kezdők és a haladók jelent-
kezését. A kör minden hónap második péntek 
délutánján tartja foglalkozásait.

Könyvtárosok

Folytatás a 13. oldalon

Köszönet
rukkolt, hogy szeretne egy adventi koszorút 
felállítani. Nekem meg a Betlehem újra építé-
se volt a szívem csücske. Megbeszéltük, hogy 
összefogunk és decemberben megvalósítjuk. 
Először a helyszínt néztük ki: a szökőkút és 
környéke. Ahányszor csak találkoztunk a nyár 
és az ősz folyamán valamilyen rendezvényen, 
baráti összejövetelen mindig szóba került az 
adventi koszorú és a Betlehem megvalósítása 
is. Keresni kellett szponzorokat, Polgármesteri 
Hivatalt, Művelődési Ház munkatársait, Falu-
fejlesztő Kft-t. Hála a sorsnak mindenütt segítő 
szándékkal álltak mellénk.
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Gémes László polgármester szeretettel kö-
szöntötte a megjelenteket. Elmondta, minden 
évben sor kerül a közmeghallgatás megtartá-
sára, mely egyben a képviselő-testület kihelye-
zett ülése. 

1. Napirend: 
RENDŐRSÉGI BŰNMEGELŐZÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ

Balogh-Szabó Imre rendőr alezredes tiszte-
lettel köszöntötte a megjelenteket. Mindenek-
előtt köszönetet mondott Gémes László pol-
gármester úrnak a meghívásért. Ahhoz, hogy 
a rendőrség érdemben a lakosok elvárásainak 
meg tudjon felelni, ahhoz mindenképpen szük-
séges a lakossággal történő párbeszéd. Ennek 
a rendezvénynek a legfontosabb momentuma 
az, hogy a lakosoknak lehetőségük lesz a rend-
őrség munkájáról véleményt formálni. Bízik 
benne, hogy a lakosoknak lesznek építő jel-
legű kérdései, melyek a rendőrség munkáját a 
jövőben még előbbre tudja vinni. Elmondta, a 
bűnmegelőzés kapcsán információval szeret-
nének szolgálni egy filmbejátszással. A film 
megtekintése után a lakosoknak lehetőségük 
lesz arra, hogy a kérdéseket tegyenek fel a lá-
tottakkal kapcsolatban. 

Orosz Katalin rendőr őrnagy szeretettel 
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, szá-
mára nem minden arc idegen, hiszen a Szentesi 
Rendőrkapitányság már 3. éve negyedévente 
tart lakossági fórumot Szentesen és illetékessé-
gi területén. A mai rendezvény célja is az, hogy 
a lakosokkal megosszanak apró figyelmessége-
ket, felhívással megelőzzék azt, hogy apró bűn-
cselekmények áldozatává váljanak. Elmondta, 
Kapás Tamás körzeti megbízott kérdőívet oszt 
ki a jelenlévők között. Kérte, hogy mindenki 
töltse ki és juttassa vissza, ötleteiket, javasla-
taikat írják le. A kisfilm elsősorban a lakások 
védelméről szól. Figyelemfelkeltés arra, hogy 
a bűnelkövetők milyen helyzeteket használnak 
ki egy-egy nyitott lehetőség előtt. 

Balogh-Szabó Imre rendőr alezredes meg-
köszönte Orosz Katalin ismertetését. Kérte a 
lakosokat, tegyék fel esetleges kérdéseiket a lá-
tottakkal, hallottakkal kapcsolatban. Elmond-
ta, korábban is hangsúlyozta, és most is tartja 
azt a véleményét, hogy Szegvár község mindig 
a béke szigete. Összehasonlítva az elmúlt évi 
statisztikát az idei évvel, látható, hogy a kapi-
tányság illetékességi területén nagyságrend-
ben közel 1500 bűncselekmény volt, ebből idén 
Szegváron mindössze 8 generálódott. Hozzá-
tette, sok település megirigyelhetné ezeket az 
eredményeket. Ezek az eredmények természe-
tesen nem csak a rendőrség eredményei. Ehhez 
kellett az önkormányzat támogatása, a polgár-
őrség jelenléte, a horgász egyesület és vadász-
egyesület hathatós munkája. Szegvár települé-

sen az összefogásnak megvan az eredménye. 
Itt a közbiztonság rendben van, a helyén van. 
Elmondta, fontos, hogy az emberek jó szom-
szédi viszonyt alakítsanak ki egymással.

Kérdés, hozzászólás a lakosság részéről nem 
hangzott el.

Gémes László polgármester megköszönte 
Balogh-Szabó Imre rendőr alezredes és Orosz 
Katalin rendőr őrnagy ismertetését és megjele-
nést. Köszönetet mondott a Szentesi Rendőrka-
pitányság, a 3 szegvári körzeti megbízott mun-
kájáért, valamint a szegvári polgárőröknek. 

2. Napirend: 
IVÓVÍZ-MINŐSÉG JAVÍTÓ PROJEKT 

BEMUTATÁSA

Lőrincz Ferenc bemutatta Óvári Sándort és 
Tamás Pétert a DEMAXIMUS Kft. képvise-
letében. Felkérte a projekt menedzsert, tartsa 
meg beszámolóját az ivóvízminőség javító pro-
jekttel kapcsolatban. 

Gémes László polgármester röviden ismer-
tette az elmúlt beszámoló óta eltelt fontosabb 
eseményeket. Elmondta, a közbeszerzési eljárás 
sikeres volt, így 2013. augusztus 8-án megkö-
tötték a szerződést a kivitelezőkkel, a KROFTA 
Víztechnológiai Kft-vel és F&B Park-Invest 
Kft-vel. Az előkészítő pályázat és a közbeszer-
zés kiírás elvi vízjogi engedély alapján FIDIC 
Sárga Könyv szerint készült, azaz a kivitelező 
feladata lesz a vízjogi létesítési engedély meg-
szerzési és kiviteli tervnek az elkészítése. Enge-
délyezés alatt van ár a víztisztítási technológia 
és a kezelő épületnek a terve. A területen jelen-
leg előkészítő munkák folynak. Az építési ható-
ság helyszíni szemlét tartott. A vízjogi létesítési 
engedélyt a kivitelező a napokban megkapja, a 
kezelő épület építése a napokban megkezdőd-
het. A tisztítási technológiát 2014. január 15-re 
kell a vállalkozónak összeállítania, ezután meg-
kezdődik a próbaüzem, melynek tervezett ideje 
6 hónap lesz. Ennek megfelelően a próbaüzem 
2014 júliusában fog lezárulni. A próbaüzem 
ideje alatt 2014 tavaszán készülnek a hálózatos 
rekonstrukciós munkálatok. 2014 augusztusá-
ban a támogatás elszámolására és a projekt le-
zárására kerül sor. Örömmel jelentette be, hogy 
időközben az önkormányzat nyert az Euró ön-
erő pályázaton, így megnyerte a beruházáshoz 
szükséges teljes önerő összegét. Így a pályázat 
most már 100%-ban támogatott lett. 

Kérte a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket 
a napirendi ponttal kapcsolatban. A meghívott 
szakemberek választ tudnak adni. 

Kérdés, hozzászólás jelenlévők részéről nem 
hangzott el. 

Gémes László polgármester elmondta, örül 
annak, hogy Szegváron az ivóvíz minősége jó. 
Megköszönte a meghívott szakemberek rész-
vételét és eddigi munkájukat is. 

3. Napirend: 
TÁJÉKOZTATÁS A 

SZENNYVÍZBERUHÁZÁSRÓL

Lőrincz Ferenc bemutatta az OMS Kft kép-
viseletében Sándor Tivadart és Kecskés Balázst, 
majd átadta a szót részükre.

Sándor Tivadar köszöntötte a közmeghall-
gatáson megjelenteket. Elmondta, a szennyvíz-
beruházással kapcsolatban rövid ismertetést 
tart. 2012. november 24-én írták alá a kiviteli 
szerződést az önkormányzattal. A munkaterület 
átadására 2013. március 14-én került sor, április-
ban kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok. 
Összesen 29 km gravitációs csatornát és közel 5 
km nyomott vezetéket kell üzembe helyezniük a 
szennyvíztisztító teleppel, melyhez 9 db köztéri 
szennyvízátemelő tartozik. Mintegy 1800 ingat-
lannak kell biztosítaniuk a szennyvíz elvezetésé-
nek lehetőségét, melyből 100-105 db kisátemelőt 
igényel. Jelenleg a beruházás 90%-os készültségű 
a hálózat kiépítése tekintetében, ami azt jelenti, 
hogy több, mint 27 km vezetéket fektettek le. Az 
átemelők építési munkái befejeződtek, a gépésze-
ti szerelések folyamatban vannak. A szennyvíz-
tisztító telep kivitelezése 2013 szeptemberében 
indult, jelenleg 20%-os készültségi állapotban 
van. A próbaüzem 6 hónap időtartamú, ennek 
tervezett indítása 2014. július 1.

Kérte jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 

Lucz Sándor Szegvári lakos megkérdezte, 
mi alapján döntötték el, hogy a település része-
in milyen sorrendben kezdődnek a földmunkák. 
Köztudott, hogy a településnek a Réti telep a leg-
mélyebben fekvő része. Miért a legrosszabb idő-
járási viszonyok mellett kezdték el a földmunkát? 

Kecskés Balázs elmondta, tudták azt, hogy 
vizes a Réti telep, ezért augusztusban kezdték 
el a munkálatokat, amikor a talajvíz a legalacso-
nyabban van. Azért nem ott kezdték először a 
munkálatokat, mert szerettek volna a mélyebb 
szakaszokon túl lenni. Most bejött a rossz idő, 
eső van, sár. A mai nappal lekerültek az utolsó 
aknák, innentől kezdve a Réti telepen korrekt, 
tisztességes helyreállítást fognak végezni. 

Szépné Márta szegvári lakos megkérdezte, 
hogy a bejárókat mikor állítják helyre? A mun-
kások kb. 3 héttel ezelőtt ígérték meg, hogy majd 
visszamennek elvégezni a munkát. Elmondta, 
volt eset, hogy minden háznál átvágták az utat, 
volt rá eset, hogy a bejáró alatt átfúrtak, máshol 
meg nem így történt. 

Sándor Tivadar elmondta, a bejárok ideigle-
nes helyreállítása folyamatos. Úgy gondolja, aki 
az önkormányzatnál, illetve a projekt irodába 
szól, ha probléma van a bejárójával, akkor azt 
igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül or-
vosolni. A végleges helyreállítás tavasszal fog 
megtörténni. Akinek burkolt bejárója volt, ott 
most is zúzott követ kell lerakni. Ahol ez nem 

Kivonat a Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által 
2013. november 25-én tartott közmeghallgatás jegyzőkönyvéből
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így van, akkor szóljanak. 
Szép Ferencné szegvári lakos elmondta, 2 

cm-es a bejáró, el lehet süllyedni a sárban.
Sándor Tivadar kérte, nevet, címet adjon le a 

kabinet irodába, illetve hozzájuk, hogy a panasz 
megoldódjon. 

Rácz Ferenc szegvári lakos elmondta, a Kos-
suth telepen lakik. Elmondta, azt tapasztalta, 
hogy munkafolyamat technológiákat hagytak 
ki a csatornázás folyamán. A szintezést elvé-
gezték, lefektették a csöveket, majd rádúrták a 
földet és végül letaposták. Utána kamionokkal 
köveket hordtak rá, majd jött az eső. Véleménye 
szerint ez értelmetlen volt. A Galamb utcában 
már olyan állapotban van az út, hogy a traktor 
is elsüllyed. Rengeteg követ odahordtak, amire 
nem is lett volna szükség. Nagyon sok átvágás 
történt az utcában, melynek nem látja értelmét, 
pl. Jókai utca. Több lakó nem járult hozzá, hogy 
a járdát átvágják. A Klapka utcában minden 
háznál átvágás történt, ott sem az úton, sem a 
járdán nem lehet közlekedni. Nem érti, miért 
nem használták a döngölő gépet?

Kecskés Balázs elmondta, tettek ők is jel-
zést a kivitelező felé, aki mondta, hogy most 
már döngölő gépet használnak. Most ugyan 
esős időszak van, viszont meg kell érteni, hogy 
a kavics felszórás is a lakosok kényelmét szol-
gálja. Próbálják fogadni mind a lakosok, mind 
a műszaki ellenőrök jelzését. Már korábban is 
jelezték, hogy, a tömörítés nem megfelelő. So-
ron kívüli mérésekkel ellenőrizték a kivitelezők. 
Út-átfúrással kapcsolatban elmondta, számos 
feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy az út-
átfúrást végre lehessen hajtani. Ha út alatt van a 
közművezeték, akkor már nincs értelme a fúrást 
elkezdeni. Senki nem fog felelni azért, ha átfúr 
egy víz- vagy gázvezetéket. Széles utcában a 
közművek is kint vannak a zöldben, van hely, 
a szűkebb részeken. Hozzátette, nem minden 
öblözetben van lehetőség a fúrásra pl. Réti telep. 

Gémes László polgármester elmondta, sok 
emberrel beszélt, felmerül a lakosokban is, hogy 
vállalkozók és vállalkozók között vannak kü-
lönbségek. Vannak olyan utcaszakaszok, ahol 
alig lehet észrevenni, hogy ott földmunkát vé-
geztek. Van, ahol az esős időben kezdődtek el 
a munkálatok, a lakosok részéről jogos az az 
igény, hogy a helyreállítás megtörténjen. Tudja, 
hogy nagyon sárosak most az utcák, Kossuth 
telep, Réti telep, Hunyadi utca különösen. A 
pályázat különbséget tesz helyreállítás szem-
pontjából széles, illetve keskenyebb utcák kö-
zött. Vannak olyan utcák, ahol nem csurgatott 
aszfalttal történik a helyreállítás. Kéri a lakoso-
kat, ahol a bejárók megsüllyedtek, jelezzék az 
önkormányzathoz, illetve a projekt irodában. 

Rácz Ferenc szegvári lakos megjegyezte, a 
Köztársaság utcában már egyszer elvégezték a 
helyreállítást, de az esőzések miatt újra kátyús. 

Sándor Tivadar elmondta, jelezni fogják a 
kivitelezőnek. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, a Jókai ut-
cában a csővezeték lefektetésénél nem használ-
nak semmilyen ágyazó anyagot. Az alvállalko-
zó megköszönte, hogy ő ezt jelezte. Hozzátette, 
ígéretet adtak a kivitelezők arra, hogy november 

15-ig a Mindszenti utca ideiglenes aszfaltréteget 
fog kapni. Ez nem történt meg. Megjegyezte, a 
Köztársaság utcában a kátyúkat feltöltötték, de 
néhány nap múlva már nem volt benne semmi. 
Figyelni kell, hogy az alvállalkozók hogyan dol-
goznak. A hibákat nem a lakosságnak kellene 
észrevételezni, hanem a megbízóiknak kellene 
a munkálatok hiányosságát feltárni. 

Sándor Tivadar elmondta, Szabó Tibor kép-
viselő úrnak teljesen igaza van, biztosan látott 
néhány példát, viszont általánosságban nem 
beszélne arról, hogy nem használtak ágyazati 
anyagot. Szólni fog a konzorcium vezetőjé-
nek, hogy az aszfaltozást végezzék el, viszont 
a szankciót a közút fogja alkalmazni. Az, hogy 
miért nem készült el november 15-ig az ideig-
lenes aszfalt réteg, arra a polgármester úrnak, 
illetve a képviselő úrnak is írásban fognak vá-
laszolni. 

Szabó Tibor képviselő elmondta, kérdéses 
számára az is, hogy milyen anyagokat vásárol-
tak meg és mire lett felhasználva. 

Sándor Tivadar elmondta, ha képviselő úr 
erről tud valamit, ossza meg vele. Tudomása 
van arról, hogy sok helyen sok szép kapubejáró 
készült. Nagyon szívesen készít egy kimutatást, 
hogy mennyi anyagot vásároltak és hova hasz-
nálták. Ha valaki megegyezett az alvállalkozó-
val, hogy neki szép fehér kapubejárója legyen, 
úgy gondolja, komoly következmények lesznek 
a tavaszi elszámolási időszakban. Ha a képvi-
selő úr konkrét helyet meg tud említeni, akkor 
ki fogja hívni az alvállalkozót és megnézik a 
helyet. Még egyszer hozzátette, nem általáno-
sítana. 

Gémes László polgármester megköszönte 
Sándor Tivadar és Kecskés Balázs megjelenését 
és a válaszokat. 

4. Napirend:  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Gémes László polgármester elmondta, a 
2014. évi költségvetés is igen szerény. Az ön-
kormányzat fenntartásába eggyel kevesebb in-
tézmény tartozik. Az általános iskolát az állam 
tartja fenn, az önkormányzat 3 millió forinttal 
járul hozzá a működéséhez. Ezen kívül ha szük-
sége van valamire az iskolának, maximálisan 
igyekszünk helyt állni. pl. kisbusz biztosítása. 
Az önkormányzat intézményei: az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Kurca-
parti Óvoda, az egészségház, a Művelődési Ház. 
Az önkormányzat fenntartásába került a múze-
um, a szélmalom és a falumúzeum. Fő felada-
tunk ezeknek az intézményeknek zavartalan 
működést biztosítani. ÖNHIKI pályázattól vár 
még az önkormányzat idén támogatást. Fejlesz-
tési elképzelésekkel kapcsolatban elmondta, a 
parkfelújítás megkezdődött, a központi játszótér 
felújítására pályázaton nyert az önkormányzat. 
Új játékok fognak a játszótérre kerülni. A sport-
pályán felújítják a kerítést, kispadok fölé tető 
fog kerülni. A játszótér a sportpálya felújításá-
val 9,5 millió forint. 

Szeretné, ha sor kerülhetne 2014-ben az orvosi 
rendelő felújítására. Bízik a pályázati lehetőség 
kiírásában. Leghamarabb a jövő év második felé-
ben lesznek pályázatok kiírva, a beruházások át 
fognak csúszni 2015. évre. Nagyobb szabású el-
képzelés közé tartozik a Kórógy tó park rekonst-
rukciója. Bízik abban, hogy horgászturizmusra 
írnak ki pályázati lehetőséget. Nagyon jó lenne 
egy központi konyhát megvalósítani. Évek óta 
keresik ennek a lehetőségét. A központi konyha 
üzemeltetése így sokkal egyszerűbb és ésszerűbb 
lenne. Az óvodára is ráférne még némi felújítás. 
A bölcsődei férőhelyet szeretnék középtávon ki-
alakítani. Bízik a pályázat kiírásában. 

Folytatni szeretnék a járdák felújítását, a csa-
padékvíz elvezető árkok felújítását. A kerékpár-
út fejlesztéséről még nem tettünk le. Megjegyez-
te, nem mindenki használja ki a kerékpárutat, 
gyakran lát még gyermekeket is közúton közle-
kedni. Felhívta a figyelmet a kerékpárút haszná-
latára a biztonságos közlekedés érdekében. Kéri 
a lakosokat ösztönözzék erre az embereket. Sze-
retnénk a kórógyszentgyörgyi és az öregfalusi 
részen is megvalósítani a kerékpárutat.

Reméli, hogy a jövőben sikerül megvalósítani 
ezeket az elképzeléseket. 

Középtávú feladat az új iskola mögötti tan-
medence elkészítése, hogy az úszásoktatást 
itt helyben meg lehessen tartani. Később kis 
stranddá is át lehetne alakítani. 

Kérte a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket az 
elhangzottakkal kapcsolatban.

Rácz Ferenc szegvári lakos elmondta, öröm-
mel veszi, hogy a sportpályán lesznek felújí-
tások. Hozzátette, legelőször a WC-t kellene 
helyreállítani. Nagyon fontos lenne, hiszen 
falurendezvények is vannak lent a pályán. A 
Kórógy tó rendbetétele is nagyon fontos lenne. 
Megjegyezte, jelenleg szégyenfoltja a falunak, 
amilyen állapotban most van. 

Gémes László polgármester a sportpálya 
felújításával kapcsolatban elmondta, a mosó-
konyha mögött lehetne kialakítani vizesblokkot, 
melyet saját erőből kívánnak megvalósítani. Re-
méli, hogy a következő falunapon már működni 
fog. Az önkormányzati cégnek idén erre már 
nem volt ereje. Elképzelhető, hogy közmunka 
program keretében meg tudják ezt valósítani. A 
Kórógy tóval kapcsolatban elmondta, horgász 
hely kialakítása címen pályázati lehetőséget vár. 

Rácz Ferenc szegvári lakos elmondta, hogy a 
Mindszenti utcai dohánybolt előtt a közmunká-
sok által ültetett sövényen az autók áthajtottak. 
Javasolta, hogy a bolt a szállítón keresztül állít-
tassa helyre a 100 m-es telepített sövényt. Az 
Árpád és a Jókai u. sarkán az elsőbbségadás kö-
telező tábla eltűnt. Az orvosi rendelőben el kel-
lene végezni legalább egy tisztasági meszelést. 
Az ablakokat a rendelőben nem lehet kinyitni, 
mert szét vannak rohadva. Elmondta, a vér-
adók a művelődési házból átkerültek az orvosi 
rendelőbe. Szerinte ez helytelen. Kéri, hogy ezt 
tegyék helyre. 

Gémes László polgármester a kitaposott 
sövénnyel kapcsolatban elmondta, beszéltek a 
dohányboltosokkal, viszont ennél sokkal ko-

Folytatás a 13. oldalon
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„LEGYETEK AZ ÉLET, 
A BÉKE ÉS A REMÉNY HÍRNÖKEI!”

A Szentatya üzenete mindannyiónknak szól: 
„Az evangéliummal a szívetekben és kezetek-
ben legyetek a hit tanúi. Vigyétek el Krisztust 
az otthonokba, hirdessétek őt társaitoknak, 
fogadjátok be és szolgáljátok a szegényekben. 
Legyetek az élet, a béke és a remény hírnökei.”

A december hónap sok-sok tennivalót adott 
Karitász csoportunknak. Hosszú évek óta ha-
gyomány már, hogy Advent második vasár-
napján Jótékonysági vásárt rendezünk, hogy 
tudjunk adni, segíteni, élelmiszert osztani a 
rászoruló családoknak, magányosoknak. A 
hónap eleji Jótékonysági vásárra lázas izga-
lommal készültek a különféle ajándéktárgyak, 
kötött kesztyűk, zoknik, karácsonyi díszek, 
sütemények, kalácsok. December 8-án szép 
számmal jöttek az érdeklődők, fogytak a fel-
ajánlott holmik. Van olyan kedves család, aki 
évek óta pénzadománnyal is támogatja a jó célt. 

December 16-án délelőtt a Magányosok és 
Nyugdíjasok Karácsonyát rendeztük meg a 
templomban, melyre nagy szeretettel hívtuk és 
vártuk az érintetteket. A Plébános úr köszöntése 
után a kisiskolások előadták a pásztorjátékot. 

Versekkel, a közös éneklés örömével ajándé-
koztuk meg egymást Jézus születésére készü-
lődve. Ez alkalomra 60 csomagot készítettünk 
narancsból, szaloncukorból és csokoládéból. 

Már harmadik éve adtunk melegételt magá-
nyosoknak, nagycsaládosoknak. Erre készülve 
2 napon át sütöttük a diós és mákos bejgliket. 

December 23-án 14 órától szeretettel vártuk 
községünk rászorultjait egy tálka székelyká-
posztára és a beiglire. Istennek hála, 100 adag 
melegételt oszthattunk ki, köszönjük a szaká-

csunk munkáját, az óvoda vezetőinek a lehető-
séget, a szállítást és a három ügyes kezű beigli-
sütő szorgoskodását. Volt olyan idős, beteg 
embertársunk, aki nem tudott eljönni, annak 
házhoz vittük az ételt. Hálás szívvel, könnyes 
szemmel köszönték meg, hogy gondoltunk rá-

juk az évfolyamán és most is. Nagyon sok erőt, 
bátorítást kaptunk a továbbiakhoz, senki sem 
távozott köszönet, jó kívánság nélkül.

Ezen a napon osztottunk szét 25 csomagot a 
nagycsaládosoknak is, szaloncukor, narancs és 
kristálycukor formájában. 

Hálás szívvel köszönjük a sok-sok támoga-
tást, jó szándékú segítséget! Köszönöm minden 
munkatársam egész éves fáradozását. A jó Isten 
áldja és segítse továbbra is munkánkat, hiszen 
nekünk is szól Ferenc pápa tanácsa: „megtenni 
minden napnak a kicsi feladatát, nagy és nyitott 
szívvel szolgálni Istennek és másoknak”.

Szabó Judit

A SZERETETET NEM LEHET MEGÖLNI! 

„A szeretetet nem lehet megölni! Egy testet 
keresztre lehet feszíteni, de Istent, aki a Sze-
retet, nem lehet megölni. Az újra és újra testet 
ölt. Általunk, általad, általam, az újra és újra 
megjelenik valahol, mert a Jézusi szeretet az 
megölhetetlen. A Szeretetbe nem lehet szöget 
verni, csak a tenyerünkbe, a szívünkbe lehet, 
de a szeretet él. Mindent túlél!

Micsoda titkot hirdet Pál, amikor azt mond-
ja, hogy a szeretet örökre megmarad! Legna-
gyobb a hit, remény, szeretet, és megmarad a 
szeretet. Belőlünk annyi marad meg, amennyi 
bennünk a jézusi szeretet.”

(Dr. Gyökössy Endre)

ÁTMENET AZ ÉV UTOLSÓ NAPJÁBÓL 
AZ ELSŐBE

Itt állunk az ó év kapujában. Nézzük, mit ne 
vigyünk át a 2014-es évbe. Mennyi mindent 
jelenhet számunkra az év utolsó napja. Boldog-
ságot és szomorúságot. Végre eljöttél, hála Is-
ten, hogy elmész. De kár, hogy eljöttél, de kár, 
hogy ha elmész. Milyen jó az utolsó nap a szen-
vedésből. Utolsó nap a börtönben, utolsó nap 
a fogságban. Utolsó nap a korházban vagy a 
betegágyon. Utolsó nap a fájdalmak poklában. 
Az ilyen utolsó napot sohasem sajnáljuk. Ám 
sok utolsónapot megsiratunk. Utolsó nap a bol-
dog életből. Utolsó nap a szerelem, a boldogság 
kertjében. Utolsó nap a szeretet karjába. Az 
utolsó nap kérdően néz a szemünkbe. Milyen 
ruhába öltöztessük, hogyan búcsúztassuk? 

Az utolsó napon elengedem az év összes ter-
heit, nehézségét, fájdalmát, haragját, békétlen-
ségét, gyászát, bűntudatát, neheztelését, önsaj-
nálatát, túlzásokat, engedetlenségeket, gőgöt, 
hiúságot, felfuvalkodottságot, csúnya beszédet, 
rágalmat, hanyagságot, lustaságot, hitetlenséget. 
Kisöprök mindent, amiben nem leled tetszésed.

Az idő múlása nemcsak a testi életünk mú-
lását hozza elénk, hanem arra is figyelmeztet, 
merjünk meghalni régi bűnös vágyinknak, s 
életünknek.

Szent Pál mondja: amíg itt a földön élünk 
tegyünk jót. 

Szeretnénk az újesztendőt jóval kezdeni.
Mi ez a jó? A hívő ember számára a Szent-

misén való részvétel Jézussal való találkozás. 
Mert ő mondja: „Ti elsősorban Isten országát 
és az Ő igazságát keressétek és a többi szüksé-
geset mind megkapjátok.”

Mi ez a jó? Keresd felebarátod, kedvét, javát, 
épülését. Látogasd meg rokonodat, családtag-
jaidat. Éhezőnek enni, szomjazónak inni, ru-
hátlannak ruhát adni, kétségbeesettet vigasz-
talni, összetörtet felemelni és meghallgatni.

Mi ez a jó? Amit szeretnél, hogy veled cse-
lekedjenek, az emberek, ti is úgy tegyetek em-
bertársaitoknak.

Mi még ez a jó? Megbocsájtani, megköszön-
ni, szeretni.

Mi még a jó? Adni és csoda történik, minél töb-
bet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz. Mé-
száros Sándor gondolataival tanuljunk meg adni.

Adj!
Adj! és mindegy, mit adsz, Ábrahám hitét, 
Vagy szamaritánus irgalmas szívét,
Ábel áldozatát, mártíroknak vérét,
Vagy a szegény asszony utolsó fillérét.

Adj! s mindegy, mit adhatsz, keveset, sokat, 
Isten téged mér, nem adományodat. Ajándéko-
don át tégedet keres,
Keres és eléd áll, hogy övé lehess.

Adj! és addig adjál, amíg van miből, 
Ne kiégett élted öregségiből, 
Ne fonnyadt virágot, ne rokkant szívet, 
Hanem míg úgy érzed, a tavasz tied.
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Amíg vágyaiddal meg kell küzdened
S meg kell zabolázni véred, szád, szemed. 
Míg arról, amit adsz, le kell mondanod,
O, hiszen akkor sem magadét adod.

Nem magadét adod, csupán abból adsz, 
Kicsiny részt a sokból, mit Istentől kapsz. 
Ajándék cukorból, mint a kisgyerek, 
visszakínálsz csupán te is egy szemet.

Adj! s az Atyának szeme rádnevet, 
Mert kedves előtte cselekedeted; 
S indulásodnak ad célbaérkezést, 
Vágyaidnak boldog beteljesedést.

Szomjúhozásodra ad örök vizet, 
emberi életért isteni életet,
Mindig többet annál, mit ember tehet,
Mert Őt felülmúlni adásban sem lehet.

„Valójában mi a jó ebben a világban? Azt hi-
szem, a jó: többet tenni, mint amennyit tenni 
kell; többet tenni, mint amennyiért fizetnek; 
többet tenni, mintamennyit elvárnak tőlünk! 
Valahányszor többet tesznek az emberek egy-
másért, mint amennyit tenniük kellene, csoda 
történik! Ez a legtöbb a kegyelem, amit ember 
adhat az embernek. Hiszen az Isteni kegyelem 
is az, amit Isten az embereknek meg nem érde-
melten ajándékoz!

Újesztendőt a hálával kezdjük, megköszön-
ve, ami már mögöttünk van. Köszönöm az 
életet, mely bennem van. Köszönöm az elmúlt 
időt. Köszönöm, hogy megtartottál szereteted-
ben, irgalmadban. 

Újév napján sok-sok boldogságot kívánunk 
egymásnak. Miként lehetünk boldogok?

Máriát nem véletlenül nevezzük Boldogsá-
gos Anyának. Mint jó anya nem csak azt akar-
ja, hogy boldogok legyünk. Boldog anyának 
boldog gyermekei. Ez meg is valósul, ha hozzá 
hasonlóan igent mondunk Isten akaratára. Azt 
mondják, hogy Lourdesben a Miasszonyunk 
meggyógyítja azokat, akik Isten tervei szerint 
meggyógyulhatnak és rámosolyog és rámoso-
lyog azokra, akik nem gyógyulhatnak meg. 

Ó, Mária Isten anyja, mindnyájunk anyja, 
ebben az újesztendőben mosolyogj gyermeke-
idre és segíts, hogy szép életünkkel mi is visz-
szamosolyogjunk az Istenre.

Zsadányi József

KARÁCSONYI  
PÁSZTORJÁTÉKOK

A korábbi évekhez hasonlóan, ebben évben 
is két csoport készült karácsonyra, hogy Jé-
zus születésének örömhírét még színesebbé 
tegyék. Ezeket az előadásokat hosszú hetek 
sok-sok próbája előzi meg, így csiszolódik, for-
málódik mindkét előadás.

A kisebbek csak a konkrét eseményt próbál-
ják elénk állítani. Lelkes készület után, már 
december 16-án a Magányosok Karácsonyán 
megörvendeztették előadásukkal a jelenlévő-
ket. Majd december 24-én délután a gyerekek 

közös karácsonyán láthattuk őket, és december 
29-én a délelőtti szentmise után ismételték meg 
az előadást. 

A gyerekek karácsonyán az előadás után 
közös énekléssel, ismert karácsonyi énekekkel 
próbáltuk ünneplésünket gazdagabbá tenni. 
Ennek végén a kicsinyek lelkes éneklése zárta 
az ünneplést. Nem maradt el az ajándékcsomag 
sem, melyet örömmel fogadtak a gyerekek. Is-
ten ajándékozó jóságát mutatja Jézus születése, 
erre az ajándékozásra emlékeztet ez a szerény 
ajándékcsomag.

A felső tagozatos és a fiatalokból összeállt 
csoport misztérium játékkal kedveskedett 
ezen a karácsony éjjelen, és karácsony napján 
délelőtt. Elénk állították „Szent Erzsébet éle-
tét”, melyben benne volt Jézus születésének 
eseménye. Bennük is ott volt a készület láza, 
csak sokkal nehezebben tudták összehozni a 
próbákat, mivel többen vidéken tanulnak, dol-
goznak.

Ez évben községi falujáró Betlehem a szo-
kott helyszíneken volt, az ünnepélyes adventi 

gyertyagyújtás keretében a szökőkútnál feje-
ződött be. Felnőttek is lelkesen készültek.

Ezúton is köszönjük minden szereplőnek, 
kicsiknek és a felnőtteknek, hogy vállalták a 
készületet, az előadásokat, a szabad idejükből 
mertek erre ajándékozni. 

Köszönet a Falufejlesztő Non Profit KFT ve-
zetőinek, hogy a kis buszt illetve a kellékeket 
szállító autót a rendelkezésünkre adtak és kö-
szönjük a gépkocsivezetők áldozatos munkáját. 
Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlott 
anyagokat melyből a szereplőknek új jelmez 
készülhetett. Hála és köszönet azoknak is, akik 
ezt a készületeket imáikkal segítették.

Rozgonyi Mária

HÍREK-ESEMÉNYEK
Január 12. Urunk megkeresztelkedése, ezzel 

a vasárnappal véget ér a karácsonyi idő, és el-
kezdődik az évközi idő. A sajátos jellegű időn 
kívül van harminchárom hét, amikor Krisztus 
misztériumának nem egy kiemelt eseményét, 
hanem az egészet a maga teljességében ün-
nepeljük, kiváltképpen vasárnaponként. Ez a 
farsangi idő a mulatságok ideje, mely tart ez 
évben egészen március 5-ig, hamvazószerdáig.

Január 13-án 18 órakor lesz a Don kanyar-
ban elesett testvérekért megemlékező szentmi-
se.

19-én kezdődik az ökumenikus imahét. 
Imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy 
egy akol legyen és egy pásztor.

Január 25. Szent Pál apostol megtérése. Aki 
még nem íratott szeretteiért szentmisét megte-
heti a plébánia hivatalban, használjuk ki a lehe-
tőséget, a legtöbb, amit halottainkért tehetünk, 
a szentmise áldozat.

Egyházközségünk rendszeres programjai:
Hétfő délután a nyugdíjasok találkoznak, 

hogy magányukat feloldják és beszélgetéssel 
együtt imádkozással, lelki erőt gyűjtsenek a 
mindennapokra.

Kéthetente kedd este a szentmise után Bib-
liaóra, a teljes katolikus biblia megismerésére 
ad lehetőséget.

Kéthetente szombat este ifjúsági programon 
vesznek részt egyházközségünk fiataljai.

Vasárnap a délelőtti szentmise után a Mária 
Légió találkozik, hozzájuk is lehet kapcsolód-
ni.

Felnőtt katekézis kéthetente vasárnap dél-
után van a plébánián.

A jegyesek jelentkezését mielőbb kérjük, 
hogy a jegyes-kurzust időben lehessen elkez-
deni.

Február 2. Urunk Bemutatása, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepe. Gyertyát 
szentelésre mindenki hozzon magával, a temp-
lomban nem lesz lehetőség a vásárlásra.

(Rozgonyi Mária)
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Az öreg ember bölcsessége
Volt egyszer valahol, nem is olyan régen, 

nem is nagyon messze, volt egy ország, 
amely területének nagy részét magas szik-
lás hegyek borították. Termőföld alig egy 
kevéske volt. Így aztán a lakosság zöme ín-
séges esztendőben éhhalált szenvedett. Ezért 
aztán az a kegyetlen szokás terjedt el közöt-
tük, hogy azokat, akik nem tudták minden-
napi betevő falatjukat munkával megkeresni 
– a gyógyíthatatlan betegeket és az öregeket 
–, kivitték a hegyekbe, és ott sorsukra hagy-
ták őket.

Az egyik házban egy fedél alatt élt három 
nemzedék: a nagyapa, a fia és a kis unoka. 
Amikor a nagyapó már munkaképtelenné 
lett, a fia egy téli napon fogta a legkisebb 
szánkóját, ráültette az öreget és kivitte az er-
dőbe. A kis unoka is velük tartott. Minden-
áron ki akarta kísérni szeretett nagyapját. Az 
erdőben fájó szívvel búcsút vettek az öregtől. 
A fia, hogy mielőbb megszabaduljon a ször-
nyű eseménynek még csak az emlékétől is, 
a szánt is kinn akarta hagyni apjával együtt. 
Ám a kisfiú így szólt:

– Ne hagyjuk itt a szánkót!
– De hiszen nem kell ez már semmire sem! 

– ellenkezett az apja.
– Nekem szükségem lesz rá, felelte a kicsi, 

mert ha te nem tudsz már dolgozni, ezen fog-
lak kihúzni az erdőbe.

Az apát igen elgondolkoztatta a kijelentés. 
Sehogy sincs jól, amit az öregekkel tesznek! 
Azon nyomban meg is született az elhatáro-
zása: visszaviszi az öreg édesapját a házba, és 
a szomszédok szeme elől elrejti a padláson.

Így is tett. 
Az az esztendő azonban ismét a szűk 

esztendők közé tartozott. Kevés gabonájuk 
termett, ezért csak korpakenyeret tudtak ké-
szíteni maguknak és az öregnek. Szinte az 
éhhalál kopogott az ajtójukon. Csakhogy 
ennél is nagyobb baj volt, hogy az egész or-
szágban nem akadt sehol sem vetőmag. Egy 
napon a fiú felment a padlásra panaszkodni 
apjának.

– Apám, nemsokára éhen halunk mindnyá-
jan! Nincs semmi vetőmag, jövőre nem lesz 
egy falat kenyerünk sem.

– Bizony, ez nagy baj, fiam! – mondta az 
apó. – De azért ne ess kétségbe! Két évvel 
ezelőtt én hoztam rendbe a ház szalmatetejét. 
Az egészet megújítottam, ez volt az utolsó 
nagy munkám. Emlékszem, mivel jó termés 
volt abban az évben, alig csépeltem ki a szal-
mát. Sok teli kalászt fogsz találni köztük. Azt 
tanácsolom, szedd le a tető felét, és csépeld 
ki gondosan a szalmát! Aztán rakd vissza, és 
csépeld ki a másik felét. Kijut belőle a vetni-
való gabona.

A fiú igen megörült a jó tanácsnak, és úgy 
tett, ahogyan az apja mondta. Nemsokára egy 
zsák vetőmagja volt. Szomszédjai csak úgy 

ámultak-bámultak a zöld vetés láttán. Kér-
dezték is, honnan a vetőmag, ám ő nem árulta 
el a titkát.

A szépen fejlődő vetés híre eljutott az ural-
kodó füléhez is. Ezért aztán nyeregbe szállt, 
és meglátogatta a földművest.

– Parancsolom, áruld el, honnét szerezted a 
gabonát, amikor sehol a környéken nem talál-
hattál vetőmagot.

A földműves kénytelen volt elárulni titkát.
– Hol van idős édesapád, aki megmentet-

te az országot az éhhaláltól? – kérdezte az úr 
most már megenyhült hangon.

– Eldugtam szegénykémet a padláson – fe-
lelte a szerencsétlen ember remegő hangon, 
mert nem volt benne biztos, milyen sors vár 
az édesapjára.

– Hozzátok elő! – kérte az úr. – Meg akarom 
dicsérni bölcs előrelátásáért, hiszen mindany-
nyiunk életét megmentette! A mai nappal pe-
dig megparancsolom: ezentúl szigorúan tilos 
a munkaképtelen öregeket a hegyekbe vinni, 
és ott a sorsukra bízni őket! Ehelyett elren-
delem – minden fontos dologban ezután az ő 
bölcs tanácsukra bízzuk magunkat!

Így kezdődött el abban az országban az öre-
gek tisztelete és megbecsülése.

(Lett népmese nyomán)

ÚJ TÁRGYAK KERÜLTEK 
A GYŰJTEMÉNYBE

A 2013-as esztendőben is értékes és érdekes 
tárgyak kerültek a Jaksa János Helytörténeti 
Gyűjteménybe. Nagyon köszönöm az ajándé-
kozóknak, hogy a megőrzés biztos helyére, a 
„Falumúzeumra” gondoltak és szóltak az ado-
mányozási szándékukról. A tárgyakat átvétel 
után bevezetem a gyarapodási naplóba, majd 
beleltározom őket.

Tóth Gyula halászhálót, Hegyi Istvánné pó-
lyát és babát, Halál Józsefné tűzoltó egyenru-
hát adományozott a gyűjteménynek.

Még egyszer köszönöm szépen!

Purgel Nóra

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket
VIRÁG ZOLTÁN

Madárpókok és egyebek...
című 

ismeretterjesztő előadására 
a Művelődési Házba.

Időpont: 2013. január 15. 17 óra 
(könyvtár olvasóterme)

Az előadás után a bemutatott rovarokat, 
állatokat kézbe lehet venni.

Szeretettel várunk mindenkit a
MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

JANUÁR 22-ÉN 17 ÓRÁRA
a Művelődési házba,

ahol a Pengető Citerazenekar és 
tanítványaik 

hangszerbemutatóval egybekötött 
 koncertet adnak.

NÉMET ÚJRAKEZDŐ
kiscsoportos (10-12 fő) nyelvtanfolyam 

indul 
a Művelődési házban.

Jelentkezni január 17-ig a könyvtárban 
lehet.

A Szegvári Polgárőr Egyesület

köszönetet mond mindazoknak, akik a 
2013 évben munkájukat támogatták:

Gyenes Kft.
Ternai Kft.
Szegvári Horgászegyesület
Vigh László (Guci)
Antal Péter
Tóth Péter (autószerelő)
Komlósi János (autószerelő)
Váczi Csaba
Puskin Tej Kft.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata
Szegvári Puskin Mezőgazdasági Szövetkezet
Szegvári Vadásztársaság
Magyar Posta Szegvári Hivatala.
A 2013-es adó 1% támogatást az egyesület 
működésére fordítottuk.

Kérjük támogassák 2014-es évben is adó-
juk 1%-ával egyesületünket.

Adószám: 18459076-1-06

Boldog, békés új esztendőt kívánunk!

A Polgárőr Egyesület 
vezetősége és a tagság
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molyabb intézkedést kell tenni. Az orvosi ren-
delő felújításáról beszélt a 2014. évi koncepció 
kapcsán. Nagyon minimális nyílászáró cserét 
tudtak eddig csak végrehajtani, ami már elen-
gedhetetlen volt. Várja a felújításra a pályázati 
lehetőséget. Megjegyezte, az önkormányzat 
mindig is ingyenesen bocsátotta az orvosok 
rendelkezésére az épületet. Elmondta, talán 
részt vállalhatnának némi felújításból, pl. tisz-
tasági meszelés. Elmondta, nem volt tudomása 
arról, hogy a véradás a rendelőben történt. Utá-
na fog nézni, hogy miért történt így.

Gajda Lászlóné szegvári lakos elmondta, 
ingatlana előtt mély árok van, melyet szeretné, 
ha betemetnének. Az árok mély, balesetveszé-
lyes. 

Gémes László polgármester elmondta, meg 
fogja nézni az árkot, ugyanis nem minden ár-
kot lehet betemetni. 

Vass László szegvári lakos elmondta, a köz-
út és a kerékpárút között a víz nem folyik el. 
Vízelvezető ugyan van kiépítve, a víz mégis 
megáll a kövesúton. 

Gémes László polgármester elmondta, teljes 
aszfaltozást igényel az út, melyet a szennyvíz-
beruházás után lehet csak megvalósítani. 

Vass László szegvári lakos elmondta, a Nap-
kelet utca végén lévő ártézi kútra téli csapot 
kellene felszerelni, hogy ne folyjon el a víz. A 
kút környékét ki lehetne térkövezni, mert so-
kan járnak oda vízért.

Gémes László polgármester elmondta, ter-
vezzük a kútkáva elkészítését. 

Vigh János szegvári lakos a kerékpárúttal 
kapcsolatban elmondta, meg kell oldani, hogy 
a térkövek visszakerüljenek, mert balesetve-
szélyes. 

Gémes László polgármester elmondta, szor-
galmazni fogja, hiszen itt a tél, hamarosan 
hóeltakarításról kell gondoskodni, melyet csak 
sík területen lehet végrehajtani. 

Vass László szegvári lakos elmondta, a 
Csurgó üzletház mellett a kocsmánál meg-
hagyták a fákat. Javasolta kivágni, mivel a ke-
rékpárút már két helyen is meg van süllyedve, 
balesetveszélyes. 

Gémes László polgármester elmondta, azért 
hagyták meg a fákat annak idején, mert a ke-
rékpárút és a közút elválasztását szolgálta. Pró-
bálják megőrizni a fákat, amíg lehet. Azért lett 
térkővel kirakva a kerékpárút, ha bárhol prob-
léma van, fel tudják szedni és újra szintezni. 
A szennyvízcsatorna beruházás befejeztével 
az említett szakaszon is fel kell majd szedni a 
térkövet és megfelelően aládolgozni.

Dr. Hégető Ferenc szegvári lakos elmondta, 
alaphelyzet, hogy az önkormányzat biztosítja a 
rendelőt, a rezsit fizeti, ami havonta 35-40 eFt. 
Az ablakok is nagyon öregek, cserére szorul-
nak. Ami fontos lenne, az a tisztasági festés. 
Nem tudja, hogyan tudnának a kollégák ebben 
megegyezni. Valamit azonban kell tenni. Min-
den praxis fizet iparűzési adót. 

Gémes László polgármester elmondta, min-
den vállalkozó fizet iparűzési adót, még az 
őstermelők is. Az orvosi rendelőnél a felújítás 

igen komoly kihívás. A tisztasági festés lehe-
tőségét meg kell nézni. Biztos abban, hogy az 
orvosok is korrektül fognak hozzáállni. Az ön-
kormányzat lehetősége is igen szűkös, az adó-
bevétel is a működésre megy el. 

Vigh János szegvári lakos Vass László fel-
vetésével kapcsolatban elmondta, a Csurgó üz-
letházhoz érkező szállító jármű vagy a kerék-
párútra áll be, vagy ha nem áll be, akkor az árut 
pakolja le. Erre valamit ki kell találni, hogy ez 
tovább így ne folytatódjon.

Gémes László polgármester elmondta, ne-
héz erre megoldást találni, mert a megállást a 
KRESZ eleve szabályozza. A szállítást, rako-
dást kijelölt helyen kellene végezni. A szállí-
tókkal ilyen szempontból nem nagyon lehet 
megegyezni. Van, amikor minden héten más 
hozza az árút. Van olyan gépkocsivezető, akit 
nem érdekel az, hogy elállja az utat. Ha nincs 
a közelben rendőr, akkor meg is fog állni, és 
zavartalanul ki fogja pakolni az árút. 

Rácz Ferenc szegvári lakos javasolta, hogy 
egy hétig legyen ott a rendőr az üzletháznál.

Szép Ferencné szegvári lakos megkérdezte, 
járdaépítésre nyújtott-e be pályázatot az önkor-
mányzat? A központtól a vasútig nagyon rosz-
szak a járdák. 

Gémes László polgármester elmondta, 
közmunkaprogram keretében van lehetősége 
az önkormányzatnak járdákat építeni. Sorba 
veszik az igényeket. Az újfalusi részen volt 
nagyon sok rossz betonjárda, ami már szinte 
balesetveszélyes volt. Ott kezdték a munkála-
tokat, sorba haladnak a járdaépítéssel. Jövőre 
az öregfaluban is szeretnének járdát építeni. 
Nagyon rossz állapotban van a járda a kastély-
tól a rendelőig is. Bízik abban, hogy a kastély 
pályázatba beletartozik a járdaépítés is. 

Vigh János szegvári lakos elmondta, a 
Kossuth telepen volt olyan utca, ami pályázati 
pénzből készült. Úgy tudja, csak olyan sáv lesz 
lebetonozva, ami fel lett törve. Arra nincs sza-
bály, hogy azt vissza kellene állítani? 

Gémes László polgármester elmondta, a 
szennyvízberuházás pályázati előírása szerint 
mellékutcában nem lehet elszámolni költséget, 
csak a sávos helyreállításra. Legutóbb a Klapka 
utcában készült sávos helyreállítás. Hozzátette, 
az összes többi utca is pályázati pénzből épült. 

Vigh Károlyné szegvári lakos elmondta, a 
Batthyány u. 2. sz. alatt a tűzcsap mikor lesz 
betemetve? A Batthyány utcában a csapadék-
víz elvezetés megtörtént, kéri, hogy az utca 
másik oldalán is végezzék ezt el. 

Gémes László polgármester elmondta, a 
tűzcsapok feltárása az ivóvízminőség javító 
programnak a része, erről bővebben a mérnök 
úr tudott volna beszélni. Csak annyit tud mon-
dani, hogy a tűzcsap cseréje meg fog történni. 
A tűzcsapok azért lettek kiásva, mert nagyon 
sok helyen cserélve lesznek. 

Vass László szegvári lakos elmondta, a ke-
rékpárút építésekor is leszereltek pár tűzcsapot, 
viszont semmi nem jelzi, hogy ott tűzcsap van. 

Gémes László polgármester elmondta, hely-
színen meg kell nézni. Elképzelhető, hogy le-
süllyesztették.

5. Napirend: 
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS 

HELYI SZABÁLYOZÁSA

Gémes László polgármester elmondta, a 
képviselő-testület írásban megkapta a szociális 
tűzifa támogatás helyi szabályáról szóló önkor-
mányzati rendelet tervezetet.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal meg-
alkotta 19/2013. (XI.25.) Önkormányzati ren-
deletét a Szociális célú tűzifa támogatás helyi 
szabályairól.

Körmendi Gitta:  
Túl-világ

Túl sok a büszkeség, kevés az alázat,
túl sok még a tegnap, nincs helye a mának.
Túl sok lett a tudás, kevés a megértés,
túl régen emeltük magasra a mércét.

Túl sokat keresünk, és alig találunk,
túl keveset adunk, túl sok marad nálunk.
Túl nagyra becsüljük saját értékünket,
mégis túl kevesen szeretnek bennünket.

Túl betegek vagyunk, túl kevés az orvos,
túl kevesek vagyunk a millió gondhoz.
Túlharsogunk mindent a béke nevébe’,
mégis, világunkban túl kevés a béke.

Túl sok az indulat hol higgadtság kéne,
túlszárnyaljuk egymást, de nem szállunk mégse.
Túl erős a földön a Mammon hatalma,
Istenét az ember rég magára hagyta.

Sokan túl vagyunk már a túlzott túlzáson,
szívesen lépnénk túl ezen a határon.
Magunk mögött hagyva a túl-birodalmát,
hogy láthassuk végre az egyensúly arcát.

Megnéznénk, milyen ott, hol nincs többé túlzás,
ott, ahol az élet nem ugyanez; túl más!
Hol a különbségnek nincsen többé kínja,
mert azt a megértés egységgé simítja.

KÖSZÖNTŐ
Közeleg az éjfél, ismét eltelt egy év,
szívünkben feléled egy-egy régi emlék.
Felidézzük az elmúlt szép pillanatokat,
a tovaszállt, meg nem élt, tűnő álmokat.
Titokban reméljük, boldog évek várnak,
nem lesz benne többé szomorúság, bánat.
Köszöntsük hát együtt a következő évet,
Kívánom, hogy álmunk, sose érjen véget,
Ehhez kívánok Önöknek nagyon,  
BOLDOG ÚJ ÉVET!

Lukács Istvánné 
képviselő

A 7. oldal folytatása



12. oldal XXVII. évfolyam 1. szám

MEGHÍVÓ

A 24. „FORRAY TORNA” 
ORSZÁGOS MEGHÍVÁSOS 
TORNAVERSENYÜNKET 

FEBRUÁR 8-ÁN, SZOMBATON 
RENDEZZÜK. 

KÉRJÜK SZEGVÁR 
TORNASZERETŐ KÖZÖNSÉGÉT, 
JELENLÉTÜKKEL BÁTORÍTSÁK 

CSAPATAINKAT. 

KÉRJÜK, LEHETŐSÉGEIKHEZ 
MÉRTEN TÁMOGASSÁK 

RENDEZVÉNYÜNKET AZ ELŐZŐ 
ÉVEKHEZ HASONLÓAN!

KÉRJÜK, AZ ADÓ 1%-ÁT  
AZ ALÁBBI ADÓSZÁMUNKRA 

UTALJÁK, AMENNYIBEN 
A 

SZEGVÁRI DIÁKSPORT 
EGYESÜLET 

MŰKÖDÉSÉT SZERETNÉK 
TÁMOGATNI:

18463457-1-06

Kedves Olvasó!
A december hónap is sok-sok programmal 

telt el iskolánkban.
December 2-től iskolánkban megkezdődött 

a téli közfoglalkoztatás keretében a közmunká-
sok oktatása. Az alapkompetenciákat biztosító 
és az alapfokú iskolai végzettség megszerzésé-
re irányuló képzést negyven közmunkás veszi 
igénybe március 31-ig.

A szentesi Koszta József Általános Iskolá-
ban animációs versenyen vettek részt iskolánk 
tanulói. Az adott témában, a csapatban 2 tanuló 
rajzot készített, 1 tanuló pedig a számítógépen 
elkészítette a hozzátartozó rajzfilmet. A követ-
kező eredmények születtek:

1. helyezett: Vígh Kamilla 8.b, Vígh Szilvia 
8.b, Mihály Tímea 8.b – Ez a csapat „James 
Watt, a gőzgép feltalálója” rajzokat készítette.

3. helyezett: Bihari Dániel 4.a, Pap Marcell 
2.a – Ők a meseillusztrációt választották a Kis-
kakas gyémánt félkrajcárja c. meséhez.

4. helyezett: Szabó Boróka, Bottyán Klau-
dia, Kispál Rita 6.a – Ők a Szent Erzsébet le-
gendáját örökítették meg rajzaikon.

Felkészítők: Jeneiné Lucz Mária, Tóth 
Péterné

Gratulálunk!

Szegeden a Rókusi Általános Iskolában, a 
„Gyöngyök és gyémántok” c. megyei történel-
mi versenyen iskolánkból 2 csapat vett részt.

Turiczki Réka, Zoó Evelin, Fúvó Milán, 
Kosztolányi Lilla 6.b

Puskás Kata, Szanyi Enikő, Szabó Fanni, 
Gajda Loretta 7.b

Élményekben gazdagon tértek haza a tanu-
lók. Felkészítő: Gila Györgyné

Gratulálunk!
Mikulás ünnepségre is sor került osztályke-

retben. Az alsósoknál járt a Mikulás. Köszön-
jük a hitoktatók segítségét. A felső tagozatosok 
vetélkedőt szerveztek, zenés műsorral kedves-
kedtek egymásnak.

December 11-én Szentesen, a Cirkusz Va-
rieté gálaműsorán részt vett közel 80 fő alsó 
tagozatos gyermek. A gyermekeket elkísér-
te Ternainé Kovács Anna, Bereczkiné Buza 
Anett és Lukács Istvánné pedagógusok. Gyö-
nyörű, színvonalas műsort láthattunk. 

Az Idősek Otthonában ismét megrendezésre 
került a karácsonyi ünnepség. A 2.a  unokaosz-
tály Lukács Istvánné vezetésével verses, zenés 
műsorral kedveskedett. Köszönjük az ott dolgo-
zó felnőttek és az idősek szép szavait, s az aján-
dékot, melynek minden gyermek nagyon meg-
örült. Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Növendékhangversenyre is sor került az Új 
Iskolában. Itt a zenetagozatos tanulók mutat-
koztak be repertoárjaikkal a közönségnek. Fel-
készítő: Forgó Róbert. 

Köszönet érte!
Részt vettünk a szegedi Gyermekkarácsonyi 

rendezvényen is. Ide 48 gyermekkel mentünk 
el. Nagyon színvonalas műsorokat láttunk. 
Voltak kézműves foglalkozások is, ahol kará-
csonyi díszeket készíthettek a tanulók. A kísé-
rő nevelők Ternainé Kovács Anna, Rozgonyiné 
Szabó Mária, Vígh Nóra és Lukács Istvánné 
voltak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattól tartós 
élelmiszer csomagokat kaptak a rászoruló csa-
ládok. Köszönet érte!

A községi Adventi koszorún a 3. gyertyát 
iskolánk intézményvezető asszonya Bernáth 
Ildikó gyújtotta meg, Pap Karola és Fejős Kata 
verset mondott, a néptáncosok énekeltek. 

Karácsonyváró rendezvényt szervezett isko-
lánk immáron harmadik alkalommal. Most a 
helyszín, a szegvári Művelődési Ház volt. Zsú-
folásig megtelt a nagyterem. Nagyon sok szülő, 

nagyszülő volt kíváncsi gyermekére, unokájá-
ra. A meghívott vendégek között foglalt helyet: 
Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr, 
Molnárné Tóth Györgyi Tankerület igazgató 
asszony és kollégái Dr. Mészáros Olga Nóra, 

Kun Erzsébet Lídia, Gémes László polgármes-
ter úr és felesége, Gyömbér Ferencné jegyző 
asszony, R. Nagy Mihály alpolgármester úr, 
Zsadányi József plébános úr. A műsorban volt 
betlehemes játék, zene, ének, népi ének, vers, 

magyarul, franciául, németül, angolul. Vala-
mennyi osztály képviseltette magát ezen az 
estén. Örömmel szerepeltek az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei is, így a zenei és a 
néptánc szakosok.

Köszönjük a fellépő gyerekek színvonalas 
műsorát, az igazgatónő és a felkészítő peda-
gógusok munkáját, valamint Gálfi István, He-
gedűs Imre, Szűcs Zoltán közreműködését, 
Gazsó József és Szabó Ferenc rendszergazda 
hangosítását. A karácsonyváró ünnepi műsor 
teljes egészében megtekinthető a Forray Máté 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
honlapján.

Mit kínálunk január hónapban?
– Osztályozó értekezletek 
– Félévi értesítők kiosztása január 24-én
– Szülői értekezletek január második felében
– Félévzáró értekezlet január 31-én, ekkor 

tanítás nélküli nap lesz.

Lukács Istvánné
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A fenyőágakat testvértelepülésünk, Felsősó-
falva lakójától, Lukács Károlytól kaptuk. Abban, 
hogy Szegvárra kerüljön Fecső Attila segített. Az 
előkészületi munkákban a helyi Falufejlesztő Kft 
vezetői Gyömbér Ferenc és Pölös Attila segítet-
tek. A Kft dolgozói közül ki kell emelni Fekete 
Kálmánt, aki a villanyszerelésben segített, és vé-
gig ott volt a programokon is. 

A szökőkút rendbetételét és az adventi koszo-
rú keretét és a bábuk állványainak elkészítését 
a Falufejlesztő Kft vállalta. Az adventi koszo-
rú építésénél hamar kiderült, hogy szükség van 
helyi fenyőágakra. Ebben nagy segítséget kap-
tunk Bánfi Antaltól és feleségétől Bánfiné Saj-
tos Lolitától. Ők ketten végig segítettek az egész 
hónapos programokban is. Az utolsó pillanatban 
derült ki, hogy még mindig kevés a fenyőág, így 
Vajda József segített ki bennünket. A Betlehem 
vázát a Falufejlesztő Kft dolgozói készítették. A 
borítást, a nádszövetet Vajda Gabriella, a szá-
rat Szabó György, a szalmát Purgel Nóra adta. 
A betlehemi bábukat Kulbert György fafaragó 
művész készítette. A ruhaanyagokat Csurgó 
Imre és párja Bíró Judit ajánlotta fel a varrodá-
jukból. A ruhákat Németh Éva (Szentes), Vajda 
Józsefné varrta. A kellékeket készítette és a bá-
bukat öltöztette Szabó Judit. Az adventi koszo-
rúra a fenyőágakat Ráczné Purgel Ilona fűzte 
fel. Gyönyörű munkát végzett. A koszorú elké-
szítésében nagyon sokat segített Majzik Ferenc 
(Icu jobb keze volt.), továbbá Bánfiné Sajtos 
Lolita és kislánya Sára. A koszorú bokrétáit a 
Mini Virágüzlet ajánlotta fel, és Kukovecz Már-
ta készítette el. A világítás technikát a Polgár-
mesteri Hivatal ajánlotta fel.

A szponzorok felkeresését Vajda Gabriella 
vállalta magára. Talán ez a leghálátlanabb vagy 
hálásabb feladat? Csak azokat a vállalkozásokat 
kerestük meg, akikre szükségünk volt. (Már töb-
bet is említettem.) A Hunor Coop pénzt ajánlott 
fel, a Goods Marketnek tárgyi felajánlása volt. 

Adventi gyertyagyújtás

A programsorozat lebonyolítására Gyömbér 
Ferencnét kértük fel. Azt gondoljuk mindnyá-
junk megelégedésére látta el „háziasszonyi” te-
endőit. Külön köszönet, nagyon szép volt.

Az ünnepi szónokok és gyertyagyújtók: 
Zsadányi József római katolikus plébános, 
Csurka Zoltánné a Kurca-parti Óvoda vezetője, 
Bernáth Ildikó a Forray Máté Általános Iskola 
igazgatója és Gémes László Szegvár Nagyköz-
ség Polgármestere. Mind a négy köszöntőben el-
hangzott, hogy ebben a zavaros világban, amiben 
élünk, álljunk meg egy pillanatra. Szívhez szóló, 
szeretetteljes volt. Amikor hallgattam, úgy érez-
tem magam, mintha a béke szigetén állnék.

Ádventi műsorokat előadták

Katolikus fiatalok énekkara, SZÖTYKE 
néptánccsoport, Kurca-parti óvoda gyermekei, 
Forray Máté Általános Iskola tanulói és a Kö-
zösségi Betlehemes csoport. A műsorok nagyon 

Az 5. oldal folytatása szépen bemutatták és érzékelték advent hangu-
latát, a várakozás pillanatait és Jézus születését. 
Méltóak voltak az alkalomhoz.

Állófogadás és baráti beszélgetés  
a Művelődési Házban

Talán kezdjük a hegy levével, a forralt borral. 
Nagy sikere volt, hisz minden alkalommal az 
utolsó cseppig elfogyott. Köszönhető ez Szabó 
Elemérnek, aki a legtöbbet ajánlotta fel, továb-
bá Bora Istvánnak, Kapás Tamásnak. A forralt 
bor elkészítésének fő mestere Gémes Lászlóné 
Sipos Erzsébet volt. A belevaló gyümölcsöt 
Csurgó Gyöngyi ajánlotta fel. A fogadás másik 
nagy falatja a sütemények színes kavalkádja 
volt. Nagyon sok ember áldozatos munkájának 
köszönhetően rengeteg fajta volt. Akiknek a na-
gyon sok finom falat köszönhető: Horváth Cipó 
Kft., Fúvóné Rácz Gabriella, Rácz Ferencné, 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjai 
Aranyné Katika vezetésével, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, a Művelődési Ház újjáalakult 
kulturális baráti társasága, a Kurca-parti Óvo-
da, a Forray Máté Általános Iskola szülei, óvó-
nők, tanárok, a Betlehemes csoport, a Szötyke 
néptáncosok., Tóth Tiborné, Dudásné Nóbik Il-
dikó, Vajda Gabriella, Gémesné Sipos Erzsébet, 
Berkeczné Csák Andrea, Csák Antalné, Vajda 
Józsefné, Kispálné Gémes Csilla. Biztos vagyok 
benne, hogy megtelne az egész oldal a nevek-
kel, sok esetben nem is tudtuk, hogy ki hozta a 
sütit, csak azt, hogy nagyon finom volt. Minden 
süteményen kiérződött, hogy a tárgyi hozzáva-
lókon kívül szívvel-lélekkel készítették. Ezer 
köszönet. 

A háttér munkában részt vettek a Művelődé-
si Ház dolgozói Purgel Nóra intézményvezető, 
Kosztolányi Sándorné, Kerekesné Bovatsek Ág-
nes, Gajda Zoltán, Fegyveres Imréné, valamint 
Fegyveres Petra, Banka Ágnes, Kutas Katalin.

A községünk karácsonyfája, amely a parkban 
a Betlehem mögött helyezkedik el Vajda Gabri-
ella ajándéka.

Külön köszönet a Kurca-TV-nek, Rostás Vik-
tóriának és Viola Istvánnak, hogy az egész tér-
ségben láthatták a tévénézők, hogy a szegvári 
emberek egy jó cél érdekében milyen csodák-
ra képesek. Nekünk, akik megálmodtuk, és a 
szervezésben részt vettünk az volt a legnagyobb 
elismerés, hogy a szegváriak és a szomszéd te-
lepülésiek minden egyes alkalommal nagyon 
sokan részt vettek az adventi ünnepségeken. 

Mindenkinek, aki részt vett, hozzájárult az 
ádventi ünnepség megrendezéséhez köszönjük 
a munkáját.

Nagyon sokan részt vettek ebben az 1 hóna-
pos rendezvénysorozatban, sokan kérték, hogy 
2014-ben is legyen megszervezve. Mi készen 
állunk a megszervezéséhez. Kérünk mindenkit, 
hogy ötleteivel, felajánlásaival segítse, hogy e 
kezdeményezés hagyománnyá váljék.

Boldog új évet kívánunk 2014-re!

Vajda Gabriella és Bucsányi László 
ötletgazdák, szervezők

Boldog 
új évet  

kívánunk 
2014-re!

A Szegvári Napló segítői
Munkatársak, cikkírók, akik segítették 

2013-ban a lap szerkesztését:

Bányai Ferencné
Bárány Péterné
Berényi Fanni
Blaskovics Sándor
Bőhm Balázs Antal
Csurka Zoltánné
Erdei Sándor
Fazekasné Bacsa 
Márta
Gémes Anita
Gémes László
Gila Antalné
Gyömbér Ferencné
Határné Bottyán 
Erika
Hetedikes tanulók
Kerekesné Bovatsek 
Ágnes
Kosztolányi Sándorné
Kovács Gabriella
Kovács Rita
Kovácsné Nagy 
Erzsébet
Dr. Kun-Szabó István
Lukács Istvánné
Magyar Jánosné
Majzik Ferenc
Márton Rozi
Menyhárt Józsefné
Mészáros Imre

Nagy Jenő
Nagy Sándorné
Nemeskéri-Orbán 
István
Piti Magdolna
Piti Tiborné
Pólyáné Téli Éva
Purgel Nóra
Pusztai János Gábor
Ráczné Purgel Ilona
Rehákné Vigh Mária
Rozgonyi Mária
Rozgonyi Zoltán
Rozgonyiné Szabó 
Mária
Somodi Réka
Szabó Irén
Szabó Judit
Szabóné Rózsika
Szeverényi Vajk
Szilágyi László
Takács Kata
Takács Lászlóné
Tóth Pál
Váradiné Szép Tünde
Vass Csaba
Vörös Andrea
Zoó Klaudia
Zsadányi József

Berényi Nóra, Hegedűs Imre, Purgel Zoltán 
és a cikkírók fotói színesítették az újság lapjait.

Hogy eljusson az újság az olvasókhoz abban 
segítettek: a 213. sz. ÁBC, a Péksarok Market, a 
Mini Élelmiszer, a Zafír, a Kisbolt, R&G üzlet, 
a Gyógyszertár munkatársai, Bihari Ferencné, 
Krajsóczki Sándor egyéni vállalkozó. Az előfi-
zetőkhöz a helyi posta kézbesítői viszik a lapot.

Köszönjük minden közreműködő egész éves 
munkáját. Várjuk továbbra is közérdekű írása-
ikat, javaslataikat.

A Szegvári Napló megjelenését támogatják 
azzal, hogy havonta megvásárolják az újságot 
vagy előfizetnek rá, hirdetést adnak közre, és 
támogatóink között tudjuk Dr. Szeri Ilonát.

A szerkesztők
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A KARÁCSONY ILLATA
Azt mondják, a karácsonynak van illata.
Ma illatos gyertyákkal, mindenféle gyárilag 

megcsinált dolgokkal próbálják ezt sokan bizo-
nyítani. 

Én másféle bizonyosságot őrizgetek. Gyer-
mekkorom emlékeit.

Otthonunkat áthatotta a várakozás idejének 
csodát igéző hangulata december végén.

Ünnep szombatján Édesapám gondosan tal-
pába faragta a fenyőfát. Édesanyám a konyhá-
ban sütött-főzött, mi lányok segítettünk néki. 
A szobát beterítette a frissen mosott függönyök 
illata.

Aztán délután Édesanyánk összekészített 
egy kis csomagot, és útnak indított bennünket 
a húgommal a Kis utcába. Évek során ez volt a 
menetrendünk december 24-én délután.

A faluban békés csönd honolt, lelkünket 
áthatotta valami különös, izgatott melegség. 
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha 
minden évben friss hó is ropogott volna a tal-
punk alatt. Nagyszüleim kis házához érve azt 
kutattuk kíváncsian, ki érkezett elsőnek uno-
katestvéreink közül. Tízen voltunk.

A ház hosszú, nyitott folyosóján vártuk egy-
mást cinkos csöndben, hogy bent meg ne hallja 
senki, ott vagyunk. A nagyszoba egyik kis ab-
laka erre a folyosóra nézett.

Már arra sem emlékszem pontosan, hogyan 
került be az a kis fenyőfa ezen az ablakon nagy-
szüleim szobájába.

A mi utunk a konyha felé vitt.
Nagyapám az asztal mellett ült, előtte kék 

vászonköténye, szemében az a soha el nem 
felejthető, mély emberséggel és szeretettel át-
itatott huncut mosolya. A viaszkos vászonnal 
terített asztal közepén egy nagy, barna, kissé 
zománc-híjas fazék állt. Enyhén fanyar gyü-
mölcsillat pihent körülöttünk.

- No, gyerték, égyeték ebbül a feketelevesbül, 
bagolytüdőbű főzte Mamátok! – szólalt meg 
Tatám.

A mi Mamánk a fatüzeléses sparhelt mellett 
pihent a hokedlin, csendes békéjében, szelíd te-
kintetével. Fején sötét, kopottra mosott kendő, 
bársonyosan puha kezeit térde fölött összefon-
ta, ölébe ejtette.

- Beszélsz mán! – mondta. … vagy csak mo-
solyogta?

Mi, unokák kis szorongással álltunk tit-
kunk terhe alatt, majd valamelyikünk meg-
kezdte a sort. A kis csomagok rendben az 
asztalra kerültek. A kockás abroszkákba 
burkolt tálkák, a zsírpapírba csomagolt fi-
nomságok körbeölelték a nagy barna fazekat. 
Majd közülünk egy bátor emberbe hirtelen 
benyitott a szobába, és nagy csodálkozást 
színlelve felkiáltott:

- Mamámékhó meg mán meggyütt a Jézus-
ka! 

Hát, mindketten igen elcsodálkoztak.
Az évek, és a sors terhe alatt megnehezedett 

mozdulataikkal bekísértek bennünket, unoká-
kat a szobába. Mi gyerekek vidám, csodálkozó 
csatrasággal folytattuk a titok őrzését.

Mamánk elővett egy kis dobozkát, abból 
előkerültek a régi díszek, és mi feldíszítettük 
a fát. Valahogy azonban egy-egy zsebből újabb 
díszecskék, pár szem szaloncukor került a Jé-
zuska hozta fára – otthonról.

A szobát lassan betöltötte a friss fenyő illata, 
és a kis ablakon beszűrődő gyér fényben sejtel-
mesen, titokzatosan megcsillant az ünnep.

Tatánk csendesen énekelni kezdte a „Menny-
ből az angyal”-t. Megilletődötten kapcsolód-
tunk hozzá. Mamánk a „sereg” mögött, botjára 
támaszkodva terítette ránk békéjét. Véget ért 
az ének, és a szoba másik sarkában álló, há-
romfiókos, fehér vászonterítővel letakart nagy 
fekete sublót felé intett. 

- No, gyertek!
Ennek a sublótnak a teteje igazi kincsestál 

volt. Ott volt Mamánk öreg gombos szakajtója, 
ott volt Szűz Mária meg Szent József kis szob-
ra. De volt ott kistál, bögre, borospoharak sora.

Így ünnep táján valamelyik edénykében 
megcsörrent 10 darab pénzecske. Tíz-húsz fo-
rintosok.

- Nekték még ezt hozta a Jézuska. Mindénki 
végyén égyet! – mondta Tatánk komolyan.

Úgy emlékszem, valamennyien megillető-
dött tisztelettel fordultunk ahhoz az öreg sub-
lóthoz.

Azóta sok évtized eltelt már. Ők már sok éve 
abban a másik országban pihennek.

Ünnep táján, ha a temetőben járok, egy síron 
mindig lelek egy kis fenyőágat pár szem sza-
loncukorral, díszecskével.

És érzem a karácsony illatát. 

Bárányné Bihari Julianna volt szegvári lakos

EGYHÁZI STATISZTIKA 
2013

Ilyenkor évvégén, és év elején szoktunk né-
hány statisztikai adatot hallani, és ezeket érté-
kelve olyan meglátásokat kapunk, ami a jövőre 
nézve segítséget adhat.

Ezek az adatok csak az egyházközségben 
történő eseményeket tükrözik, nem az egész fa-
lura vonatkozó statisztikát tartalmazzák.

Egyházközségünkben 2013-ban összesen 22 
fő részesült a keresztség szentségében. Ebből 9 
leány, 13 fiú

Sajnos, ha az elhunytak létszámát is megte-
kintjük, egyáltalán nem állunk jól. Mert ez azt 
is jelenti, hogy sokkal kevesebben születtek, 
mint amennyien örökre eltávoztak. Ha még 
a házasságok létszámát is hozzávesszük még 
rosszabb a helyzet, mert a mutató egyre lejjebb 
halad.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: 4 pár
Itt mind a 8 fiatal, aki templomban is meg-

erősítette életszövetségét katolikus vallású 
volt.

Sajnos mostanában ez a legalacsonyabb 
szám, ha a korábbi éveket is figyelembe vesz-
szük.

EGYHÁZI TEMETÉSEK SZÁMA: 42
Ebből nő: 21 fő, és Férfi: 21 fő
Ami igen fájó, hogy ezek közül szentségek-

kel ellátva mindössze: 9-en voltak 6 nő és 3 
férfi.

Nagyon sajnálatos, hogy a családtagoknak 
eszébe sem jut, hogy beteg, idős évek óta szen-
vedő családtagjaikhoz papot hívjanak. Több-
ször is hallottam már, hogy a beteg nem meri 
kérni, mert nem látja alkalmasnak, vagy „mit 
szólnak, ha a pap bemegy hozzájuk”- miatt. 
Egy beteg, aki kiszolgáltatott, vagy alig láto-
gatják, csak a közvetlen családtagok, nem akar 
alkalmatlankodni ezzel a kéréssel. Talán nem 
is neki kellene ezt kérni, hanem a családtagok-
nak, hogy a lelki-béke helyreálljon, vagy egy 
könnyebb „szenvedés” legyen betegük végnap-
jaiban. Többször fordult már elő az is, hogy a 
beteg meggyógyult. Haza került a kórházból, 
vagy talpra is állt. Az Oltáriszentségben élő Jé-
zus bizony nem csak a lelket gyógyítja – ami 
a legfontosabb, hanem a testet is, amit olykor 
láthatunk is. Ne féljünk hát, és hívjuk ki a plé-
bánost, hogy beszélgessen, és szentségekkel 
ellássa a beteget, hiszen a szentírásban is ol-
vashatjuk: „Beteg közületek valaki? Hívassa 
az egyház papját…(Sz Jakab lev.) Éljünk ezzel 
a nagyon nagy lehetőséggel!

ELSŐÁLDOZÓ: 14 gyermek és 4 felnőtt 
volt ebben az évben

BÉRMÁLKOZÓ: 14 fiatal, és 1 felnőtt
Többen járnak imacsoportba, 12-18 fő 

rendszeresen bibliaórákra, 4-5 fő felnőtt 
katekézisen vesz részt.

114 gyermek részesül iskolai hitoktatásban 4 
hitoktatóval.

Igen szépen működik egyházközségünkben 
a KARITÁSZ csoport, a MÁLTAI SZERE-
TET SZOLGÁLAT helyi csoportja, és a MÁ-
RIA-LÉGIÓ tagjai imáikkal, beteglátogatása-
ikkal segítik a lelkeket.

Vannak, akik hétről hétre felvirágozzák a 
templomot, kitakarítják, és még az évi 3-4 al-
kalommal esedékes nagytakarításban is részt 
vesznek. Kimossák a templomi ruhákat, he-
lyettesítik a sekrestyést, vagy az irodai munká-
ban segítenek, és van, aki jó pár órát a kertben 
is dolgozik.

Jó lenne, ha a kertgondozást néhány elszánt, 
és lelkiismeretes hívő felvállalná, hogy olyan 
szép legyen, mint amikor még állandóan dol-
goztak ebben.

Talán nem olyan lelki, de a Kat. körben mű-
ködő Nyugdíjas Club tagjai hétről hétre rend-
szeresen együtt vannak, imádkoznak, és ha 
kell, rájuk mindenben lehet számítani. Háttér-
imát, szentségimádást, süteménysütést vállal-
nak, nagymamák napját tartanak, és sok más 
területen is lelkiismeretesen helytállnak.

Köszönjük, hogy vannak és igénylik a szent-
ségeket, és segítenek az egyházközség életét 
szebbé tenni.  

/PM/
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Diana kalandjai – 3. rész 
 
Fél óra múlva már a tanya kovácsoltvas kerítésénél álltak, lovaik csak úgy csillogtak. Diana nézte a tájat és 
hirtelen nem is tudta, hogy merre nézzen, mert az erdő gyönyörű volt. Hatalmas fák mindenhol. Ezek talán 
még a dinoszauruszokat is látták. - gondolta Diana. Elindultak beljebb az erdőbe. Ahogy mentek egyszer egy 
hatalmas kidőlt fa keresztezte az ösvényt. Evelin és Villám hopp, átugrotta. Diana kétségbeesett. 
‐ Gyere, meg tudod csinálni! Csak vágtáznod kell. Na, gyere már! 
‐ Ez nekem nem fog menni… - Diana a sírás határán volt. 
Aztán eszébe jutott, hogy előző nap is milyen jól megértette magát a lóval. Belefúrta magát Holdsugár 
selymes, puha, jó illatú, meleg sörényébe és elkezdett suttogni. Csak Holdsugár hallotta, de megértett 
minden szót. Amikor Diana befejezte, Sugár nekifutott és átvitte az akadályt. A lány és Evelin nem győzött 
csodálkozni. Ekkor megszólalt egy hang Diana fejében: 
‐ Ugye nem hitted, hogy leesel? 
‐ Mit mondtál Evelin? Nem értettem. 
‐ Én? Semmit. –válaszolt Evelin meglepetten. 
Lovagoltak tovább. Ekkor Holdsugár kapott az alkalmon és 
elkezdett vágtatni. Diana kapaszkodott a szárban, hogy le ne essen. 
Úrrá lett rajta a pánik. Holdsugár lassítani kezdett. Diana felnézett 
és egy kis elhagyatott településen találta magát. Mindenhol kis 
fehérfalú házak álltak, gyönyörű virágágyások és mindenhol érezni 
lehetett a bódító rózsaillatot. Sugár, lépésben haladt. Végigmentek a 
településen és egy spirális ösvényhez érkeztek. A ló mintha már 
megtanulta volna, végigment az úton, és amikor középre értek 
minden elsötétült. Diana sikoltani tudott volna félelmében, de nem 
mert. Ekkor megszólalt valaki: 
‐ Diana nyisd már ki a szemedet! Ne félj, én sem félek, amúgy is mitől kellene itt félni?! 
Diana kinyitotta a szemét és kereste a hang gazdáját. 
‐ Hahó? Van itt valaki? – kérdezte félénken a lány. 
‐ Persze, szerinted a semmi képes beszélni? 
‐ De akkor hol vagy, valaki…? 
‐ Alattad. 
Diana leszállt a lóról és megkerülte azt. Nem értette ki szórakozik vele. Ekkor megszólalt Holdsugár: 
‐ Na, végre beszélhetek, nem kell lakatot tenni a pofámra, mint a te világodban, ahol meg van tiltva, hogy 
jártassam a számat. Üdv itthon Diana. Én itt lakom.  
Diana azt hitte, hogy még az erdőben leesett a lóról és most álmodik. Hatalmas szemekkel bámulta hátasát 
és zavartan a földre rogyott. Nem értette mi történik vele. Beszélő ló, de hát az lehetetlen. 
 
A történet folytatódik a februári számban. 
 

Magyarországon december 5-én mutatták be a Disney legújabb 
produkcióját, a Jégvarázst. Ha volt lehetőséged rá, hogy a 
moziban megnézd, és tetszett, írd meg nekünk röviden melyik volt 
a kedvenc részed és ki a kedvenc szereplőd. A legérdekesebb írást 
a következő számban közöljük. A neveteket írjátok rá és az írást 
dobjátok a könyvtárban található dobozkába 2014. január 25-ig. 
 
(Forrás: www.google.com/frozen)	
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RÁKOSKERTI TORNAKUPA
Országos tornaverseny

Ismét összegyűltek az ország legjobb iskolás tor-
nacsapatai Budapesten a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában, hogy összemérjék tudásukat a diákolim-
piás versenyek előtt. Ismét a lányok mezőnye volt né-
pesebb, itt 43 lánycsapat versenyzett, míg a fiúknál 
mindössze 15 csapat érkezett. 

A versenyre a Nemzeti Együttműködési Alap, a 
szülők és a Szegvári Diáksportkör támogatásával ju-
tottak el a gyerekek. 

A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és AMI 
kislányainak fontos állomás volt ez a felkészülésben, 

mert mind a kicsiknél, mind a nagyoknál több olyan 
versenyzőnek nyújtott bemutatkozási lehetőséget 
ez a verseny, aki még nem indult ilyen nagyszabású 
rendezvényen az iskolaválogatottban. Szépen helyt-
álltak, s egyben nagyon sokat tanultak, amelyet majd 
a diákolimpiás versenyeken és a „Forray Tornán” 
hasznosíthatnak. 

Eredmények: 
I-II. kcs.
11. Szegvár (Sípos Ilona, Sztanó Alexa, Homlok 

Nikolett, Mrena Kornélia, Tóth Viktória, Tulipán 
Petra)

III-IV. kcs. 
12. Szegvár (Gráfik Vivien, Szabó Janka, Sza-

bó Boróka, Szabó Fanni, Kunszabó Viktória, Apró 
Réka)

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG, 
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT, JÓ 
EGÉSZSÉGET KÍVÁNNAK A SZEGVÁRI DSE 
VEZETŐSÉGE ÉS TAGJAI!

Pólyáné Téli Éva

Forray Röplabda Kupa
Hagyományainknak megfelelően ebben az évben 

is megrendeztük kétnapos röplabda versenyünket, 
melyre Csongrádról, Szentesről és Mindszentről ér-
keztek csapatok. A rendezvényt a Nemzeti Együtt-
működési Alap támogatta.

A nézők nagyon izgalmas mérkőzéseket láthattak 
két napon keresztül, mezőny nagyon kiegyensú-
lyozott volt, sokszor csak néhány ponton múltak a 
helyezések. A szegvári gyerekek szépen helytálltak 
a küzdelmekben. A következő megmérettetés Mind-
szenten vár a csapatokra. 

Eredmények:
III. kcs. lányok
1. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
2. Szegvári Forray Máté Ált. Isk. (Puskás Kata, Zoó 

Evelin, Turiczki Réka, Kosztolányi Lilla, Gráfik Vivi-
en, Szabó Boróka, Bottyán Klaudia, Szobácsi Szófia)

3. Mindszenti Általános Iskola
4. Csongrádi Batsányi János Gimnázium

IV. kcs. lányok
1. Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola
2. Szegvári Forray Máté Ált. Isk. (Csapi Emese, 

Szabó Janka, Pap Karola, Vígh Ildikó, Csatordai 
Viktória, Szöllős Beatrix, Morvai Patrícia)

3. Mindszent
4. Csongrádi Batsányi János Gimnázium
III. kcs. fiúk
1. Mindszent „A”
2. Szegvár „A” (Gojdár Csanád, Gila Dávid, Du-

dás Vencel, Szanka Ádám, Fúvó Milán, Szilágyi 
Márk, Csatordai Csaba, Mihály Péter)

3. Mindszent „B”
4. Batsányi „A”
5. Szegvár „B” (Gíjon Márton, Gyermán Előd, 

Földi Bálint, Tóth Ádám, Ajtai László, Homlok 
Krisztián, Valkai Róbert)

6. Batsányi „B”

IV. kcs. fiúk
1. Szegvár „A” (Varga Nándor, Kóródi Dániel, 

Gémes Gergő, Vígh Attila, Berkecz Miklós, Bihari 
Dániel, Kupcsik Bence)

2. Mindszent
3. Szegvár „B” (Kéri Gábor, Süli Ákos, Muzsik 

Sándor, Fejős Gábor, Gojdár Csanád, Pécsi Norbert)

Pólyáné Téli Éva

A 12. oldal folytatása


